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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на мандата на
управителя на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона
за здравното осигуряване
РЕШИ:
Предсрочно прекратява мандата на Камен
Сотиров Плочев като управител на Нацио
налната здравноосигурителна каса.
Решението е прието от 44-то Народно
събр ание на 20 юни 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5958

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
СПОГОДБА

меж д у Министерството на култ у рата на
Република България и Министерството на
културата и спорта на Република Казахстан
за сътрудничество в областта на културата
(Одобрена с Решение № 861 от 5 ноември
2015 г. на Министерския съвет. В сила от
10 ноември 2015 г.)
Министерството на културата на Република
България и Министерството на културата и
спорта на Република Казахстан, наричани за
краткост „Страни“,
ръководени от желанието да съдействат за
по-нататъшно развитие и укрепване на при
ятелските взаимоотношения, съществуващи
между двете държави,
вземайк и под внимание ва ж ната рол я
на междукултурния диалог в двустранните
отношения,
и с цел развитие на сътрудничеството в
областта на културата
се споразумяха за следното:

Член 1
Страните ще способстват за установя
ването на сътрудничество между културни
организации в съответствие с националните
законодателства на държавите на Страните.
Член 2
В съответствие с националните законо
дателства на своите държави Страните ще
насърчават сътрудничеството в областта на
опазването, реставрацията и консервацията на
паметници на историята и културата съгласно
договорите, сключвани между организации
на Страните.
Член 3
Страните ще си взаимодействат за укрепва
не на сътрудничеството между националните
библиотеки и музеи на своите държави и ще
обменят помежду си информация от взаи
мен интерес в съответствие с националните
законодателства на държавите на Страните.
Член 4
Страните ще насърчават развитието на
сътрудничеството между кинематографски
организации на своите държави съгласно
договорите, сключвани между тях, в съот
ветствие с националните законодателства на
държавите на Страните.
Член 5
Страните ще се информират взаимно за
международни мероприятия (музикални и
театрални фестивали, конкурси, кинофес
тивали, изложби) в областта на културата и
изкуството, които се провеждат на територията
на държавите на Страните.
Член 6
Настоящата спогодба не касае права и
задължения на държавите, произтичащи от
други международни договори, по които тези
държави се явяват страни.
Член 7
По взаимно съгласие на Страните в на
стоящата спогодба могат да бъдат внасяни
изменения и допълнения, които се оформят
във вид на отделни протоколи и представляват
неразделни части от настоящата спогодба.
Член 8
При възникване на спорове и разногласия
относно тълкуването и/или прилагането на
разпоредбите на настоящата спогодба Стра
ните ще ги разрешават чрез водене на кон
султации и преговори.
Член 9
Настоящата спогодба влиза в сила от датата
на нейното подписване.
Настоящата спогодба се сключва за нео
пределен срок, ако никоя от Страните не помалко от 6 месеца предварително не уведоми
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другата Страна по дипломатически канали в
писмен вид за своето намерение да прекрати
нейното действие.
Подписана в гр. Астана на 10 ноември
2015 г. в два екземпляра, всеки на български,
казахски и руски език, като всички текстове
имат еднаква сила. При възникване на раз
ногласия в тълкуването на разпоредбите на
настоящата спогодба се прилага текстът на
руски език.
За Министерството
на културата на
Република България:
Бони Петрунова,
зам.-министър
5819

За Министерството на
културата и спорта на
Република Казахстан:
Галим Ахмедяров,
зам.-министър

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

в областта на младежта и спорта между
правителството на Република България и
правителството на Държавата Катар
(Утвърден с Решение № 314 от 10 май 2018 г. на
Министерския съвет. В сила от 31 май 2018 г.)
Правителството на Република България,
представлявано от Министерството на мла
дежта и спорта,
и правителството на Държавата Катар,
представлявано от Министерството на кул
турата и спорта,
Наричани по-долу „Страните“,
Следвайки своя интерес да насърчават
двустранното приятелство между двете дър
жави и да укрепват тяхното сътрудничество
в областта на младежта и спорта,
Вземайки предвид законите и наредбите,
действащи в двете държави, се споразумяха
за следното:
Член 1
Цели
1. Насърчаване обмена на посещения на
делегации, треньори, експерти, младежки ра
ботници, младежи и специалисти в областта
на младежта, спорта, физическото възпитание
и неговата приложна наука чрез директни
контакти със заинтересованите младежки
организации и спортни федерации.
2. Насърчаване размяната на покани за
посещения на ръководители и членове на
младежки центрове, организации и спортисти
за участие в международни конференции,
форуми, състезания, фестивали и спортни
първенства, провеждани в двете държави.
3. Обмен на информация и мнения по
въпроси, свързани с младежта, спорта и фи
зическата активност, както и други сфери от
взаимен интерес.
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4. Размяна на покани за участие в срещи,
конференции, лекции, семинари и академич
ни форуми, свързани с младежта, спорта и
физическата активност, провеждани в двете
държави.
5. Обмен на предложения за провеждане на
младежки и спортни състезания въз основа на
интересите на младежките центрове и спорт
ните федерации. Участието в тези състезания
и съответните финансови въпроси се договарят
между заинтересованите инстанции.
6. Координиране на позиции и мнения
по време на световни мероприятия и меж
дународни форуми, свързани с младежкия и
спортния сектор.
Член 2
Сфери на сътрудничество
Двете Страни си сътрудничат в областта
на развитието на младежта и спорта, в т.ч.:
1. Спорт за всички, спорт за хора с увреж
дания и спорт за високи постижения.
2. Спортна медицина.
3. Антидопингова дейност и съвместни
научни изследвания и проекти в областта на
борбата с допинга.
4. Младежки политики.
5. Права на младите хора.
6. Младежко развитие (включително мла
дежка заетост, здраве и благополучие, мла
дежко предприемачество, доброволчество,
превенция на зависимости и др.).
7. Информация и данни, свързани с мла
дите хора.
8. Разработване и изпълнение на проекти
в сферата на младежта.
9. Управление и поддръжка на спортни
съоръжения.
10. Спортни лагери.
11. Размяна на покани за участие в меж
ду народни спортни лагери и състезани я,
провеждани в двете държави.
12. Обмен на информация и мнения, свър
зани с въпроси, проучвания и разпоредби в
областта на младежките и спортните органи
зации и центрове в двете държави.
13. Размяна на покани за участие в между
народни младежки прояви в двете държави.
14. Размяна на посещения на младежки
делегации в двете държави.
15. Размяна на посещения на длъжностни
лица и експерти в областта на младежта в
двете държави.
16. Сътрудничество във всички области,
свързани с правата на младите хора и мла
дежкото развитие.
17. Всякакви други сфери на сътрудничество
в областта на младежта и спорта, договорени
между Страните.
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Член 3
Посещения
Размяната на посещения на официални
делегации в двете държави се осъществява в
съответствие с поканите, отправени към тях, и
със законите и административните и финансо
вите разпоредби, действащи в двете държави.
Член 4
Смесена комисия
Страните у чредяват Смесена комисия,
която работи за изпълнението на клаузите на
настоящия Меморандум и за проследяване,
организиране и координиране на програмите
и за предлагане на поправки, с цел по-добро
сътрудничество в областта на младежта и
спорта.
Тази Комисия се събира веднъж годишно,
последователно във всяка от Страните, като
периодът и мястото за провеждане на тези
срещи се определят от двете Страни по ди
пломатически път.
Членовете на Смесената комисия се но
минират от съответните институции на двете
държави в рамките на три месеца от влизането
в сила на настоящия Меморандум.
Член 5
Финансови разходи
Страните самостоятелно поемат разходите
на своите делегации, които включват пътни
разходи, както и разходи за храна и настаня
ване. Ако е необходимо, страната домакин
оказва съдействие за осигуряване на местен
транспорт в приемащата държава, както и
медицинска помощ при спешни случаи.
Размяната на официални делегации между
двете държави се осъществява в рамките на
наличния бюджет и ресурси. Конкретните
условия по обмена се съгласуват взаимно
меж ду Страните за всеки конкретен случай.
Член 6
Разрешаване на спорове
Всеки спор между двете Страни, свързан с
изпълнението или тълкуването на настоящия
Меморандум, се разрешава по приятелски на
чин чрез преговори и сътрудничество между тях.
Член 7
Изменение
Настоящият Меморандум или която и
да е от разпоредбите му може да се изменя
с писмено споразумение между Страните в
съответствие с процедурите, описани в чл. 8
на този Меморандум.
Член 8
Влизане в сила и срок
Този Меморандум влиза в сила считано от
датата на получаване на последното писмено
уведомление на всяка от Страните по дипло
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матически път, потвърждаващо завършването
на вътрешните законови процедури за влизане
в сила на този Меморандум.
Този Меморандум е валиден за срок от
4 години и се подновява автоматично за
същия/същите период/и, освен ако някоя
от Страните не уведоми другата страна в
писмена форма по дипломатически път, за
намерението си да го прекрати най-малко 6
месеца преди прекратяването или изтичането
на срока му на действие.
Прекратяването или изтичането на срока
на действие на настоящия Меморандум няма
да окаже влияние върху текущи програми и
дейности до тяхното приключване, освен ако
двете Страни не се договорят за друго.
И з г о т в ено и под п ис а но в С о фи я н а
8 март 2018 г. в 2 оригинални екземпляра на
български, арабски и английски език, всеки
от които е с еднаква сила. В случай на раз
личие при тълкуването меродавен е текстът
на английски език.
За правителството
на Република
България:
Красен Кралев,
министър на
младежта и
спорта
5818

За правителството
на Държавата
Катар:
Салах бин Ганим Ал Али,
министър на
културата и
спорта

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-610
от 11 юни 2018 г.

за реда, по който лицата удостоверяват, че
отговарят на изискванията на Закона за
частната охранителна дейност
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът,
по който се удостоверява изпълнението на
изискванията на Закона за частната охрани
телна дейност (ЗЧОД) за издаване на лиценз
или на удостоверение на:
1. търговци, регистрирани по реда на Тър
говския закон или по законодателството на
друга държава – членка на Европейския съюз,
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, които са
получили лиценз по реда на ЗЧОД;
2. търговци, регистрирани в друга държа
ва – членка на Европейския съюз, в друга
д ържа ва – с т ра на по Споразу мен иет о за
Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария, които имат
право да извършват такава дейност съгласно
законодателството на държавата, в която са
установени;
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3. бюд жет ни организации по смисъла
на Закона за публичните финанси, лечебни
заведения, институции в системата на пред
у чи лищното и у чи лищното образование,
висши училища, както и стратегически обек
ти от значение за националната сигурност,
кандидатстващи за издаване или с издаден
лиценз за самоохрана по реда на ЗЧОД.
Чл. 2. С тази наредба се уреж да и:
1. редът, по който лицата по чл. 1 удос
товеряват декларираната промяна на обсто
ятелствата по чл. 46, ал. 1 от ЗЧОД;
2. редът, по който лицата по чл. 1 удос
товеряват, че отговарят на минималните
изисквания за сигурност и безопасност на
охраняваните обекти, включително за необ
ходимото техническо оборудване, превозни
средства и персонал по глава втора от ЗЧОД.
Чл. 3. Търговците по чл. 1, т. 2 могат да
извършват частна охранителна дейност на
територията на Република България само след
като удостоверят, че имат право да извършват
такава дейност съгласно законодателството
на държавата, в която са установени, и след
получаване на удостоверение по реда на тази
наредба, че отговарят на изискванията на ЗЧОД.
Раздел II
Ред за удостоверяване изпълнението на изискванията на ЗЧОД при кандидатстване за
издаване на лиценз за извършване на частна
охранителна дейност
Чл. 4. (1) За удостоверяване на обстоя
телствата по чл. 41, ал. 2 и 3 от ЗЧОД към
подаденото писмено заявление по чл. 41, ал. 1
от ЗЧОД търговците по чл. 1, т. 1 и лицата
по чл. 1, т. 3 прилагат:
1. копие или препис от акта за вписване
в съответния регистър по националното за
конодателство на друга държава – членка на
Европейския съюз, на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономи
ческо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, придружено с официален превод
на български език, издадено не по-рано от един
месец преди датата на заявлението по ал. 1;
2. образци на служебна карта със снимка,
отличителен знак и униформено облекло на
охранителния състав на едноличния търговец
или юридическото лице;
3. документ за внесена държавна такса.
(2) За удостоверяване на обстоятелствата
по чл. 41, ал. 2 и 3 от ЗЧОД към подаденото
писмено заявление по чл. 41, ал. 1 от ЗЧОД
търговците по чл. 1, т. 2 прилагат:
1. препис от акта за вписване в съответния
регистър по националното законодателство
на друга държава – членка на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, придружен
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с официален превод на български език, из
даден не по-рано от един месец преди датата
на заявлението по ал. 1;
2. декларация по образец, че търговецът
по чл. 1, т. 2 няма задължения по смисъла на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в
държавата, в която е установен; няма задъл
жения към държавата, в която е установен,
или към осигурителни фондове за задължи
телно обществено осигуряване, за които не
е допуснато разсрочване или отсрочване от
компетентния орган, приложение № 1;
3. документите по ал. 1, т. 2 и 3;
4. удостоверение, че търговецът по чл. 1,
т. 2 не е обявен в ликвидация или несъстоя
телност, придружено с официален превод на
български език, издадено не по-рано от един
месец преди датата на заявлението по ал. 1.
(3) Към документите по ал. 1 и 2 за физи
ческите лица, регистрирани като еднолични
търговци, собствениците на еднолични друже
ства с ограничена отговорност, съдружниците
в дружества с ограничена отговорност, чле
новете на управителния орган на търговското
дружество или на юридическото лице, както
и неограничено отговорните съдружници в
командитно или събирателно дружество, се
прилагат:
1. медицинско удостоверение, че лицето не
страда от психическо заболяване;
2. декларация по образец от физическото
лице, регистрирано като едноличен търговец,
собственик на еднолично дружество с ограни
чена отговорност, съдружник в дружество с
ограничена отговорност, член на управител
ния орган на търговското дружество или на
юридическото лице, че не е било през послед
ната една година преди акта на съответния
компетентен орган член на управителен или
контролен орган или неограничено отговорен
съдружник в дружество, на което е бил отнет
лиценз за извършване на частна охранителна
дейност, освен ако актът за отнемане на из
дадения лиценз е бил отменен по надлежния
ред, приложение № 2.
(4) Освен документите по предходната
алинея физическите лица по ал. 3, които не
са български граждани и нямат разрешение
за постоянно пребиваване в Република Бъл
гария, прилагат документи за удостоверяване
на обстоятелствата, посочени в чл. 41, ал. 3
от ЗЧОД, издадени от компетентен орган от
държавата, в която са установени, и саморъчно
попълнена декларация по ал. 3, т. 2, придру
жени с официален превод на български език.
Чл. 5. Обстоятелствата по чл. 41, ал. 2,
т. 1 – 3 и 5 от ЗЧОД за лицата по чл. 1, т. 1 и
3, регистрирани по законодателството на Репу
блика България, и обстоятелствата по чл. 41,
ал. 3, т. 1 – 2, 4 – 5 от ЗЧОД за физическите
лица по чл. 4, ал. 3 – български граждани, се
установяват служебно по реда на Закона за
електронното управление.
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Раздел III
Ред за издаване на удостоверение на търговците по чл. 1, т. 2 за изпълнението на
изискванията на ЗЧОД
Чл. 6. (1) Търговците по чл. 1, т. 2 подават
писмено заявление до органа по чл. 40 от ЗЧОД
за издаване на удостоверение, че отговарят
на изискванията на ЗЧОД за извършване на
частна охранителна дейност на територията
на Република България, приложение № 3.
(2) В заявлението по ал. 1 се посочва и
адрес за кореспонденция с търговеца по ал. 1
на територията на Република България.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилага
заверено от съответния компетентен държавен
орган по установяване копие на документ, въз
основа на който търговците по чл. 1 извършват
частна охранителна дейност на територията
на цялата страна, в която са установени.
(4) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
и документи, еквивалентни на посочените
в чл. 4, ал. 2, издадени от компетентен ор
ган от държавата, в която са установени, и
саморъчно попълнена декларация по чл. 4,
ал. 2, т. 2, придружени с официален превод
на български език.
(5) Освен документите по ал. 4 физическите
лица, регистрирани като еднолични търго
вци, собствениците на еднолични дружества
с ограничена отговорност, съдружниците в
дружества с ограничена отговорност, члено
вете на управителния орган на търговското
дружество, както и неограничено отговорните
съдружници в командитно или събирателно
дружество, които не са български граждани и
нямат разрешение за постоянно пребиваване
в Република България, прилагат документи за
удостоверяване на обстоятелствата, посочени в
чл. 41, ал. 3 от ЗЧОД, издадени от компетентен
орган от държавата, в която са установени,
и саморъчно попълнена декларация по чл. 4,
ал. 3, т. 2, придружени с официален превод
на български език.
Чл. 7. Когато представените документи са
непълни или не отговарят на изискванията
на ЗЧОД, се спазват разпоредбите на чл. 42
от ЗЧОД.
Чл. 8. (1) Органът по чл. 40 от ЗЧОД от
казва издаването или издава удостоверение
на търговците по чл. 1, т. 2, че отговарят на
изискванията на ЗЧОД, в срок до един месец
от подаване на заявлението, съответно от
отстраняване на непълнотите или несъответ
ствията в документите, или от представянето
на допълнително изисканите документи.
(2) Удостоверението по ал. 1 се издава по
образец, утвърден със заповед на министъра
на вътрешните работи.
Чл. 9. Удостоверението по чл. 8, ал. 1 се
издава със срок, равен на срока на разреши
телния документ за извършване на частна
охранителна дейност, издаден от компетентния
орган от държавата, в която са установени
търговците по чл. 1, т. 2.
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Чл. 10. (1) При изгубване, противозаконно
отнемане или унищожаване на удостоверение
то се спазват разпоредбите на чл. 45 от ЗЧОД.
(2) Дубликат ът на удостоверението се
издава по образец, утвърден със заповед на
министъра на вътрешните работи.
Чл. 11. При промяна на обстоятелствата
по чл. 6, ал. 2 – 5 се подава декларация по
реда на чл. 46 от ЗЧОД.
Чл. 12. (1) Удостоверение по чл. 8, ал. 1
не се издава, а издаденото се отнема при на
личие на обстоятелствата, посочени в чл. 47
и чл. 49 от ЗЧОД.
(2) Отказът за издаване на удостоверение
или за отнемането му могат да се обжалват
по съдебен ред чрез органа, който е издал
акта, в 14-дневен срок по реда на Админи
стративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 13. (1) При прекратяване на дейността
на територията на Република България преди
изтичане на срока по чл. 9 търговецът по
чл. 1, т. 2 е длъжен в 7-дневен срок писмено
да уведоми органа по чл. 40 от ЗЧОД и да
върне удостоверението.
(2) В 7-дневен срок след изтичане на срока
по чл. 9 търговецът по чл. 1, т. 2 е длъжен да
върне удостоверението на органа по чл. 40
от ЗЧОД.
Раздел IV
Ред за удостоверяване при промяна на обстоятелства, декларирани по чл. 46 от ЗЧОД
Чл. 14. Декларацията по чл. 46 от ЗЧОД
се подава по образец, приложение № 4.
Чл. 15. Декларираните по чл. 46 от ЗЧОД
промени се удостоверяват по реда на раздели ІІ
и ІІІ от наредбата.
Раздел V
Ред за удостоверяване, че лицата, извършващи
частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от
ЗЧОД, отговарят на минимални изисквания
за сигурност и безопасност на охраняваните
обекти, включително за необходимото техническо оборудване, превозни средства и
персонал по глава втора от ЗЧОД
Чл. 16. (1) Лицата, извършващи частна
охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 3,
5 – 9 от ЗЧОД, за да удостоверят, че отгова
рят на изискванията на глава втора, раздели
I – IІI, раздели V – IХ от ЗЧОД, подават заяв
ление, приложение № 5, до органа по чл. 40
от ЗЧОД и прилагат декларация, приложение
№ 6, че сключените след 31 март 2018 г. до
подаване на заявлението договори за охрана
отговарят на изискванията за съответния вид
дейност, регламентирани в глава втора на
ЗЧОД, с изключение на договори за охрана,
сключени за възлагане на обществена по
ръчка по реда и при условията на Закона за
обществените поръчки (ЗОП) преди 30 март
2018 г., като посочват данни за възложителя
по договора за охрана и срока на действие
на съответния договор.
(2) Лицата, извършващи частна охрани
телна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЧОД,
към заявлението по ал. 1 прилагат и:
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1. копие, удостоверено, че отговаря на
оригинала, с подпис на управителя/предста
вителя и печат на търговеца, на разрешение
за ползване на ин диви д уа лно оп ределен
ог ра н и чен р е с у р с з а о с ъще с т в я в а не н а
електронни съобщения по реда на Закона за
електронните съобщения и/или на договор
за комуникационни услуги;
2. писмено уведомление за изграж дане
или ползване на мониторинг-център за на
блюдение и приемане на сигнали.
(3) При промяна на данните, съдържащи
се в декларацията по ал. 1 и в документите
по ал. 2, лицата, извършващи частна охра
нителна дейност, до 15-о число на месеца,
следващ всяко т римесечие, подават пред
органа, издал лиценза, декларация, че склю
чените през тримесечието договори за охрана
отговарят на изискването на глава втора от
ЗЧОД и прилагат актуален документ по ал. 2.
Чл. 17. (1) Лицата, извършващи частна
охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от
ЗЧОД, за да удостоверят пред органа, издал
лиценза, че отговарят на изискванията на
глава втора, раздел IV от ЗЧОД, към заяв
лението по чл. 16, ал. 1 прилагат:
1. копие на заповед на лицето по чл. 51,
ал. 1 от ЗЧОД за поемане на обект за само
охрана, удостоверено, че отговаря на ориги
нала, с подпис на управителя/представителя
и печат на търговеца;
2. списък на охранителния състав, осъ
ществяващ дейността по ал. 1, който съдържа
имена и ЕГН/ЛНЧ на лицето;
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3. списък на превозните средства (регис
трационен номер, марка и модел на превоз
ното средство), ако такива се използват за
извършване на дейността по ал. 1.
(2) При промяна на данните, съдържащи
се в документите по ал. 1, в 7-дневен срок от
промяната се уведомява органът по чл. 40 от
ЗЧОД, като към уведомлението се прилага
съответният документ с актуалните данни.
Чл. 18. На лицата, извършващи частна
охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД,
удостоверили по реда на раздел V пред органа
по чл. 40 от ЗЧОД, че отговарят на изискванията
на глава втора от ЗЧОД, се издава служебна
бележка с посочена дата на удостоверяването.
Чл. 19. Документите по чл. 4, 6, 14, 16 и
17 могат да бъдат подавани и в електронна
форма при условията и по реда на Закона за
електронното управление и Закона за елек
тронния документ и електронните удостове
рителни услуги.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 2, ал. 4 от Закона за частната охранителна
дейност.
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага
на директора на Главна дирекция „Национална
полиция“ – МВР.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 2, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
От .................................................................................................................................................................... ,
(имена, ЕГН/ЛНЧ)
управляващ ..........................................................................................................................................................
(точно и пълно наименование на търговското дружество/юридическото лице, ЕИК, седалище и адрес на
управление)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Декларирам, че управляваният и представляван от мен търговец няма задължения по смисъла на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в държавата, в която е установен; няма задължения към
държавата, в която е установен, към осигурителните фондове за задължително обществено осигуря
ване, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за невярно декларирани
данни.
Дата:
Декларатор:
гр. .......................
(подпис)
(…….............................)
(име, фамилия)

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 3, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
От .....................................................................................................................................................................,
(имена, ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес, едноличен търговец/собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност/съдружник в дружество с ограничена отговорност/член на управителния орган на
търговското дружество или на юридическото лице/неограничено отговорен съдружник в …)
................................................................................................................................................................................
(точно и пълно наименование на търговеца/юридическото лице, ЕИК, седалище и адрес на управление)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Декларирам, че не съм бил/а през последната една година преди акта на съответния компетентен
орган член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество,
на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, и актът за отнемане на
издадения лиценз не е бил отменен по надлежния ред.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за невярно декларирани данни.
Дата:
Декларатор:
гр. .......................
(подпис)
(…….............................)
(име, фамилия)

Приложение № 3
към чл. 6, ал. 1

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“
ГР. СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
От .................................................................................................................................................................... ,
(имена, ЕГН/ЛНЧ)
управляващ ......................................................................................................................................................... ,
(точно и пълно наименование на търговеца)
Идентификационен код на търговеца: ........................................................., със седалище и адрес на управ
ление: ....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
адрес за кореспонденция: ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
тел.: .................................................., GSM ............................................................................................................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да ни бъде издадено удостоверение, че ..........................................................................................
(точно и пълно наименование на търговеца)
............................................................................................................................................................................... ,
отговаря на изискванията на Закона за частната охранителна дейност за извършване на частна охра
нителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. .............................. на територията на Република България, за което
притежаваме издаден .........................................................................................................................................
(посочва се видът на удостоверителния документ)
………………………...............................................................……………………, със срок на валидност до ……………. 20 … г.
(номер и дата на издаването му)
Прилагам следните документи съгласно чл. 6, ал. 3, 4 и 5 от Наредбата за реда, по който лицата
удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност:
1. ................................. – ......... листа;
2. ................................. – ......... листа.
С уважение:
Дата:
(подпис)
гр. ........................................
(…….............................)
(име, фамилия)

Приложение № 4
към чл. 14

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“
ГР. СОФИЯ

ЧРЕЗ: ДИРЕКТОРА НА
СДВР/ОДМВР – ....................................

ДЕКЛАРАЦИЯ
От .................................................................................................................................................................... ,
(имена, ЕГН/ЛНЧ)
управляващ ......................................................................................................................................................... ,
(точно и пълно наименование на търговското дружество/юридическото лице, ЕИК, седалище и адрес на
управление)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На основание чл. 46, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност
ДЕКЛАРИРАМ:
За управляваното от мен .............................................................................................................................
(точно наименование на търговеца или юридическото лице и ЕИК/БУЛСТАТ)
....................................................................................................................., притежаващо лиценз/удостоверение
№ …………….……./………….…………. г., са настъпили промени по чл. 41, ал. …..., т. …… от Закона за частната
охранителна дейност, както следва: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(описват се настъпилите промени)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
За удостоверяване на посочените промени прилагам:
1. ................................. – ......... листа;
2. ................................. – ......... листа.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за невярно декларирани данни.
Дата:
Декларатор:
гр. .......................
(подпис)
(…….............................)
(име, фамилия)

Приложение № 5
към чл. 16, ал. 1

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“
ГР. СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
От .................................................................................................................................................................... ,
(имена, ЕГН/ЛНЧ)
управляващ ......................................................................................................................................................... ,
(точно и пълно наименование на търговеца)
Идентификационен код на търговеца: ........................................................., със седалище и адрес на управ
ление: ....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
адрес за кореспонденция: ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ,
тел.: .................................................., GSM ............................................................................................................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявявам, че управляваният/ото и представляван/о от мен едноличен търговец/юридическо
лице .......................................................................................................................................................................
(точно и пълно наименование на едноличния търговец/юридическото лице,
................................................................................................................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление)
............................................................................................................................................................................... ,
притежаващ/о лиценз № …………./…………..…………… г., отговаря на изискванията на раздел ……. от глава
втора от Закона за частната охранителна дейност за извършване на частна охранителна дейност по
чл. 5, ал. 1, т. ............, за удостоверяване на което прилагам:
1. ................................. – ......... листа;
2. ................................. – ......... листа.
С уважение:
Дата:
(подпис)
гр. ......................
(…….............................)
(име, фамилия)

Приложение № 6
към чл. 16, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
От .....................................................................................................................................................................,
(имена, ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес, едноличен търговец/собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност/съдружник в дружество с ограничена отговорност/член на управителния орган на
търговското дружество или на юридическото лице/неограничено отговорен съдружник в …)
................................................................................................................................................................................
(точно и пълно наименование на търговеца/юридическото лице, ЕИК, седалище и адрес на управление)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Декларирам, че при сключване на договори/анекси към договори след 31 март 2018 г. до подаване
на заявлението/за периода от ……………… г. до ………………. г. за ......................................................................
(вид дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД)
……………………………………….…………………………………….....………, са спазени изискванията за извършваната частна
охранителна дейност, регламентирани в раздел .…, глава втора на ЗЧОД, с изключение на сключе
ните преди 30 март 2018 г. договори за …………………………………………………………………............................... за въз
лагане на обществена поръчка по реда и при условията на Закона за обществените поръчки (ЗОП)
(посочват се само при първоначално удостоверяване по § 4, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗЧОД):
№ по
ред

Възложител

Срок – от ………...
до ………………....

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за невярно декларирани данни.
Дата:
Декларатор:
гр. .......................
(подпис)
(…….............................)
(име, фамилия)
5758

НАРЕДБА № 8121з-611
от 11 юни 2018 г.

за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност
по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна
типова класификация на обектите, на които
се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3
от Закона за частната охранителна дейност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат усло
вията и редът за организация и извършване
на видовете частна охранителна дейност по
чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна
дейност (ЗЧОД).
Чл. 2. С тази наредба се определя и при
мерна типова класификация на обектите, на
които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1,
т. 2 и 3 от ЗЧОД, както и техните особености.
Чл. 3. (1) Частна охранителна дейност се
осъществява с невъоръжена или с въоръжена
охрана.
(2) При въоръжената охрана се спазват из
искванията на Закона за оръжията, боеприпа
сите, взривните вещества и пиротехническите
изделия и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
Чл. 4. Частна охранителна дейност се осъ
ществява чрез стационарна и/или мобилна
охрана.
Чл. 5. (1) За частна охранителна дейност по
чл. 5, ал. 1, т. 1 – 7 и 9 от ЗЧОД се използват
само превозни средства – собственост на или
наети от търговеца, наети или предоставени
от възложителя по договора за охрана.
(2) Частна охранителна дейност по чл. 5,
ал. 1, т. 8 от ЗЧОД се осъществява с автомо
били, отговарящи на изискванията на чл. 37
от ЗЧОД и на глава трета, раздел VIII от тази
наредба, собственост на търговеца, наети или

предоставени от възложителя по договора за
охрана или от търговци, извършващи дейност
по чл. 5, ал. 1, т. 8.
(3) Когато за или при осъществяването
на частната охранителна дейност се използ
ват друг вид превозни средства, охраната се
организира в съответствие с изискванията
на тази наредба и на нормативните актове,
регламентиращи съответния вид транспорт.
(4) Когато за или при осъществяването на
частната охранителна дейност се използват
пътни превозни средства (ППС), се спазват
стриктно правилата за движение по пътищата
съгласно Закона за движение по пътищата
(ЗДвП) и се съблюдава да не се създават пред
поставки за пътнотранспортни произшествия
с другите участници в движението.
Г л а в а

в т о р а

ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИК АЦИЯ
НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТ
ВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА
ДЕЙНОСТ. ОСОБЕНОСТИ
Чл. 6. (1) Охраната на имуществото на
физически или юридически лица включва
следните примерни типове обекти:
1. хотели и други търговски обекти с места
за настаняване;
2. банки и финансови институции – бан
ки, офиси на банки и други помещения за
обработка и/или съхранение на пари и/или
ценности;
3. лечебни заведения;
4. институции в системата на предучилищ
ното и училищното образование;
5. спортни бази;
6. складови бази;
7. производствени предприятия;
8. частни жилищни сгради;
9. водностопански системи и съоръжения;
10. други.
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(2) Сигнално-охранителната дейност се
осъществява на примерните типове обекти,
посочени в ал. 1.
Чл. 7. Особеностите на примерните типове
обекти по чл. 6, ал. 1, които се отразяват в ор
ганизационните документи по глава трета, са:
1. хотелите и другите търговски обекти с
места за настаняване, които са общодостъпни,
с изключение на тези, за които специални
закони предвиждат друго, и се делят на:
а) клас А – хотели, мотели, апартаментни
туристически комплекси, вилни селища, ту
ристически селища и вили; характеризират
се с възможност за настаняване на по-голям
брой посетители и наличие на сграден фонд
и имущество, съответни на категорията на
обекта;
б) клас Б – семейни хотели, хостели, пан
сиони, почивни станции, къщи за гости, стаи
за гости, апартаменти за гости, бунгала и
къмпинги; характеризират се с по-малък брой
места за настаняване и ограничен сграден
фонд и имущество;
2. банките и финансовите институции,
които се категоризират във:
а) обекти първа категория: клонове, офиси
и изнесени работни места на банките, в кои
то парите и ценностите в наличност са над
140 000 лв.; в тази категория са трезорните
помещения на банките с дневен и денонощен
режим на работа и други помещения за съх
раняване на пари и ценности;
б) обекти втора категория: клонове, офиси
и изнесени работни места на банките, в които
парите и ценностите в наличност са от 40 000
до 140 000 лв.;
в) обекти трета категория: офиси и изнесе
ни работни места на банките, в които парите
и ценностите в наличност са до 40 000 лв.;
3. лечебните заведения по смисъла на чл. 2
и 10 от Закона за лечебните заведения;
4. инстит у циите в системата на пред
училищното и училищното образование са:
детските градини, училищата, центровете за
подкрепа за личностно развитие и специали
зираните обслужващи звена; организацията
на охраната е елемент от образователната
среда като съвкупност от условия, фактори и
елементи, гарантиращи ефективно протичане
на образователния процес и активно взаимо
действие на всички заинтересовани страни
за постигане на устойчивост при функцио
нирането на системата на предучилищното
и училищното образование;
5. спортните бази:
а) спортни организации, които осъществя
ват тренировъчна, състезателна и организаци
онно-административна дейност по един или
няколко вида спорт и развиват и популяризират
физическото възпитание и спорта;
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б) спортни клубове – доброволни сдруже
ния на граждани, регистрирани като юриди
чески лица с нестопанска цел, които развиват
и популяризират физическото възпитание
и спорта и осъществяват тренировъчна и
спортносъстезателна дейност по един или по
няколко вида спорт;
6. спецификата на складовите бази се оп
ределя от вида на съхраняваното имущество;
7. производствените предприятия се обо
собяват съобразно произвежданата продук
ция, сградния фонд, прилежащи територии
и персонал;
8. особеностите на частните жилищни сгра
ди се определят от тяхното местоположение;
режим на съжителство – самостоятелни, в
съсобственост или в режим на етажна соб
ственост; обитатели;
9. водностопанските системи включват
съоръжения за отнемане, съхраняване, транс
портиране, разпределяне, отвеждане и пре
чистване на води, за използване на водната
енергия и за защита от вредното въздействие
на водите;
10. всяко друго движимо или недвижимо
имущество, владяно и/или ползвано на законно
основание от собственика – възложител по
договор за охраната му.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИ
ДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙ
НОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА
ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Лична охрана на физически лица
Чл. 8. Личната охрана на физически лица
е дейност по опазване на телесната непри
косновеност на охраняваното лице от проти
воправни посегателства, както и по тяхното
предотвратяване и пресичане, и се осъщест
вява от търговци, притежаващи лиценз или
удостоверение за извършване на частна охра
нителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД,
въз основа на писмен договор за охрана.
Чл. 9. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация и контролира изготвя
нето, окомплектоването и изпращането на
уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в
законоустановения срок и нормативно оп
ределения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при ск лючване на договор за охра
на – данни за:
а) дата и номер, ако има такъв, на склю
чения договор;
б) охранявания обект – имена, ЕГН/ЛНЧ,
пол, длъжност, месторабота;
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в) постоянния и/или настоящия адрес на
охраняемото лице;
г) възложителя по договора за охрана;
д) вида на охраната – въоръжена или не
въоръжена;
е) вида на облеклото на охранителния
състав – униформено или ежедневно;
ж) датата на фактическото поемане на ох
раната, ако е различна от датата на сключване
на договора за охрана;
2. при прекратяване на договор за охра
на – данни:
а) за вида и датата на документа за пре
кратяване на договора за охрана;
б) по т. 1, букви „а“ – „г“;
в) за датата на фактическото прекратяване
на охраната.
Чл. 10. (1) Лицето по чл. 9, ал. 1 организира
и контролира изготвянето и съхранението на
следните документи за планиране на личната
охрана на физически лица:
1. правила и указания за спецификата на
дейността по лична охрана на физически лица,
които включват и етични норми и модел на
поведение на охранителния състав;
2. инструкция за безопасност при дейст
вията по охрана, осъществявани от изпъл
нителите на охранителната дейност, която
съдържа указания за:
а) проява на максимална бдителност за
поведението на лицата в близост до охраня
вания обект;
б) непровокиране с поведението си на
миращите се в близост до тях граждани,
включително и чрез демонстративно носене
на оръжие и/или помощни средства;
в) защитеност на охраняемото лице;
г) защитеност на изпълнителите на охра
нителната дейност;
д) опазване живота и здравето на напада
телите при инцидент;
3. изготвянето на маршрутна книжка или
пътен лист, съдържащи информация за из
минати километри, време, населено място
и ползвател на автомобила; при внезапна
смяна на използваното превозно средство се
изготвя писмен доклад непосредствено след
приключване на работната смяна;
4. анализ на риска за охраняемото лице;
5. примерни тактически указания за раз
лични ситуации, които включват действия при:
а) пътнотранспортно произшествие, разгра
ничени на действия при наличие и действия
при липса на ранени и/или загинали в път
нотранспортното произшествие;
б) повреда на превозното средство;
в) проблем с комуникациите;
г) нападение на охраняваното лице и/или
на извършител на охранителната дейност;
д) демонстрации, протести, други масови
прояви;
е) придвижване без превозно средство;
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ж) действия на изпълнителите и/или ръ
ководителя на охранителната дейност при
осъществяване на правомощията по чл. 59,
60 и 62 от ЗЧОД.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 2 и 4 – 5
се утвърждават от лицата по чл. 9, ал. 1 или
от упълномощено/оправомощено от тях лице.
(3) Документите по ал. 1 се съхраняват
в срока, посочен в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД, и
при поискване се представят за проверка на
контролните органи.
Раздел IІ
Охрана на имуществото на физически или
юридически лица
Чл. 11. (1) Охраната на имуществото на
физически или юридически лица е дейност по
неговата физическа защита от противоправни
посегателства, както и по тяхното предотвра
тяване и пресичане, и противодействие на про
тивоправно посегателство спрямо физическо
лице в обекта и се осъществява от търговци,
притежаващи лиценз или удостоверение за
извършване на частна охранителна дейност
по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, въз основа на
писмен договор за охрана.
(2) Охраната на имуществото може да
включва и осигуряване на пропускателен
режим в охраняваните обекти и/или извърш
ване на видеонаблюдение при спазване на
изискванията на Закона за защита на личните
данни, и/или мониторен контрол.
Чл. 12. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация и контролира изготвя
нето, окомплектоването и изпращането на
уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в
законоустановения срок и нормативно оп
ределения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при ск лючване на договор за охра
на – данни за:
а) номера на договора, ако съдържа такъв,
и датата на сключване;
б) възложителя;
в) охранявания обект съгласно чл. 6, ал. 1;
местонахождение, точен адрес;
г) вида на охраната – въоръжена или не
въоръжена;
д) превозните средства (регистрационен
номер, марка и модел), ако такива се използват
за охраната на обекта;
е) извършване/неизвършване на пропус
кателен реж им и/и ли ви деонаблюдение/
мониторен контрол;
ж) датата на фактическото поемане на ох
раната, ако е различна от датата на сключване
на договора;
2. при прекратяване на договор за охра
на – данни:
а) за вида и датата на документа за пре
кратяване на договора за охрана, ако същият
не е прекратен поради изтичане на срока му;

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

б) по т. 1, букви „б“ и „в“;
в) за датата на фактическото прекратяване
на охраната.
Чл. 13. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация и контролира изготвя
нето на следните документи в писмен или в
електронен вид за планиране на охраната на
имуществото на физически или юридически
лица:
1. правила и указания за спецификата на
дейността по охрана на имуществото на физи
чески или юридически лица, които включват
и етични норми и модел на поведение на
охранителния състав;
2. примерни тактически указания за дейст
вие в различни ситуации, които включват
действия при терористични актове, пожар,
аварийни и кризисни ситуации;
3. действия на изпълнителите и/или ръ
ководителя на охранителната дейност при
осъществяване на правомощията по чл. 59,
60 и 62 от ЗЧОД;
4. бланки на протоколи за предаване на
задържано лице на полицейските органи,
съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) За всеки обект, поет за охрана, лицето
по ал. 1 организира и контролира изготвянето
в 14-дневен срок от сключването на договора
за охрана или от датата на поемането за ох
рана на обекта, когато тя е изрично указана
в договора за охрана, на:
1. протокол от извършената по чл. 52,
ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и
степента на сигурност на охранявания обект;
2. план за охрана, който отразява специ
фиката на конкретния обект съгласно чл. 6,
ал. 1 и включва:
а) особеностите на охранявания обект;
б) организац и я на ох ра ната (пос т ове,
маршрути, смени, въоръжение, комуникации
и указания за тактиката на действие при
различни случаи на посегателство над охра
няваното имущество);
в) данни за оръжието, ако такова се из
ползва за охрана на обекта;
г) данни за моторните превозни средства,
ако такива се използват при осъществяване
на охраната;
д) ако се осъщест вява ви деонаблюде
ние – данни за монтиране на видеокамери,
както и на аналогични технически средства
или системи, позволяващи да се правят ви
деозаписи;
е) данни за технически средства или систе
ми за осъществяване на мониторен контрол,
ако такъв се извършва;
3. правилник за пропускателния режим,
ако такъв се осъществява, утвърден от въз
ложителя по договора за охрана или от упъл
номощено/оправомощено от него лице;
4. списък на охранителния състав, осъ
ществяващ охраната на обекта;
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5. седмичен или месечен график за работа
на лицата от охранителния състав;
6. дневник за приемане и предаване смяната
на екипите в обекта.
(3) Документите по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2,
т. 1 и 2 се утвърждават от лицето по чл. 51,
ал. 1 от ЗЧОД или от упълномощено/опра
вомощено от него лице.
(4) Документите по ал. 1 и 2 се съхраня
ват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52,
ал. 7 от ЗЧОД.
(5) Преписи от документите по ал. 1, т. 2 – 3
и ал. 2, т. 2 – 5 след изготвянето и утвържда
ването им се съхраняват в охранявания обект
и се представят за проверка на компетентните
контролни органи.
Раздел IІІ
Сигнално-охранителна дейност
Чл. 14. (1) Сигнално-охранителната дейност
е дейност по защита от престъпни посега
телства на имуществото на физически или
юридически лица, намиращо се в охранявани
обекти, при която чрез монтиране, поддър
жане и използване на сигнално-охранителни
известителни системи се осъществява наблю
дение на обектите и се реагира на получените
сигнали с мобилни охранителни патрули.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от
търговци, притежаващи лиценз или удостове
рение за извършване на частна охранителна
дейност по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЧОД, въз
основа на писмен договор за охрана.
Чл. 15. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация и контролира изготвя
нето, окомплектоването и изпращането на
уведомленията по чл. 52, ал. 3 от ЗЧОД в
законоустановения срок и нормативно опре
деления ред по чл. 52, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при ск лючване на договор за охра
на – данн ите по чл. 12, ал. 2, т. 1, букви „а“,
„б“ и „в“;
2. при прекратяване на договор за охра
на – данните по чл. 12, ал. 2, т. 2.
Чл. 16. Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация за:
1. запознаване срещу подпис с документите
по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 2 на всяко лице от охра
нителния състав, изпълнител или ръководител
на сигнално-охранителна дейност в 14-дневен
срок от сключване на трудовия му договор;
2. разположение на мобилните охранителни
патрули в границите на обслужваните учас
тъци, осигуряващо времето за реагиране при
получен сигнал за нарушение на охранявания
обект, посочено в договора за охрана;
3. изучаване и практическо проиграване
от мобилните охранителни патрули на марш
рутите на движение при подаден сигнал за
нарушение;
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4. извършване на първоначално охранител
но обследване за установяване състоянието
на системата за физическа защита на обекта
преди поемането му за охрана;
5. профилактика на сигнално-охранителни
известителни системи (СОИС).
Чл. 17. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация и контролира изготвя
нето на следните документи в писмен или в
електронен вид за планиране на сигналноохранителната дейност:
1. правила и указания за спецификата на
дейността по охрана с технически средства
на имуществото на физически или юридиче
ски лица, които включват и етични норми и
модел на поведение на охранителния състав;
2. примерни тактически указания за дейст
вие в различни ситуации;
3. действия на изпълнителите и/или ръ
ководителя на охранителната дейност при
осъществяване на правомощията по чл. 59,
60 и 62 от ЗЧОД;
4. схеми за разположение на мобилните
охранителни патрули в границите на всеки
от обслужваните участъци;
5. седмичен или месечен график за работа
на изпълнителите на охранителната дейност;
6. бланки на протоколи за предаване на
задържано лице на полицейските органи, съ
образени с чл. 58, ал. 3 от Закона за частната
охранителна дейност.
(2) За всеки обект, поет за охрана, лицата
по чл. 51, ал. 1 от Закона за частната охра
нителна дейност организират и контролират
изготвянето в писмен или в електронен вид
на документ, удостоверяващ извършването
на оценка на състоянието и степента на
сигурност.
(3) Документите по ал. 1 и 2 се утвържда
ват от лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД или от
упълномощено/оправомощено от тях лице и
се съхраняват по реда и в сроковете, посочени
в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД.
(4) Препис от документа по ал. 1, т. 6 след
изготвянето и утвърждаването му се съхра
нява и от мобилния охранителен патрул и
се представя за проверка на компетентните
контролни органи.
Раздел IV
Самоохрана на имущество на лица по чл. 2,
ал. 3 от Закона за частната охранителна
дейност
Чл. 18. Самоохраната на имущество е
дейност по неговата физическа защита от
противоправни посегателства, както и по
тяхното предотвратяване и пресичане, осъ
ществявана от служители на лице по чл. 2,
ал. 3 от ЗЧОД, които отговарят на изисква
нията на ЗЧОД.
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Чл. 19. Самоохраната на имущество се
осъществява от лица по чл. 2, ал. 3, т. 2 от
ЗЧОД, притежаващи лиценз за извършване
на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1,
т. 4 от ЗЧОД, както и от търговци по чл. 2,
ал. 2 от ЗЧОД, които притежават лиценз или
удостоверение за извършване на частна охра
нителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД.
Чл. 20. Самоохраната на имуществото може
да включва и осигуряване на пропускателен
режим в охранявания обект и/или извърш
ване на видеонаблюдение при спазване на
Закона за защита на личните данни и/или
мониторен контрол.
Чл. 21. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация и контролира изготвя
нето, окомплектоването и изпращането на
уведомленията по чл. 52, ал. 4 от ЗЧОД в
законоустановения срок и нормативно оп
ределения ред по чл. 52, ал. 3 и 4 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при поемане на обект за охрана – данни за:
а) номера и датата на заповедта по чл. 22;
б) охранявания обект – местонахождение,
точен адрес;
в) вида на охраната – въоръжена или не
въоръжена;
г) превозните средства (регистрационен
номер, марка и модел), ако такива се използват
за охраната на обекта;
д) извършване/неизвършване на пропус
кателен реж им и/и ли ви деонаблюдение/
мониторен контрол;
2. при фактическото прекратяване на охра
ната – данни за номера и датата на заповедта
по чл. 22.
Чл. 22. (1) За поемане на обект за самоохра
на, както и за фактическото є прекратяване,
лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД утвърждава
заповед с данни за местонахож дението и
вида на всеки обект, датата на фактическото
поемане на обекта под охрана/датата на фак
тическото прекратяване на охраната.
(2) В заповедта за поемане на обекта по ал. 1
се вписват и видовете, броят и числеността на
екипите, които ще извършват самоохраната
на посочения обект.
Чл. 23. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
организира и контролира изготвянето на
следните документи за планиране на само
охраната на имуществото на търговеца или
юридическото лице:
1. правила и указания за спецификата на
дейността по самоохрана на имуществото,
които включват и етични норми и модел на
поведение на охранителния състав;
2. примерни тактически указания за дейст
вие в различни ситуации, които включват
действия при терористични актове, пожар,
аварийни и кризисни ситуации;
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3. бланки на протоколи за предаване на
задържано лице на полицейските органи,
съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) За всеки обект, поет за самоохрана,
лицето по ал. 1 организира и контролира
изготвянето в 7-дневен срок от фактическото
поемане на обекта под охрана на:
1. протокол от извършената по чл. 52,
ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и
степента на сигурност на охранявания обект;
2. план за охрана, който отразява специ
фиката на конкретния обект и включва:
а) особеностите на охранявания обект;
б) организац и я на ох ра ната (пос т ове,
маршрути, смени, въоръжение, комуникации
и указания за тактиката на действие при
различни случаи на посегателство над охра
няваното имущество);
в) данни за оръжието, ако такова се из
ползва за охрана на обекта;
г) данни за моторните превозни средства,
ако такива се използват при осъществяване
на охраната;
д) ако се осъщест вява ви деонаблюде
ние – данни за монтиране на видеокамери,
както и на аналогични технически средства
или системи, позволяващи да се правят ви
деозаписи;
е) данни за технически средства или систе
ми за осъществяване на мониторен контрол,
ако такъв се извършва;
ж) действия на изпълнителите и/или ръ
ководителя на охранителната дейност при
осъществяване на правомощията по чл. 59,
60 и 62 от ЗЧОД;
3. правилник за пропускателния режим,
ако такъв се осъществява;
4. списък на охранителния състав, осъ
ществяващ охраната на обекта;
5. седмичен или месечен график за работа
на лицата от охранителния състав;
6. дневник за приемане и предаване смяната
на екипите в обекта.
(3) Документите по ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2 и
3 се утвърждават от лицето по ал. 1 или от
упълномощено/оправомощено от него лице.
(4) Документите по ал. 1 и 2 се съхраня
ват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52,
ал. 7 от ЗЧОД.
(5) Преписи от документите по ал. 1, т. 2 – 3
и ал. 2, т. 2 – 5 след изготвянето и утвържда
ването им се съхраняват в охранявания обект
и се представят за проверка на компетентните
контролни органи.
(6) Лицето по ал. 1 създава организация за
запознаване срещу подпис с документа по ал. 1,
т. 1 на всяко лице от охранителния състав,
изпълнител или ръководител на дейността по
самоохрана в 14-дневен срок от сключване на
трудовия договор с лицето.
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Раздел V
Охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали
Чл. 24. (1) Охраната на питейни и раз
влекателни заведения, дискотеки, игрални и
компютърни зали е дейност по осигуряване
на пропускателен режим в охранявания обект,
по опазване на телесната неприкосновеност
на физически лица в обекта и физическа
защита от противоправни посегателства на
имуществото на едноличния търговец или
юридическото лице, както и по тяхното пре
дотвратяване и пресичане.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от
търговци, притежаващи лиценз за извършване
на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1,
т. 5 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор
за охрана.
(3) Охраната на питейни и развлекателни
заведения, дискотеки, игрални и компютър
ни зали може да включва и извършване на
видеонаблюдение при спазване на Закона за
защита на личните данни и/или мониторен
контрол.
Чл. 25. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация и контролира изготвя
нето, окомплектоването и изпращането на
уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в
законоустановения срок и нормативно оп
ределения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при ск лючване на договор за охра
на – данни за:
а) номера, ако има такъв, и датата на
сключване на договора за охрана;
б) възложителя по договора за охрана;
в) охранявания обект – местонахождение,
точен адрес;
г) датата на фактическото поемане на
обекта под охрана, ако е различна от датата
на сключване на договора;
2. при прекратяване на договор за охра
на – данни:
а) за вида, номера и датата на документа
за прекратяване на договора за охрана;
б) по т. 1, букви „б“ и „в“;
в) за датата на фактическото прекратяване
на охраната.
Чл. 26. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
организира и контролира изготвянето на
следните документи в писмен или електро
нен вид за планиране на охрана на питейно,
развлекателно заведение, дискотека, игрална
и/или компютърна зала:
1. правила и указания за спецификата на
дейността по охрана на питейното, развле
кателното заведение, дискотеката, игралната
и/или компютърната зала, които включват
и етични норми и модел на поведение на
охранителния състав;
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2. инструкция за безопасност при дейст
вията по охрана, осъществявани от изпъл
нителите на охранителната дейност, която
съдържа указания за:
а) непровокиране с поведението си нами
ращите се в обекта граждани, включително
и чрез демонстративно носене на оръжие и/
или помощни средства;
б) защитеност на лицата в охранявания
обект;
в) защитеност на изпълнителите на охра
нителната дейност;
г) защитеност на имуществото на възло
жителя в рамките на охранявания обект;
д) действия на изпълнителите и/или ръ
ководителя на охранителната дейност при
осъществяване на правомощията по чл. 59,
60 и 62 от ЗЧОД;
3. примерни тактически указания за дейст
вие в различни ситуации;
4. бланки на протоколи за предаване на
задържано лице на полицейските органи,
съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) За всеки обект, поет за охрана, лицето
по ал. 1 организира и контролира изготвянето
в 14-дневен срок от сключването на договора
за охрана или от датата на поемането за ох
рана на обекта, когато тя е изрично указана
в договора за охрана, на:
1. протокол от извършената по чл. 52,
ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и
степента на сигурност на охранявания обект;
2. план за охрана, който отразява специ
фиката на конкретния обект и включва:
а) особеностите на охранявания обект;
б) организация на охраната (постове, сме
ни, въоръжение, комуникации и указания за
тактиката на действие при различни случаи на
посегателство над охраняваното имущество);
в) данни за оръжието, ако такова се из
ползва за охрана на обекта;
г) а ко се осъщес т вя ва ви деонабл юде
ние – данни за монтиране на видеокамери,
както и на аналогични технически средства
или системи, позволяващи да се правят ви
деозаписи;
д) данни за технически средства или систе
ми за осъществяване на мониторен контрол,
ако такъв се извършва;
3. правилник за пропускателния режим,
ако такъв се осъществява, утвърден от въз
ложителя по договора за охрана или от упъл
номощено/оправомощено от него лице;
4. списък на охранителния състав, осъ
ществяващ охраната на обекта;
5. седмичен или месечен график за работа
на лицата от охранителния състав;
6. дневник за приемане и предаване смяната
на екипите в обекта.
(3) Документите по ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2
се утвърждават от лицето по ал. 1 или от
упълномощено/оправомощено от него лице.
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(4) Документите по ал. 1 и 2 се съхраня
ват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52,
ал. 7 от ЗЧОД.
(5) Преписи от документите по ал. 1, т. 4 и
ал. 2, т. 2 – 5 след изготвянето и утвърждава
нето им се съхраняват в охранявания обект и
се представят за проверка на компетентните
контролни органи.
(6) Лицето по ал. 1 създава организация
за запознаване срещу подпис с документите
по ал. 1, т. 1 – 3 на всяко лице от охранител
ния състав, изпълнител или ръководител на
охранителната дейност в 14-дневен срок след
сключване на трудовия договор с лицето.
Чл. 27. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
организира и контролира осигуряването на
необходимото оборудване и помощни средства
за охранителния състав.
(2) На изпълнителите на охранителната
дейност се осигуряват белезници и помощни
средства по чл. 60, ал. 2 от ЗЧОД.
Раздел VІ
Охрана на урбанизирани територии
Чл. 28. (1) Ох раната на у рбанизирани
територии е комплекс от дейности, който
включва защита от противоправни посега
телства, посредством наблюдение, контрол и
реакция с мобилни охранителни патрули на
имуществото и населението в съответната
урбанизирана територия.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от
търговци, притежаващи лиценз за извършване
на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1,
т. 6 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор
за охрана.
Чл. 29. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация и контролира изготвя
нето, окомплектоването и изпращането на
уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в
законоустановения срок и нормативно оп
ределения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при ск лючване на договор за охра
на – данни за:
а) номера, ако има такъв, и датата на
сключване на договора за охрана;
б) възложителя по договора за охрана;
в) ох ран явани я обект – местонахож де
ние – населено място, община, област;
г) вида на охраната – въоръжена или не
въоръжена;
д) превозните средства (регистрационен
номер, марка и модел), ако такива се използват
за охраната на обекта;
е) извършване/неизвършване на видеонаб
людение/мониторен контрол;
ж) датата на фактическото поемане на ох
раната, ако е различна от датата на сключване
на договора;
2. при прекратяване на договор за охра
на – данни:
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а) за вида и датата на документа за пре
кратяване на договора за охрана;
б) по т. 1, букви „б“ и „в“;
в) за датата на фактическото прекратяване
на охраната.
Чл. 30. Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация за:
1. запознаване срещу подпис с документи
те по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 на всяко лице от
охранителния състав, изпълнител или ръково
дител на охрана на урбанизирана територия,
в 14-дневен срок от сключване на трудовия
му договор;
2. разположение на мобилните охрани
телни патрули в границите на обслужваните
участъци;
3. изучаване и практическо проиграване
от мобилните охранителни патрули на марш
рутите на движение при подаден сигнал за
нарушение.
Чл. 31. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
организира и контролира изготвянето на
следните документи за планиране охраната
на урбанизирана територия:
1. правила и указания за спецификата на
дейността по охрана на урбанизирана терито
рия, които включват и етични норми и модел
на поведение на охранителния състав;
2. инструкция за безопасност при дейст
вията по охрана, осъществявани от изпъл
нителите на охранителната дейност, която
съдържа указания за:
а) непровокиране с поведението си нами
ращите се в обекта граждани, включително
и чрез демонстративно носене на оръжие и/
или помощни средства;
б) защитеност на лицата в охранявания
обект;
в) защитеност на изпълнителите на охра
нителната дейност;
г) защитеност на имуществото на възло
жителя по договора за охрана в рамките на
охранявания обект;
д) действия на изпълнителите на охрани
телната дейност по време на задържане на
лица при инцидент;
е) действия на изпълнителите и/или ръ
ководителя на охранителната дейност при
осъществяване на правомощията по чл. 59,
60 и 62 от ЗЧОД;
3. примерни тактически указания за дейст
вие в различни ситуации;
4. бланки на протоколи за предаване на
задържано лице на полицейските органи,
съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) За всеки обект, поет за охрана, лицето
по ал. 1 организира и контролира изготвянето
в 14-дневен срок от сключването на договора
за охрана или от датата на поемането за ох
рана на обекта, когато тя е изрично указана
в договора за охрана, на:
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1. протокол от извършената по чл. 52,
ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и
степента на сигурност на охранявания обект;
2. план за охрана, който отразява специ
фиката на конкретния обект и включва:
а) особеностите на охранявания обект;
б) организация на охраната (наряди, сме
ни, въоръжение, комуникации и указания за
тактиката на действие при различни случаи
на посегателство над физическо лице или
охранявано имущество);
в) данни за оръжието, ако такова се из
ползва за охрана;
г) а ко се осъщес т вя ва ви деонабл юде
ние – данни за монтиране на видеокамери,
както и на аналогични технически средства
или системи, позволяващи да се правят ви
деозаписи;
д) данни за технически средства или систе
ми за осъществяване на мониторен контрол,
ако такъв се извършва;
3. схема за месторазположението на мобил
ните охранителни патрули, която при настъ
пили промени своевременно се актуализира
и съдържа данни за:
а) вида на мобилния охранителен патрул;
б) точните кадастрални граници на урба
низираната територия;
в) моторните превозни средства, ако такива
се използват;
4. списък на охранителния състав;
5. седмичен или месечен график за работа
на лицата от охранителния състав.
(3) Документите по ал. 1 и ал. 2, т. 1 – 3
се утвърждават от лицето по ал. 1 или от
упълномощено/оправомощено от него лице.
(4) Документите по ал. 1 и 2 се съхраня
ват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52,
ал. 7 от ЗЧОД.
(5) Преписи от документите по ал. 1, т. 4 и
ал. 2, т. 2 след изготвянето и утвърждаването
им се съхраняват и от мобилния охранителен
патрул и се представят за проверка на ком
петентните контролни органи.
Чл. 32. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
организира и контролира осигуряването на
необходимото оборудване и помощни средства
за охранителния състав.
(2) На изпълнителите на охранителната
дейност се осигуряват белезници и помощни
средства по чл. 60, ал. 2 от ЗЧОД.
Раздел VIІ
Охрана на мероприятия
Чл. 33. (1) Охраната на мероприятия е ком
плекс от дейности, насочени към осигуряване
на спокойното и нормалното провеждане на
масови прояви с краткосрочен характер.
(2) Охраната на мероприятия може да
включва и осигуряване на пропускателен
режим.
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(3) Дейността по ал. 1 се осъществява от
търговци, притежаващи лиценз за извършване
на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1,
т. 7 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор
за охрана.
Чл. 34. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация и контролира изготвя
нето, окомплектоването и изпращането на
уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в
законоустановения срок и нормативно оп
ределения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при ск лючване на договор за охра
на – данни за:
а) номера, ако има такъв, и датата на
сключване на договора за охрана;
б) възложителя по договора за охрана;
в) ох ран явани я обект – местонахож де
ние – населено място, община, област;
г) вида на охраната – въоръжена или не
въоръжена;
д) извършване/неизвършване на пропус
кателен режим;
е) датата на фактическото поемане на охра
ната, ако е различна от датата на сключване
на договора за охрана;
2. при прекратяване на договор за охра
на – данни:
а) за вида и датата на документа за пре
кратяване на договора за охрана;
б) по т. 1, букви „б“ и „в“;
в) за датата на фактическото прекратяване
на охраната.
Чл. 35. Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация за своевременно запо
знаване срещу подпис чрез инструктаж с
правилата, съдържащи се в документите по
чл. 36, ал. 1, т. 1 и 2, на всяко лице от охра
нителния състав, изпълнител или ръководител
на охрана на мероприятие за всяко конкретно
мероприятие.
Чл. 36. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация и контролира изготвянето
на следните документи за планиране охраната
на мероприятието:
1. правила и указания за спецификата на
дейността по охрана на мероприятие, които
включват и етични норми и модел на пове
дение на охранителния състав;
2. инструкция за безопасност при дейст
вията по охрана, осъществявани от изпъл
нителите на охранителната дейност, която
съдържа указания за:
а) непровокиране с поведението си нами
ращите се в обекта граждани, включително
и чрез демонстративно носене на оръжие и/
или помощни средства;
б) защитеност на лицата в охранявания
обект;
в) защитеност на изпълнителите на охра
нителната дейност;
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г) защитеност на имуществото, собстве
ност или ползвано на правно основание на
възложителя по договора за охрана;
д) действия на изпълнителите и/или ръ
ководителя на охранителната дейност при
осъществяване на правомощията по чл. 59,
60 и 62 от ЗЧОД;
3. примерни тактически указания за дейст
вие в различни ситуации;
4. бланки на протоколи за предаване на
задържано лице на полицейските органи,
съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) За всеки обект (мероприятие), поет за
охрана, лицето по ал. 1 определя ръководи
тел на охранителната дейност и организира
и контролира изготвянето на:
1. протокол от извършената по чл. 52,
ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и
степента на сигурност на охранявания обект;
2. план за охрана, който отразява специ
фиката на конкретния обект и включва:
а) особеностите на охранявания обект;
б) организация на охраната (постове, кому
никации и указания за тактиката на действие
при различни случаи на посегателство над
физическо лице или имущество в района на
провежданото мероприятие);
в) поименна схема (име и фамилия) за раз
пределение на лицата от охранителния състав;
г) данни за технически средства или систе
ми за осъществяване на мониторен контрол,
ако такъв се извършва;
3. правилник за пропускателния режим,
ако такъв се осъществява, утвърден от въз
ложителя по договора за охрана или от упъл
номощено от него лице.
(3) Документите по ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2
се утвърждават от лицето по ал. 1 или от
упълномощено/оправомощено от него лице и
се съхраняват по реда и в сроковете, посочени
в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД.
(4) Лицето по ал. 1 организира и контро
лира своевременното, но не по-късно от 24
часа преди провеждане на мероприятието,
предоставяне на препис от документите по
ал. 2 на началника на районното управление
на Министерството на вътрешните работи,
на територията на което ще се провежда
мероприятието.
(5) Преписи от документите по ал. 1, т. 4
и ал. 2, т. 2 и 3 след изготвянето и утвържда
ването им се съхраняват и от ръководителя
на охранителната дейност за конкретното
мероприятие и се представят за проверка на
компетентните контролни органи.
Чл. 37. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
организира и контролира осигуряването на
необходимото оборудване и помощни средства
за охранителния състав.
(2) На изпълнителите на охранителната
дейност се осигуряват белезници и помощни
средства по чл. 60, ал. 2 от ЗЧОД.
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Раздел VІIІ
Охрана при транспортиране на ценни пратки
или товари
Чл. 38. (1) Охраната при транспортиране
на ценни пратки или товари е дейност по
защита, предотвратяване и пресичане на про
тивоправни посегателства върху пари, ценни
книжа, благородни метали, произведения на
изкуството или други ценности при тяхното
транспортиране.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от
търговци, притежаващи лиценз за извършване
на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1,
т. 8 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор
за охрана.
(3) При транспортирането по ал. 1 се използ
ва въоръжена с огнестрелно оръжие охрана,
специално оборудван транспорт, средства за
връзка и други технически и помощни сред
ства за охрана.
Чл. 39. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация и контролира изготвя
нето, окомплектоването и изпращането на
уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в
законоустановения срок и нормативно оп
ределения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при ск лючване на договор за охра
на – данни за:
а) номера, ако има такъв, и датата на
сключване на договора за охрана;
б) възложителя по договора за охрана;
в) видове обекти, от и към които ще се
извършва транспортирането (банки, търговски
обекти и пр.);
г) териториален обхват на транспортира
нето – населено място, община, област;
д) превозните средства (регистрационен
номер, марка и модел);
2. при прекратяване на договор за охра
на – данни:
а) за вида и датата на документа за пре
кратяване на договора за охрана;
б) по т. 1, букви „б“ и „в“.
Чл. 40. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
организира и контролира изготвянето на:
1. правила и указания за спецификата на
дейността по охрана на ценни пратки и товари,
които включват:
а) етични норми и модел на поведение на
охранителния състав;
б) задължение за спазване на зададените
графици и маршрути за движение;
в) задължение за товарене и разтоварване на
ценните пратки и товари с противокуршумни
жилетки и огнестрелно оръжие;
г) забрана за предоставяне и преотстъпване
на оръжието и управлението на служебните
автомобили на други лица;
д) задължение за водача на автомобила, ко
гато товаренето и разтоварването се извършват
в общодостъпни зони, да оставя автомобила с
работещ двигател и да не напуска мястото си;
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2. инструкция за безопасност при дейст
вията по охрана, осъществявани от изпъл
нителите на охранителната дейност, която
съдържа указания за:
а) изготвянето и воденето на маршрутна
книжка, пътен лист или електронна система
за контрол;
б) защитеност на изпълнителите на охра
нителната дейност;
в) защитеност на ценните пратки и товари;
г) действия на изпълнителите на охрани
телната дейност при инцидент;
д) действия на изпълнителите на охра
нителната дейност при осъществяване на
правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД;
3. примерни тактически указания за дейст
вие в различни ситуации, които включват и
действия при:
а) непредвидено отклоняване на движението
от предварителния маршрут;
б) забелязани по време на движение об
стоятелства, застрашаващи сигурността на
транспортирането;
в) нападение на екипа;
г) пътнотранспортно произшествие;
д) възникнала необходимост от оказване
на спешна медицинска помощ;
4. бланки на протоколи за предаване на
задържано лице на полицейските органи,
съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД;
5. протоколи от обу чението по чл. 41,
ал. 1, т. 3.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 се ут
върждават от лицето по ал. 1 или от упъл
номощено/оправомощено от него лице и се
съхраняват по реда и в сроковете, посочени
в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД.
(3) Преписи от документите по ал. 1, т. 4
след изготвянето и утвърждаването им се
съхраняват и от отговорника на екипа и се
представят за проверка на компетентните
контролни органи.
Чл. 41. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
организира и контролира:
1. осигуряването на екипите за охрана с не
обходимото оборудване, огнестрелно оръжие,
технически средства и необходимата актуална
информация относно превозвания товар и
подробности по изпълнението на превоза;
2. запознаването срещу подпис на всяко
лице от охранителния състав, изпълнител или
ръководител на охрана при транспортиране
на ценни пратки или товари, с документите
по чл. 40 в 14-дневен срок от сключване на
трудовия договор с лицето;
3. допълнителното периодично обучение
на охранителния състав – не по-рядко от
веднъж годишно – за правилата и указанията
за спецификата на дейността по охрана при
транспортиране на ценни пратки или товари
и тактическите указания за действие в раз
лични ситуации.
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(2) На изпълнителите на охранителната
дейност от екипите, извършващи транспор
тирането, лицето по ал. 1 организира и кон
тролира осигуряването на:
1. служебна карта със снимка, отличителен
знак и униформено облекло;
2. огнестрелно оръжие с необходимите
боеприпаси;
3. противокуршумни жилетки;
4. средства за комуникации;
5. противогаз;
6. белезници и други помощни средства по
чл. 60, ал. 2 от ЗЧОД;
7. сигна лно елект рическо фенерче без
зелена светлина в случаите, когато охраната
се осъществява по железопътния транспорт.
Чл. 42. (1) Преди извършването на всеки
превоз на ценни пратки и товари отговорни
кът на екипа организира провеждането на
инструктаж, който включва:
1. запознаване с особеностите на марш
рутите – начален и краен пункт, общите и
особените задъл жени я на изпълнителите
на охранителната дейност, както и друга
информация, касаеща осъществяването на
охраната при транспортирането на ценни
пратки и товари;
2. тактиката на действие;
3. задачите на всеки изпълнител на охра
нителната дейност от екипа;
4. други въпроси от организационен и
тактически характер.
(2) При подготовката за превоз отговор
никът на екипа:
1. извършва проверка и подготовка на
оборудването, въоръжението и техническите
средства;
2. в случаите, когато транспортирането се
осъществява с автомобил, извършва проверка
на техническото му състояние;
3. получава необходимите документи за
осъществяване на превоза.
Чл. 43. (1) Ценните пратки и товари на
стойност до 15 000 лв. се транспортират с
автомобил, снабден с трайно прикрепена към
конструкцията му метална каса или шкаф, и
въоръжена охрана.
(2) Ценните пратки и товари на стойност
от 15 000 до 30 000 лв. се транспортират с
автомобили, които отговарят на следните
технически изисквания:
1. в автомобила са обособени зони за вода
ча и другите изпълнители на охранителната
дейност, за материалноотговорните лица и
сейф (товарно помещение);
2. вратите за водача, за другите изпълнители
на охранителната дейност, за материалноотго
ворните лица са оборудвани с допълнителни
устройства, изключващи възможността за
отварянето им отвън;
3. автомобилът е снабден със специални
отвори за стрелба;
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4. стъклата на автомобилите са куршумо
устойчиви без отделяне на отломки;
5. подът на автомобила, двигателят, охла
дителната система, резервоарът за горивото
и акумулаторите са бронирани;
6. гумите на автомобила имат възможност
за пробег минимум 30 км след пробиване;
7. в автомобила има средства за радио
връзка, разговорна у редба и к лиматична
инсталация, пожарогасител, подвижна лампа
или прожектор;
8. резервната гума е монтирана извън то
варното помещение;
9. автомобилът е оборудван с допълнителни
фарове за мъгла, огледала за обратно виждане,
осигуряващи достатъчна видимост при дви
жение на заден ход, и триточкови предпазни
колани за всички седалки.
(3) Ценните пратки и товари на стойност
над 30 000 лв. задължително се транспортират
със специализирани бронирани автомобили,
в които:
1. е обособен сейф (товарно помещение);
2. обособените зони са оборудвани с не
обходимите по вид и обем пожарогасители.
(4) Извършването на транспорта се пла
нира по възможност само за светлата част
на денонощието.
Чл. 44. (1) При извършване на проверка от
полицейски органи отговорникът на екипа:
1. изисква от полицейските служители да
удостоверят легитимността си със служебна
карта или с личен знак;
2. докладва в дежурната част или на ръко
водителя на звеното, че е спрян за проверка
от полицейски орган, като уточнява часа и
мястото.
(2) В случаите, когато транспортирането
се осъществява с автомобил:
1. екипът влиза във връзка с проверяващи
те по разговорна уредба или друго свързочно
средство, без да отваря вратите на автомобила;
2. необходимите документи се показват
през стъклото, без да се напуска автомобилът.
(3) Проверката на автомобила от полицей
ските органи се извършва само в съответното
районно управление на областната дирекция
на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 45. (1) При разпореждане от полицей
ските органи за промяна на маршрута или
за проверка на товара отговорникът на екипа
докладва на ръководителя на дейността по
охрана при транспортиране на ценните пратки
или товари.
(2) Преди изпълнение на полицейското
разпореждане от екипа ръководителят на
дейността по охрана при транспортиране на
ценните пратки или товари се свързва с де
журната част на съответното структурно звено
на областната дирекция на Министерството
на вътрешните работи за потвърждаване на
разпореждането.
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Раздел ІX
Охрана на селскостопанско имущество
Чл. 46. (1) Охраната на селскостопанско
имущество е дейност по неговата физическа
защита от противоправни посегателства, както
и по тяхното предотвратяване и пресичане,
и противодействие на противоправно посе
гателство спрямо физическо лице в обекта.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от
търговци, притежаващи лиценз за извършване
на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1,
т. 9 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор
за охрана.
(3) Дейността по ал. 1 се осъществява само
с невъоръжена охрана.
Чл. 47. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация и контролира изготвя
нето, окомплектоването и изпращането на
уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в
законоустановения срок и нормативно оп
ределения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при ск лючване на договор за охра
на – данни за:
а) номера, ако съдържа такъв, и датата на
сключване на договора за охрана;
б) възложителя по договора за охрана;
в) ох ран явани я обект – местонахож де
ние – населено място, община, област;
г) превозните средства (вид, номер, марка,
модел и цвят на превозното средство), ако
такива се използват за охраната на обекта;
д) датата на фактическото поемане на охра
ната, ако е различна от датата на сключване
на договора за охрана;
2. при прекратяване на договор за охра
на – данни:
а) за вида и датата на документа за пре
кратяване на договора за охрана;
б) по т. 1, букви „б“ и „в“;
в) за датата на фактическото прекратяване
на охраната.
Чл. 48. Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
създава организация за запознаване срещу
подпис с документите по чл. 49, ал. 1, т. 1
и 2 на всяко лице от охранителния състав,
изпълнител или ръководител на охрана на
селскостопанско имущество, в 14-дневен срок
от сключване на трудовия му договор.
Чл. 49. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
организира и контролира изготвянето на
следните документи за планиране охраната
на селскостопанско имущество:
1. правила и указания за спецификата на
дейността по охрана на селскостопанско иму
щество, които включват и етични норми и
модел на поведение на охранителния състав;
2. примерни тактически указания за дейст
вие в различни ситуации, които включват
действия при терористични актове, пожар,
аварийни и кризисни ситуации;
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3. инструкция за безопасност при действията
по охрана, осъществявани от изпълнителите
на охранителната дейност, която съдържа
указания за:
а) непровокиране с поведението си нами
ращите се в обекта граждани, включително
и чрез демонстративно носене на оръжие и/
или помощни средства;
б) защитеност на лицата в охранявания
обект;
в) защитеност на изпълнителите на охра
нителната дейност;
г) защитеност на имуществото на възложи
теля по договора за охрана – собствено или
ползвано на законно основание;
д) действия на изпълнителите и/или ръ
ководителя на охранителната дейност при
осъществяване на правомощията по чл. 59,
60 и 62 от ЗЧОД;
4. примерни тактически указания за дейст
вие в различни ситуации;
5. бланки на протоколи за предаване на
задържано лице на полицейските органи,
съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) За всеки обект, поет за охрана, лицето
по ал. 1 организира и контролира изготвянето
в 14-дневен срок от сключването на договора
за охрана или от датата на поемането за ох
рана на обекта, когато тя е изрично указана
в договора за охрана, на:
1. протокол от извършената по чл. 52,
ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и
степента на сигурност на охранявания обект;
2. план за охрана, който отразява специ
фиката на конкретния обект и включва:
а) особеностите на охранявания обект;
б) организация на охраната (наряди, сме
ни, комуникации и указания за тактиката на
действие при различни случаи на посегателство
над охранявано имущество);
3. скица за месторазположението на мобил
ните охранителни патрули, която при настъ
пили промени своевременно се актуализира
и съдържа данни за:
а) вида на мобилния охранителен патрул;
б) точните кадастрални граници на сел
скостопанското имущество;
в) превозните средства, ако такива се
използват;
4. списък на охранителния състав;
5. седмичен или месечен график за работа
на лицата от охранителния състав;
6. дневник за приемане и предаване смяната
на екипите в обекта.
(3) Документите по ал. 1 и ал. 2, т. 1 – 3
се утвърждават от лицето по ал. 1 или от
упълномощено/оправомощено от него лице.
(4) Документите по ал. 1 и 2 се съхраня
ват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52,
ал. 7 от ЗЧОД.
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(5) Преписи от документите по ал. 1, т. 5 и
ал. 2, т. 2 – 6 след изготвянето и утвърждава
нето им се съхраняват и на охранявания обект
и се представят за проверка на компетентните
контролни органи.
Чл. 50. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД
организира и контролира осигуряването на
необходимото оборудване и помощни средства
за охранителния състав.
(2) На изпълнителите на охранителната
дейност се осигуряват белезници и помощни
средства по чл. 60, ал. 2 от ЗЧОД.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 5, ал. 4 и 5 от Закона за частната охра
нителна дейност.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
5759

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 6
от 7 юни 2018 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Медицинска онкология“
Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава
медицинският стандарт „Медицинска онко
логия“ съгласно приложението.
(2) С медицинския стандарт се определят:
1. основните характеристики на специал
ността „Медицинска онкология“;
2. основните изисквания към професи
оналната компетентност на медицинските
онколози;
3. основните изисквания към устройство
то и към обезпечеността на структурите,
осъществяващи дейност по специалността
„Медицинска онкология“ с медицинска апа
ратура и човешки ресурси, в т.ч. нивата им
на компетентност;
4. изисквания за качеството на дейността
по специалността „Медицинска онкология“;
5. задължителният обем дейности по „Ме
дицинска онкология“, осъществяван от раз
личните лечебни заведения по отношение на
пациентите със злокачествени солидни тумори;
6. основните изисквания към организа
цията на работа, включващи насочване на
пациенти, регистрация, диагноза, лечение и
проследяване, права и задължения;
7. създаване и поддържане на национален
раков регистър.
(3) Дейностите по медицинска онкология
се осъществяват от лечебните заведения при
спазване на стандарта по ал. 1.
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Чл. 2. Вътрешните актове на органите
на управление на лечебното заведение и
договорите за оказана медицинска помощ,
сключвани от лечебните заведения, не могат
да съдържат разпоредби, които определят пониско качество на осъществяваната дейност
по медицинска онкология от установеното с
изискванията на тази наредба.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) В срок до 3 месеца от влизане в
сила на тази наредба „Специализирана болни
ца за активно лечение по онкология“ – ЕАД,
Националният център по обществено здраве и
анализи и лечебните заведения, които подават
информация в националния раков регистър,
привеждат дейността си в съответствие с
наредбата.
(2) В срока по ал. 1 „Специализирана бол
ница за активно лечение по онкология“ – ЕАД,
предоставя на Националния център по общест
вено здраве и анализи цялата информация,
свързана с националния раков регистър.
(3) До изтичане на срока по ал. 1 наци
оналният раков регистър продължава да се
води от „Специализирана болница за активно
лечение по онкология“ – ЕАД.
§ 2. Стандартните и специфичните оборуд
ване и апаратура, определени в приложението
към чл. 1, ал. 1, ако не могат да бъдат оси
гурени за всяка клинична структура, следва
да бъдат осигурени в лечебното заведение в
брой и по специфика, достатъчни за обез
печаване изпълнението на изискванията за
компетентност и обем дейност на всяка от
структурите по нива.
§ 3. Указания по прилагане на наредбата
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 4. Контролът по изпълнение на наредба
та се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните здравни
инспекции и органите на управление на ле
чебните заведения.
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър:
Кирил Ананиев
Приложение
към чл. 1, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ“
Раздел I
Основни характеристики на специалността
„Медицинска онкология“
1. Определение, основни цели и задачи
1.1. Медицинската онкология е самосто
ятелна медицинска специалност и научна
дисциплина, която изучава и третира зло
качествените солидни тумори с химични и
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биологични продукти или с имунотерапия и
е свързана с терапевтичното поведение при
злокачествени солидни тумори (нехемато
логична малигненост) от всички органи и
системи. Специалността включва различни
интердисциплинарни области и аспекти за
цялостно третиране на пациентите, но главната
є задача е да осъществява системна лекарстве
на терапия с противотуморни медикаменти.
Медицинската онкология включва познания
и практически умения за:
1.1.1. интерпретация на показания, чувст
вителност, специфичност и информативна
стойност на специфичните лабораторни, мор
фологични, имунохистохимични, генетични,
молекулярнобиологични и образни методи за
онкологично изследване на органите в норма
и патология;
1.1.2. координиране на диагностичните
процеси на злокачествените (нехематологични)
болести на всички органи и системи;
1.1.3. п ри лагане на раз л и чни медика
ментозни подходи за системно и локално
противотуморно лечение на всички органни
локализации – химиотерапи я, биологична
(таргетна) терапия, хормонотерапия, бифосфо
нати, имунотерапия и др.;
1.1.4. оценка и мониториране на тера
певтичния отговор в хода на лекарственото
противотуморно лечение, както и познания,
практически умения и мониториране на ток
сичните явления от нежеланите лекарствени
реакции;
1.1.5. прилагане на палиативна терапия
(най-добри поддържащи грижи) при онколо
гични пациенти, включваща контрол на ракова
болка, анемия, безсилие и дистрес, дихателна
недостатъчност, нарушения в храненето и други
състояния, свързани с онкологична болест;
1.1.6. провеждане на допълнително про
дължително проследяване на пациенти със
злокачествени солидни тумори;
1.1.7. вземане, диагностика, преработване,
съхраняване и употреба на кръв и кръвни
съставки и лекарства от плазма и адекватно
поведение при нежелани реакции;
1.1.8. провеждане на клинични изпитвания
и научни изследвания при системно лечение
на злокачествени солидни тумори съгласно
принципите на добрата клинична практика;
1.1.9. комуникация по етични проблеми при
пациенти със злокачествени солидни тумори
и терминални състояния.
1.2. Основната цел на специалността „Ме
дицинска онкология“ е осигуряване на висо
коквалифицирана ранна оценка, прогноза за
хода на онкологичната болест, адекватна спе
цифична лекарствена терапия, проследяване,
медицинска експертиза на работоспособността
на пациента и проследяване на болните със
злокачествени солидни тумори.
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1.3. Основните задачи на специалността
„Медицинска онкология“ са свързани с по
стигане на високо качество в реализиране на
поставените цели чрез:
1.3.1. подготовка на висококвалифицирани
медицински специалисти в областта на ме
дицинската онкология;
1.3.2. осигуряване на адекватен обем ме
дицински дейности в специализираната пред
клинична медицинска помощ, свързана с
прецизна диагноза и стадиране;
1.3.3. осъществяване на комплексна и по
следователна специализирана онкологична
диагностично-лечебна дейност в лечебните
заведения за болнична помощ и комплексните
онкологични центрове;
1.3.4. осигуряване на мултидисциплинарен
подход и екипност при диагностика, лечение
и проследяване на болни със злокачествени
солидни тумори;
1.3.5. оказване на специализирана консул
тативна, методическа и експертна помощ;
1.3.6. участие в изготвяне, провеждане и
контрол на програми по медицинска онкология
в областта на общественото здравеопазване;
1.3.7. провеждане на научноизследователска
и приложна дейност в областта на медицинска
та онкология, както и специфични клинични
изпитвания в същата област;
1.3.8. систематично и планирано оценяване,
мониториране, контрол и подобряване на ка
чеството на медицинските услуги в областта
на медицинската онкология.
2. К лючови области на специалност та
„Медицинска онкология“:
2.1. Системна химиотерапия на злокачест
вени солидни тумори, включваща:
2.1.1. диагностициране, стадиране и сис
теми за оценка на риска при злокачествени
солидни тумори с всяка органна локализация;
принципи за избор на противотуморно лечение
според стадий, прогностични и предиктивни
фактори и степен на риска за рецидив и/или
ниска преживяемост;
2.1.2. познание на стандартни лекарствени
режими според медицината, основана на дока
зателства: неоадювантна, адювантна, първа и
последваща линия, спасителна и поддържаща
химиотерапия – принципи на комбиниране,
дозиране, курсове (цикли) и продължителност
на лечение;
2.1.3. познание и практически умения за
оптимално мониториране на химиотерапията
и периодична оценка на терапевтичния отго
вор – стандартизирани и валидирани туморни
маркери и принципи на системата RECIST;
2.1.4. познание и практически умения за
профилактика, диагностика и лечение на не
желаните лекарствени реакции (степенувани
според NCI-CTC);
2.1.5. познание за стандартни режими за
комбинирано химио-лъчелечение;
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2.1.6. познание за цитостатично лечение
на специфични групи пациенти – бременни
жени, възрастни лица, пациенти с лошо общо
състояние и др.;
2.1.7. познания и практически умения за
лечение на спешни състояния в медицин
ската онкология, свързани с химиотерапия:
фебрилна неутропения, мукозити, тумор-лизис
синдром, дисеминирана вътресъдова коагу
лация, инфекции, медиастинален синдром,
силно изразен емезис, болка, нарушения в
храненето и др.
2.2. Системна таргетна (биологична) тера
пия, включваща:
2.2.1. познания и интерпретация на стандар
тизирани предиктивни фактори – биомаркери
за избор на биологични агенти;
2.2.2. познания на стандартни режими за
таргетна терапия с моноклонални антитела,
тирозин-киназни инхибитори, mTOR инхи
битори, CDK4/6 инхибитори и други според
медицината, основана на доказателства: нео
адювантна, адювантна, първа и последваща
линия и поддържаща терапия – принципи на
дозиране, курсове (цикли), превключване и
продължителност на лечение;
2.2.3. познание и практически умения за
оптимално мониториране на таргетната тера
пия и периодична оценка на терапевтичния
отговор – стандартизирани и ва лидирани
туморни маркери и принципи на системата
RECIST;
2.2.4. познания на стандартни режими за
комбинирано таргетно и цитостатично, хор
монално и лъчелечение;
2.2.5. познания и практически умения за
поведение при странични събития, свързани
с таргетната терапия: кожен обрив, синдром
ръка-крак, кардиотоксичност, артериална
хипертония, кръвоизливи и др.
2.3. Системна ендокринна терапия (хормо
нотерапия), включваща:
2.3.1. познания и интерпретация на стан
дартизирани предиктивни фактори – хисто
логични и имунохистохимични маркери за
избор на ендокринна терапия;
2.3.2. познания на стандартни медикамен
тозни подходи за овариална супресия, анти
естрогенна терапия, лечение с ароматазни
инхибитори, андрогенна депривация и поредни
линии на хормонотерапия според медицината,
основана на доказателства – принципи на
дозиране, курсове (цикли), превключване и
продължителност на лечение;
2.3.3. познания и практически умения за
мониториране на ендокринната терапия, пре
одоляване на резистентност към нея;
2.3.4. познания и практически умения за
поведение при странични събития, свързани
с ендокринната терапия: ендометриална хи
перплазия, гинекомастия, остеопороза и др.
2.4. Имунотерапия, включваща:
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2.4.1. познания и интерпретация на стан
дартизирани предиктивни маркери за избор
на противотуморна имунотерапия;
2.4.2. познания на стандартни медикамен
тозни подходи за приложение на цитокини,
ваксини и биологично активни вещества
според медицината, основана на доказател
ства – принципи на дозиране, комбинира
не, курсове (цикли) и продължителност на
лечение;
2.4.3. познания и практически умения за
мониториране на противотуморната имуно
терапия, познаване на критериите, свързани
с имунния отговор;
2.4.4. познания и практически умения за
поведение при странични събития, свързани
с имунотерапията: анафилактични реакции,
пневмонит, хепатит, хипо- или хипертирео
идизъм, хипофизит, миозит, ревматоиден
артрит и др.
2.5. Палиативна терапия (най-добри под
държащи грижи), включваща:
2.5.1. познания за най-добри поддържащи
грижи;
2.5.2. предоставяне на информация и кон
султация на болните в терминален стадий
и техните семейства за възможностите за
палиативна терапия;
2.5.3. познания и практически умения за
контрол на ракова болка, анемия, безсилие,
диспнея, анорексия, гадене/повръщане, запек,
малигнена чревна непроходимост, нарушения
в съня и др.;
2.5.4. познания на стандартни подходи
при метастатична костна болест – избор на
таргетна терапия, бифосфонати, дозиране,
мониториране и продължителност на лечение;
2.5.5. познания и практически умения за
поведение при инфекции, свързани с онко
логична болест – оценка на риска, клинична
профилактика, начално емпирично антиби
отично лечение, дозиране, мониториране и
продължителност;
2.5.6. познания и практически умения за
поведение при венозен тромбоемболизъм,
свързан с онколог и чна болест – дълбока
венозна тромбоза, белодробен тромбоембо
лизъм и др.;
2.5.7. познания и практически умения за
оценка на онкологичния психосоциален ди
стрес: стандартни медикаментозни подходи
при нарушения в настроението и/или адап
тацията, тревожност, нарушения, свързани
с действителността, личностни нарушения,
делириум, деменция и др.
2.6. Последващо наблюдение (проследяване)
на онкологично болен, включващо:
2.6.1. познания на стандартни алгоритми за
проследяване на пациенти след приключване
на системна противотуморна терапия: срок
и интервали за контролни визити съгласно

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 92 от
2016 г.);
2.6.2. практически умения за провеждане
и интерпретация на контролните физикални,
образни и лабораторни изследвания, серумните
туморни маркери и оценка на динамиката на
общото състояние.
2.7. Трансфузионна терапия, включваща:
2.7.1. познаване и прилагане на норма
тивната уредба и методическите указания за
употреба на кръв, кръвни съставки и лекар
ства от плазма;
2.7.2. определяне на индикации за планови
и спешни трансфузии, определяне на необ
ходимия обем, честота, условия и оценка на
ползите и контрол на трансфузиите; адекватно
информиране на пациента;
2.7.3. изследване на ориентировъчна кръвна
група, познания за определяне на Rh(D) ан
тиген, антигени от системите Rhesus и Kell,
изследване на антиеритроцитни антитела и
проба за in vitro съвместимост;
2.7.4. идентифициране, изследване, докумен
тиране и съобщаване на инциденти и стра
нични реакции при трансфузии; практически
умения за адекватно клинично поведение при
настъпили нежелани явления при трансфузия
на кръв или кръвни съставки.
2.8. Допълнителни компоненти на меди
цинската онкология:
2.8.1. Осъществяване на диагностичнолечебните дейности и здравните грижи при
онкологично болните в мултидисциплинарен
екип.
2.8.2. Научнопреподавателска дейност в
областта на медицинската онкология в он
кологични структури към лечебни заведения,
акредитирани за обучение, включваща:
2.8.2.1. поддържане и развиване на матери
ална база, преподавателски и научен състав
съгласно нормативните изисквания;
2.8.2.2. осъществяване на обучение на сту
денти по професионални направления „Ме
дицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“
и „Здравни грижи“;
2.8.2.3. осъществяване на следдипломно
обучение на лекари по специалностите „Въ
трешни болести“, „Медицинска онкология“,
„Обща медицина“, както и обучение на меди
цински сестри и фелдшери за придобиване на
специалност „Специфични грижи за пациенти
с онкологични заболявания“;
2.8.2.4. обучение на докторанти за при
добиване на образователна и научна степен
„доктор“;
2.8.2.5. провеждане на научни изследвания
в основните направления на медицинската
онкология; изучаване и внедряване на съ
временните постижения на медицинската
онкология от световната медицинска наука;
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2.8.2.6. познаване на епидемиологичните
данни за онкологични заболявания сред на
селението от съответния регион и страната;
2.8.2.7. осъществяване на сътрудничество в
научно направление, технологии и подготовка
на кадри в български и чуждестранни висши
учебни заведения в областта на медицинската
онкология;
2.8.2.8. организиране, провеждане и учас
тие в научни сесии, конференции, конгреси,
симпози у ми и стим улиране на нау чното
творчество на специалистите.
2.8.3. Информиране и обсъждане на ес
теството на болест та, целите, етапите и
очакв аните нежелани лекарствени реакции
на лечението, както и евентуалните промени
в хода на болестта с онкологично болните и
техните семейства.
2.8.4. Участие в планирани национални и
международни клинични изпитвания в област
та на медицинската онкология при познаване
и спазване на нормативните изисквания. Ин
формиране на включваните в проучванията
пациенти с онкологични болести за целите на
проучването на достъпен език, съобразено с
различията в социалния и културния статус,
и получаване на информирано съгласие за
тяхното участие. Провеждане на лечение и
проследяване съгласно одобрените протоколи
на клиничните проучвания. Разпознаване,
съобщаване и адекватно клинично поведение
при очаквани и неочаквани нежелани реакции
в хода на клиничните проучвания. Анализ и
обсъждане на резултати.
2.8.5. Прилагане и интерпретация на те
стове за оценка на качеството на живот при
болни с онкологични болести.
2.8.6. Установяване, документиране и ин
формиране на съответните институции за
всички сериозни и неочаквани странични
ефекти от провежданото лечение при болни
със злокачествени солидни тумори.
Раздел II
Професионална компетентност в медицинската онкология
1. Професионална компетентност в меди
цинската онкология е устойчивото, адекватно,
умело и качествено решаване на проблемите
за оценка, лечение и проследяване на злока
чествени солидни тумори, произхождащи от
всички органи и системи.
2. Лекарска компетентност.
2.1. Лечебно-диагностичната дейност по
отношение на пациенти със злокачествени
солидни тумори се осъществява от лекари
със следната професионална квалификация:
2.1.1. лекар, специализант по медицинска
онкология;
2.1.2. лекар с придобита специалност „Ме
дицинска онкология“.

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

Посочените лекари могат да взаимодейст
ват с общопрактикуващ лекар или други спе
циалисти при извършване на диагностични
или други специализирани лечебни дейности
извън обхвата на специалността „Медицинска
онкология“.
2.2. Нива на лекарската компетентност в
медицинската онкология:
2.2.1. Ниво 1 – осъществява се от лекар
без придобита специалност, който работи в
структура, осъществяваща дейност по меди
цинска онкология, или от лекар специали
зант по медицинска онкология; нивото на
компетентност включва преглед на пациенти
с онкологични заболявания, оформяне на
анамнеза и обективен статус и насочването
им за консултация със специалист; лекарят без
придобита специалност, който работи в струк
тура, осъществяваща дейност по медицинска
онкология, осъществява лечебно-диагностична
дейност под ръководството на специалист;
2.2.2. Ниво 2 – осъществява се от лекар с
придобита специалност „Медицинска онколо
гия“ и включва самостоятелна диагностичнолечебна дейност в оценката и лечението на
злокачествени солидни тумори; лекарите от
това ниво могат да работят като изследователи
в клинични изпитвания и научни проекти;
2.2.3. Ниво 3 – извършва се от хабили
тирани лица със специалност „Медицинска
онкология“, които осъществяват диагностич
но-лечебна, учебно-преподавателска и науч
но-консултативна дейност; лекарите от това
ниво могат да работят като изследователи в
клинични изпитвания и научни проекти.
3. Медицинските сестри са длъжни да
поддържат, повишават и разширяват теоретич
ните си знания и практическите си умения,
необходими за осигуряване на качествени
здравни грижи, чрез продължаващо меди
цинско обучение.
3.1. Препоръчително е най-малко две от
медицинските сестри, работещи в отделения/
клиники по медицинска онкология от III
ниво на компетентност, да имат придобита
специалност „Специфични грижи за пациенти
с онкологични заболявания“.
Раздел III
Основни изисквания към лечебните заведения,
в които се осъществява дейност по „Медицинска онкология“ – структури, персонал,
апаратура, дейност
1. Кабинет по медицинска онкология в ам
булатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ. Кабинетът по медицин
ска онкология е най-малката структура по
медицинска онкология, която може да бъде
самостоятелно звено (индивидуална практика)
или част от структурата на групова практика,
медицински център (медико-дентален център),
диагностично-консултативен център.
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1.1. Устройство. Кабинетът по медицинска
онкология се състои от помещение за пре
глед (минимум 12 m² площ). Когато освен
консултативна дейност се осъществяват и
манипулации, кабинетът трябва да разполага
с манипулационна – минимум 9 m² площ.
Манипулационната може да се обособи като
функционална част от помещението за пре
гледи, да се помещава в отделна стая или да
е манипулационна, обща за лечебното заве
дение, в което е разкрит кабинетът.
1.2. Персонал.
1.2.1. Лекари:
1.2.1.1. най-малко един лекар с придобита
специалност „Медицинска онкология“;
1.2.1.2. лекар без придобита специалност
„Медицинска онкология“ може да работи в
кабинета по медицинска онкология само под
ръководството на лекар с придобита специ
алност „Медицинска онкология“;
1.2.1.3. лекарят с придобита специалност
по медицинска онкология участва в продъл
жаващо медицинско обучение по медицинска
онкология.
1.2.2. Когато в кабинета работи медицинска
сестра, е препоръчително да бъде включена в
програмата за продължаващо професионално
обучение и допълнителна квалификация в
областта на здравните грижи за онкологично
болни.
1.3. Медицински дейности, които могат да
бъдат осъществявани в кабинета по медицин
ска онкология:
1.3.1. Специализирани диагностични ме
дицински дейности:
1.3.1.1. специализиран медицински преглед,
вкл. снемане на анамнеза, физикален статус
и запознаване с медицинската документация,
отразяваща историята на болестта на пациента;
1.3.1.2. интерпретация на резултати от:
1.3.1.2.1. пълна кръвна картина, диферен
циална кръвна картина;
1.3.1.2.2. хистологични и цитологични из
следвания на материали от солиден тумор,
костен мозък, изливи в серозни кухини;
1.3.1.2.3. имунохистохимични и имуноци
тологични изследвания;
1.3.1.2.4. цитогенетично и молекулярногенетично изследване;
1.3.1.2.5. образни изследвания.
1.3.2. Консултации на пациентите при
нужда със специалисти от други медицински
специалности.
1.3.3. Насочване за планова и спешна
хоспитализация на болни, при които се на
лага стационарно лечение с придружаващи
изследвания.
1.3.4. Насочване на пациенти със злокачест
вени солидни тумори към клинична онколо
гична комисия за определяне на окончателна
диагноза, стадий и терапевтична стратегия.
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1.3.5. Проследяване на пациенти със со
лидни злокачествени тумори съгласно нор
мативната уредба.
1.3.6. Участие в лекарски консултативни
комисии.
1.3.7. Поддържане на медицинска докумен
тация съгласно изискванията на действащата
нормативна уредба.
1.4. Обзавеждане и оборудване на кабинета
по медицинска онкология.
1.4.1. Помещение за преглед: лекарско бюро,
шкаф за документи, медицинска кушетка,
столове, закачалка, медицинска документация.
1.4.2. Манипулационна: медицинска ку
шетка, спешен шкаф, стетоскоп, апарат за
измерване на артериално налягане, ръстомер,
кантар.
2. Отделение/к л иника по медиц инска
онкология.
2.1. Отделение/клиника по медицинска
онкология се разкрива на самостоятелно
обособена площ като структура на лечебно
заведение за болнична помощ или като струк
тура (отделение) на комплексен онкологичен
център. В отделението/клиниката по меди
цинска онкология се осъществява системно
лечение на всички злокачествени солидни
тумори. Съобразно специфичните изисквания
към осъществяваните специализирани меди
цински дейности и техния минимален обем,
както и съобразно свързаните с това изисква
ния за специфично оборудване, обзавеждане,
инфраструктура и квалификация на персонала,
отделението/клиниката по медицинска онко
логия имат нива на компетентност, които ги
определят като:
2.1.1. отделение/клиника по медицинска
онкология от II ниво;
2.1.2. отделение/клиника по медицинска
онкология от III ниво.
2.2. Структурата на отделението/клиниката
по медицинска онкология от II и III ниво на
компетентност включва:
2.2.1. приемно-консултативен кабинет;
2.2.2. стаи/зали за системна противотумор
на терапия с краткосрочен престой;
2.2.3. болнични стаи;
2.2.4. манипулационна;
2.2.5. лекарски кабинети;
2.2.6. сестрински кабинети;
2.2.7. други административни и сервизни
помещения.
2.3. Изисквания към отделение/клиника
по медицинска онкология от II ниво:
В отделение/клиника по медицинска он
кология от II ниво се осъществява пълен
обем от лабораторни и клинични дейности за
прием, диагностика, лечение, проследяване и
здравни грижи на пациенти със злокачествени
солидни тумори. В отделение/клиника от II
ниво се прилагат конвенционални режими
на противотуморно лечение. Към лечебните
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заведения с отделение/клиника по медицин
ска онкология от II ниво функционира обща
клинична онкологична комисия и клинична
онкологична комисия по химиотерапия.
2.3.1. Изисквания към структурите в от
деление/клиника по медицинска онкология
от II ниво:
2.3.1.1. Изисквания към приемно-консулта
тивния кабинет в лечебни заведения с отде
ление/клиника по медицинска онкология от
II ниво. Приемно-консултативният кабинет е с
минимална площ 12 m² и в него се извършват:
2.3.1.1.1. обслужване на пациенти, насочени
за хоспитализация към отделение/клиника по
медицинска онкология;
2.3.1.1.2. консултация на пациенти от други
отделения/клиники на лечебното заведение
или на пациенти от други лечебни заведения;
2.3.1.1.3. осъществяване на дейност съгласно
стандартна оперативна процедура за прием на
пациенти в отделение/клиника по медицинска
онкология, включваща нива на отговорност,
дейности, осъществявани в приемно-консул
тативния кабинет, съхраняване и архивиране
на документацията по приема на пациенти.
2.3.1.2. Изисквания към стаи/зали за сис
темна противотуморна терапия с краткосрочен
престой към отделение/клиника по медицин
ска онкология:
2.3.1.2.1. Структурата с места за кратко
срочен престой се състои от:
2.3.1.2.1.1. помещение, в което са разполо
жени легла, шезлонги или инфузионни столове
за пациентите, подлежащи на дневна системна
противотуморна терапия;
2.3.1.2.1.2. манипулационна, обособена като
отделно помещение или обща за клиниката/
отделението; ако манипулационната е отделно
помещение, трябва да отговаря на следните
изисквания: минимум 9 m² площ, работна
маса, спешен шкаф и медицински шкаф.
2.3.1.2.2. В структурата с места за кратко
срочен престой се лекуват болни с уточнени
злокачествени солидни тумори в добро общо
състояние (пърформанс стат ус) с ин декс
ECOG < 2.
2.3.1.3. Изисквания към болничните стаи:
2.3.1.3.1. болничните стаи разполагат с общ
минимален брой разкрити легла за клини
ки – 30, за отделения – 10;
2.3.1.3.2. болничните стаи трябва да отгова
рят на здравните и техническите изисквания,
определени с наредбата по чл. 46, ал. 3 от
Закона за лечебните заведения.
2.3.1.4. Изисквания към манипулационната:
2.3.1.4.1. манипулационната трябва да отго
варя на здравните и техническите изисквания,
определени с наредбата по чл. 46, ал. 3 от
Закона за лечебните заведения;
2.3.1.4.2. да разполага със: работни плотове,
шкафове за лекарствени продукти и медицин
ски изделия, спешен шкаф, кушетка, столове,
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хладилник, ръстомер, кантар, контейнери за
разделно събиране на болничните отпадъци.
2.3.1.5. Лекарски кабинет (минимум 12 m²
площ). Лекарският кабинет трябва да разпо
лага с бюра, столове, шкафове за медицинска
документация, техника за записване и съх
раняване на медицинска информация (пълно
офисно компютърно обзавеждане).
2.3.1.6. Сест ринск и кабинет (миним у м
12 m² площ). Сестринският кабинет трябва да
разполага с бюра, столове, шкафове за меди
цинска документация, техника за записване
и съхраняване на медицинска информация
(пълно офисно компютърно обзавеждане).
2.3.1.7. Стая за секретар (технически сътруд
ник) – с регистратура за водене и съхраняване
на документацията на онкологични пациенти
със злокачествени солидни тумори съгласно
нормативната уредба.
2.3.1.8. Други: сервизни помещения, стая за
санитари, склад, архив (съгласно действащите
в страната здравни и технически норми).
2.3.2. Оборудване на отделение/клиника
по медицинска онкология от II ниво:
2.3.2.1. стандартно оборудване на клиника/
отделение по медицинска онкология, включи
телно: ЕКГ апарат, възможност за ползване
на набор за кардиопулмонална ресуститация,
възможност за кислородна терапия, аспиратор;
2.3.2.2. наличие на информационна сис
тема и адекватно компютърно осигуряване,
включително с достъп до интернет мрежата.
2.3.3. Лечебно заведение със структура (от
деление/клиника) по медицинска онкология
от II ниво трябва да разполага със:
2.3.3.1. възможност за интензивно наблю
дение и лечение;
2.3.3.2. възможност за бронхоскопско об
служване;
2.3.3.3. клинична лаборатория от II ниво на
компетентност; в случаите, когато лечебното
заведение за болнична помощ или комплекс
ният онкологичен център не разполагат със
собствена клинична лаборатория, те следва
да осигурят осъществяването на дейност по
клинична лаборатория от II ниво на компе
тентност по договор със самостоятелна меди
ко-диагностична лаборатория или с клинична
лаборатория – структура на друго лечебно
заведение; в тези случаи лабораторията, с
която е сключен договорът, следва да бъде
разположена на територията на лечебното
заведение, на която осъществява дейност
структурата по медицинска онкология; с до
говора задължително се обезпечава 24-часово
осъществяване на дейностите по клинична
лаборатория за нуждите на структурата по
медицинска онкология; когато лабораторията
е самостоятелна медико-диагностична лабора
тория или структура на лечебно заведение за
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извънболнична помощ, тя следва да отговаря
на изискванията за II ниво болнична струк
тура по клинична лаборатория, определени
с медицински стандарт по „Клинична лабо
ратория“, утвърден по реда на чл. 6, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения;
2.3.3.4. лаборатория/отделение по обща
и клинична патология в структурата на ле
чебното заведение или по договор с лечебно
заведение на територията на населеното място;
2.3.3.5. микробиологична лаборатория в
структурата на лечебното заведение или по
договор с друго лечебно заведение;
2.3.3.6. въ змож ност за извършване на
високоспециализирани лабораторни изслед
вания – имунохистохимични и цитохимични
изследвания, генетични, молекулярно-биоло
гични, имунохимични и нуклеарно-медицин
ски в структура на лечебното заведение или
по договор с друго лечебно заведение;
2.3.3.7. отделение по образна диагностика
на територията на лечебното заведение;
2.3.3.8. осигурен достъп до структура по
трансфузионна хематология (на разположение
24 часа);
2.3.3.9. консултативна помощ от специали
сти от други медицински специалности;
2.3.3.10. аптека на територията на лечеб
ното заведение;
2.3.3.11. структура за лъчелечение в ле
чебното заведение или по договор с друго
лечебно заведение;
2.3.3.12. възможност за оказване на па
лиативни грижи в структура на лечебното
заведение или по договор с друго лечебно
заведение.
2.3.4. Специфични медицински дейности
и здравни грижи, осъществявани в отделе
нието/ клиниката по медицинска онкология
от II ниво:
2.3.4.1. Диагностични процедури:
2.3.4.1.1. клинична интерпретация на резул
тати от хистологични материали от солидни
тумори, лимфни възли и биопсии от други
тъкани за диагностика на онкологична болест;
2.3.4.1.2. клинична интерпретация на ре
зултати от цитологични изследвания;
2.3.4.1.3. клинична интерпретация на мо
лекулярно-генетичен анализ на специфични
аномалии – генни експресии и мутации;
2.3.4.1.4. клинична интерпретация на об
разни изследвания (сонография, компютърна
томография, магнитнорезонансна томография)
за стадиране на болестта и оценка на тера
певтичния отговор;
2.3.4.1.5. клинична интерпретация на нук
леарно-медицинска туморотропна диагности
ка: визуализация на висцерални и скелетни
неоплазии (костна сцинтиграфия и позитронемисионна компютърна томография);
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2.3.4.1.6. клинична интерпретация на ре
зултати от микробиологична диагностика на
биологични секрети и хемокултури с изолиране
на патогенни микроорганизми, идентификация
и антибиограма; клинична интерпретация на
вирусологична диагностика на CMV, HIV,
хепатит и др.;
2.3.4.1.7. при необходимост – осигуряване на
консултация и/или ревизия на хистологичен
и/или цитологичен материал от туморна лезия
и лимфен възел с референтна, сертифицирана
лаборатория (отделение), клиника по клинич
на патология, включваща както стандартни
оцветявани я, така и им у нохистохимични
изследвания на предоставения материал.
2.3.4.2. Терапевтични процедури. В клини
ката/отделението по медицинска онкология
от II ниво се осъществява лечение със:
2.3.4.2.1. цитотоксични лекарствени про
дукти;
2.3.4.2.2. хормонални лекарствени продукти;
2.3.4.2.3. биологични (таргетни) лекарствени
продукти;
2.3.4.2.4. цитокини, ваксини и други иму
номодулатори;
2.3.4.2.5. растежни фактори;
2.3.4.2.6. антибактериални, антивирусни,
антимикотични препарати;
2.3.4.2.7. глюкокортикостероиди;
2.3.4.2.8. кръв и кръвни биопродукти;
2.3.4.2.9. обезбол яващ и, ан т иемет и чни
средства и др.;
2.3.4.2.10. лекарствени продукти и други
средства в рамките на клинични изпитвания.
2.3.4.3. Интердисциплинарни консултации.
Консултациите със специалисти от други
специалности (вътрешни болести, клинична
патологи я, н у к леарна медицина, образна
диагностика, хирургия, ушно-носно-гърлени
болести, акушерство и гинекология, урология
и др.) се осъществяват във връзка с изисква
нията на комплексния лечебно-диагностичен
подход, съпътстващите болести, настъпилите
усложнения в хода на лечението и съглас
но стандартните оперативни процедури на
лечебното заведение, към което е разкрито
отделение/клиника по медицинска онкология.
2.3.4.4. Други дейности:
2.3.4.4.1. поддържане на медицинска до
кументация съобразно нормативните изис
квания;
2.3.4.4.2. участие в клинични изпитвания,
работни срещи, научни конференции и кон
греси;
2.3.4.4.3. учебно-преподавателска дейност в
случаите, когато лечебното заведение, в което
е разкрито отделение/клиника по медицинска
онкология, е акредитирано за обучение на
студенти, специализанти и докторанти;
2.3.4.4.4. осъществява консултативна и ме
тодична помощ на територията на региона, в
който е разположено отделението/клиниката;
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2.3.4.4.5. медицинска експертиза на паци
енти със злокачествени солидни тумори.
2.3.4.5. Диагностично-лечебният процес в
отделението/клиниката по медицинска он
кология от II ниво се осъществява съгласно:
2.3.4.5.1. решения на клинична онкологична
комисия при всички пациенти със злокачест
вени солидни тумори;
2.3.4.5.2. работни клинични протоколи за
медицинска помощ при спешни състояния в
медицинската онкология;
2.3.4.5.3. стандартна оперативна процедура
за организация на медицински дейности – при
ем на пациент, информирано съгласие, водене
и съхраняване на пациентско досие, изписване
на пациент, консултации на пациенти от други
лечебни звена;
2.3.4.5.4. правила за добра клинична практи
ка при провеждане на клинични изпитвания;
2.3.4.5.5. фармако-терапевтични ръковод
ства, утвърдени по реда на чл. 259, ал. 1,
т. 4 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина.
2.3.4.6. Специфичните здравни грижи за
онкологично болни се осъществяват съглас
но приети протоколи, технически фишове и
алгоритми за дейности.
2.3.5. Персонал.
2.3.5.1. Лекари.
2.3.5.1.1. Задължителен минимален брой
лекари – трима, от които двама трябва да
имат придобита специалност „Медицинска
онкология“.
2.3.5.1.2. Началникът на структура по ме
дицинска онкология от II ниво трябва да има:
2.3.5.1.2.1. придобита специалност „Меди
цинска онкология“;
2.3.5.1.2.2. не по-малко от пет години стаж
по специалността след придобиването є;
2.3.5.1.2.3. не по-малко от десет години
клиничен стаж като лекар;
2.3.5.1.2.4. началникът на клиника е и ха
билитирано лице.
2.3.5.1.3. Лекарите с призната специалност
„Медицинска онкология“ в клиниката/отде
лението по медицинска онкология от II ниво
трябва да имат познания и опит за:
2.3.5.1.3.1. осъществяване на специализи
рани диагностични процедури;
2.3.5.1.3.2. приложение на цитотоксични
средства в конвенционални режими;
2.3.5.1.3.3. приложение на други противо
туморни средства – биологични (таргетни)
аген т и, ци ток ини, им у нотерапи я – само
стоятелно или като част от конвенционални
режими на лечение;
2.3.5.1.3.4. лечение на фебрилна неутро
пения;
2.3.5.1.3.5. лечение на тромбоцитопения и
хеморагии, предизвикани от приложение на
цитотоксични препарати;
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2.3.5.1.3.6. антиеметична и обезболяваща
терапия при болни със злокачествени солидни
тумори;
2.3.5.1.3.7. проследяване за кардио-, бе
лодробна, бъбречна токсичност, хепатоток
сичност, спешни мерки при екстравазати на
противотуморни вещества;
2.3.5.1.3.8. лечение на терминално болни
със злокачествени солидни тумори.
2.3.5.1.4. Лекарите с придобита специал
ност „Медицинска онкология“ са отговорни
за спазването на решенията на клиничните
онкологични комисии, както и на приетите
стандартни оперативни процедури за специ
фичните медицински дейности, осъществява
ни в отделението/клиниката по медицинска
онкология.
2.3.5.1.5. Лекарите в отделението/клиниката
по медицинска онкология от II ниво, които
нямат придобита специалност „Медицинска
онкология“, работят под ръководството и
контрола на лекар с придобита специалност
„Медицинска онкология“.
2.3.5.1.6. Лекарите задължително участват в
програма за продължаващо медицинско обу
чение в областта на медицинската онкология.
2.3.5.2. Медицински сестри.
2.3.5.2.1. Броят на медицинските сестри се
определя от обема и интензивността на здрав
ните грижи, които се извършват в отделението
или клиниката, като съотношението между
лекари и медицински сестри не трябва да е
по-малко от 1:2. При определяне на броя на
медицинските сестри е желателно да се при
лага Методиката за изчисляване на необходим
персонал (медицински сестри), препоръчана
от Международния съвет на медицинските
сестри (ICN).
2.3.5.2.2. Старшата медицинска сест ра
притежава образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по спе
циалност „Управление на здравните грижи“
и трето квалификационно ниво от Квалифи
кационната рамка по чл. 8, т. 7а от Закона
за съсловната организация на медицинските
сестри, акушерките и асоциираните медицин
ски специалисти.
2.3.5.2.3. Старшата медицинска сестра ор
ганизира, ръководи и контролира здравните
грижи в отделението/клиниката; обучението и
развитието на персонала, осъществяващ здрав
ни грижи според квалификационната рамка
за професионално развитие; осъществява
подбор и назначаване на персонал съвместно
с началника на отделението/клиниката; из
работва и актуализира документация – длъж
ностни характеристики, технически фишове
и протоколи за здравни грижи; участва при
разработването на документи, свързани с ос
новната дейност на отделението/клиниката;
изписва, получава и контролира изразход
ването на всички материали и лекарствени
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продукти за лечението на болните; изготвя
ежедневни, седмични и месечни справки за
изразходваните материали и лекарствените
продукти; раздава и следи разхода на скъпо
струващите лекарствени продукти и консу
мативи; изработва и следи за спазването на
работния график на медицинските сестри и
санитарите; съставя програма за дезинфекция,
стерилизация и управление на болничните
отпадъци и контролира изпълнението є в
отделението/клиниката; следи за добрите и
етични взаимоотношения между персонала;
следи за спазване на медицинската етика в
отношенията между персонал и пациенти.
2.3.5.2.4. Медицинските сестри извършват
самостоятелни дейности и по назначение на
лекар съгласно наредбата по чл. 7 от Закона
за съсловната организация на медицинските
сестри, акушерките и асоциираните медицин
ски специалисти.
2.3.5.2.5. Медицинските сестри изпълняват
своите задължения съгласно изискванията на
приетите в отделението/клиниката по меди
цинска онкология стандартни оперативни
процедури за организация на потока на меди
цинските дейности и съгласно изискванията
на заеманата позиция и място на работа.
2.3.5.2.6. Медицинските сестри извършват
специфичните дейности в отделението/кли
никата по медицинска онкология съгласно
писмени правила за субординация и отго
ворности, спазвайки приетите работни стан
дартни протоколи или стандартни оперативни
процедури. Медицинската сестра:
2.3.5.2.6.1. планира и извършва здравни
грижи на пациент, на който се провежда цито
токсична терапия в конвенционални режими;
2.3.5.2.6.2. планира и извършва здравни
грижи на пациент, на който се провежда
лечение с биологични (таргетни) средства;
2.3.5.2.6.3. извършва спешни действия при
екстравазация на цитостатик;
2.3.5.2.6.4. планира и извършва здравни
грижи на пациент с неутропения;
2.3.5.2.6.5. планира и извършва здравни
грижи на пациент в терминални стадии на
болестта, при който се провежда палиативна
терапия;
2.3.5.2.6.6. подготвя необходимите при
надлежности и асистиране при пункции на
серозни кухини, стернални пункции и др.;
2.3.5.2.6.7. подготвя материали за специали
зирани изследвания съобразно инструкциите
за съхранение и транспорт;
2.3.5.2.6.8. извършва ж ивотоспасяващи
действия до намеса на лекаря (изкуствено
дишане, сърдечен масаж);
2.3.5.2.6.9. познава дозата, действието и
начина на приложение на лекарствените про
дукти при провеждане на химио- и таргетна
терапия и прилага утвърдените алгоритми за
поведение при свръхчувствителност;
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2.3.5.2.6.10. прилага съответния хранителен
режим на болни, провеждащи цитотоксична
терапия, и наблюдава пациента за усложнения
при парентерално хранене;
2.3.5.2.6.11. познава принципите за борба
с болката – класификация, оценка, видове
обезболяване;
2.3.5.2.6.12. оказва психоемоционална под
крепа на онкологично болния и взаимодейст
ва с пациентски организации за оказване
на подкрепа и адаптация на пациента към
заболяването.
2.3.5.2.7. Медицинските сестри участват
в програма за продължаващо медицинско
обучение.
2.4. Отделение/клиника по медицинска
онкология от III ниво. Лечебните заведения, в
които се осъществява медицинска онкология
от III ниво, извършват прием, диагностика и
лечение на всички онкологични заболявания
с комплицирано протичане и при които се
прилагат интензивни диагностични и терапев
тични процедури. В отделението/клиниката от
III ниво се прилагат конвенционални режи
ми на лечение. В лечебните заведения от III
ниво се извършват научни изследвания и се
осигурява теоретично и практическо обучение
по основните раздели на медицинската онко
логия. Към лечебните заведения с отделение/
клиника по медицинска онкология от III ниво
функционира обща клинична онкологична
комисия и клинична онкологична комисия
по химиотерапия.
2.4.1. Изисквания към структурите в от
деление/клиника по медицинска онкология
от III ниво:
2.4.1.1. прилагат се съответните изисквания
към структурите, определени в т. 2.3.1.
2.4.2. Оборудване на отделение/клиника
от III ниво на компетентност:
2.4.2.1. прилагат се изискванията на стан
дартно оборудване съгласно т. 2.3.2;
2.4.2.2. пълен обем от специфично обо
рудване, което осигурява осъществяване на
специфичните медицински дейности, съответ
стващи на отделение/клиника по медицинска
онкология, включително спешен набор за
поведение при екстравазация на цитостатици;
2.4.2.3. стандартно лабораторно оборудване:
центрофуги, хладилници, фризери, хематологи
чен анализатор с 5-типно и с 3-типно броене на
левкоцити, автоматичен коагулометър, уринен
анализатор, модулна система за клинична
химия и имунология, анализатор за глюкоза,
хидравличен стол за вземане на кръв.
2.4.3. Лечебно заведение със структура (от
деление/клиника) по медицинска онкология
от III ниво трябва да разполага със:
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2.4.3.1. възможност за интензивно наблю
дение и лечение;
2.4.3.2. клинична лаборатория II или III
ниво (вкл. кръвно-газов анализ, хемостазео
логия и др.); в случаите, когато лечебното
заведение за болнична помощ или комплекс
ният онкологичен център не разполагат със
собствена клинична лаборатория, те следва
да осигурят осъществяването на дейност по
клинична лаборатория от II или III ниво на
компетентност по договор със самостоятел
на медико-диагностична лаборатория или с
клинична лаборатория – структура на друго
лечебно заведение; в тези случаи лаборато
рията, с която е сключен договорът, следва
да бъде разположена на тери т ори я та на
лечебното заведение, на която осъществява
дейност структурата по медицинска онколо
гия; с договора задължително се обезпечава
24-часово осъществяване на дейностите по
клинична лаборатория за нуждите на струк
т у рата по медицинска онкологи я; когато
лабораторията е самостоятелна медико-ди
агностична лаборатория или структура на
лечебно заведение за извънболнична помощ,
тя следва да отговаря на изискванията за
II или III ниво на болнична структура по
клинична лаборатория, определени с меди
цински стандарт по „Клинична лаборатория“,
утвърден по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения;
2.4.3.3. отделение по образна диагностика
в структурата на лечебното заведение;
2.4.3.4. имунохистохимична и имунологич
на лаборатория в структурата на лечебното
заведение или по договор с друго лечебно
заведение на територията на областта;
2.4.3.5. отделение по обща и клинична пато
логия на територията на лечебното заведение;
2.4.3.6. компютърна аксиална томография
или магнитнорезонансна томография на те
риторията на населеното място с осигурен
24-часов достъп, включително в условията
на спешност;
2.4.3.7. микробиологична лаборатория в
структурата на лечебното заведение или по
договор с друго лечебно заведение;
2.4.3.8. възможност за ендоскопско обслуж
ване (гастроскопия) и тотална колоноскопия
в структура на лечебното заведение;
2.4.3.9. осигурен достъп до структура по
трансфузионна хематология (на разположение
24 часа);
2.4.3.10. аптека на територията на лечеб
ното заведение;
2.4.3.11. структура за лъчелечение в ле
чебното заведение или по договор с друго
лечебно заведение;
2.4.3.12. възможност за оказване на па
лиативни грижи в структура на лечебното
заведение или по договор с друго лечебно
заведение.
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2.4.4. Специфични медицински дейности и
здравни грижи, осъществявани в отделение/
клиника по медицинска онкология от III ниво.
2.4.4.1. Диагностични процедури:
2.4.4.1.1. всички процедури по т. 2.3.4.1;
2.4.4.1.2. клинична интерпретация на резул
тати от рутинни и цитохимични оцветявания
за характеризиране на аспират от туморни
лезии, тънкоиглена биопсия на лимфен възел.
2.4.4.2. Всички терапевтични процедури
съгласно т. 2.3.4.2.
2.4.4.3. Други дейности:
2.4.4.3.1. Интердисциплинарни консултации.
2.4.4.3.1.1. Консултациите със специалисти
от други специалности се осъществяват във
връзка с изискванията на комплексния ле
чебно-диагностичен подход, съпътстващите
болести, настъпилите усложнения в хода на
лечението и съгласно стандартните оперативни
процедури на лечебната структура.
2.4.4.3.1.2. Консултации на пациенти със
злокачествени солидни т у мори, които се
диагностицират и лекуват в други лечебни
заведения, могат да се осъществяват по искане
на лечебното заведение по договор със спе
циалист от лечебно заведение по медицинска
онкология от III ниво.
2.4.4.3.2. Провеж дане на теоретично и
практическо обучение върху основните раз
дели на медицинската онкология на студенти,
специализанти, докторанти. Провеждане на
модули за продължаващо медицинско обуче
ние по основните раздели на медицинската
онкология.
2.4.4.3.3. Провеждане на оригинална на
учноизследователска дейност в основните
направления на медицинската онкология,
организиране и участие в клинични проучва
ния, организиране и провеждане на работни
срещи, научни форуми.
2.4.5. Персонал.
2.4.5.1. Лекари:
2.4.5.1.1. Началникът на структура по ме
дицинска онкология от III ниво отговаря на
изискванията на т. 2.3.5.1.2.
2.4.5.1.2. Броят на лекарите се определя от
броя на разкритите в клиниката легла, като:
2.4.5.1.2.1. най-малко трима от лекарите
трябва да имат придобита специалност „Ме
дицинска онкология“;
2.4.5.1.2.2. най-малко един лекар със сер
тификат за ехография;
2.4.5.1.2.3. минималният брой лекари в
отделението/клиниката по медицинска он
кология от III ниво е петима.
2.4.5.1.3. Лекарите с придобита специалност
„Медицинска онкология“ извършват самосто
ятелно дейности, регламентирани в стандарта,
отговорни са за спазването на изискванията
на приетите стандартни оперативни проце
дури за специфичните медицински дейности,
осъществявани в съответните звена.
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2.4.5.1.4. Лекарите без придобита специ
алност и/или специализантите извършват
дейности, регламентирани в този стандарт,
под ръководството на лекар специалист и
ръководителя на съответното звено.
2.4.5.1.5. Лекарите задължително участват
във форми на продължаващо медицинско
обучение по медицинска онкология.
2.4.5.2. По отношение на медицинските
сестри се прилагат изискванията на т. 2.3.5.2.
Раздел IV
Качество на лечебно-диагностичния процес
в специалността „Медицинска онкология“
1. Качество в медицинската онкология е
осигуряването на комплексна и координира
на терапевтична помощ при злокачествени
солидни тумори, съответстваща на медици
ната, основана на доказателства, при найсъвременно биомедицинско, психологично и
социално-природно разбиране за здравето.
2. Качество на диагностичния процес.
Диагностицирането на онкологичните бо
лести представлява комплекс от процедури,
осигуряващи съвременна и точна диагноза и
стадиране на отделните органни локализации
на злокачествените солидни тумори.
2.1. В изграждането на диагнозата се прила
гат конвенционални и съвременни физикални
данни, биохимични показатели, хистологични,
имунохистохимични, молекулярно-генетични,
хирургични и образни методи, включени в
специални диагностични панели.
2.2. Неотменна част на диагностичния
процес е изследване и обсъждане на комплекс
от прогностични и предиктивни показатели
и създадените на тяхна основа специфични
стадийни и рискоценъчни системи, които
стратифицират пациентите в отделни рискови
групи, предопределят терапевтичната страте
гия, прогнозата и преживяемостта.
2.3. Окончателната диагноза при злокачест
вените солидни тумори се приема от клинична
онкологична комисия, съставена от медицин
ски онколози, патолози, лъчетерапевти, спе
циалисти по образна диагностика и хирурзи,
имащи отношение към диагностичния процес,
стадирането и лечебната стратегия.
2.4. Крайният резултат от качеството на
диагностичния процес се оценява чрез:
2.4.1. своевременност и точност на диа
гнозата;
2.4.2. ниво на компетентност на диагнос
тичния екип;
2.4.3. използвани методи в диагностичния
процес;
2.4.4. съвременни морфологични, имуно
хистохимични и генетични класификационни
системи;
2.4.5. количество на неуточнени или непо
твърдени хистологични диагнози;

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

2.4.6. необходимост от ревизии на диагнос
тичните резултати;
2.4.7. съвпадение на насочващата, прием
ната, работната, окончателната и патоанато
мичната диагноза.
3. Качество на лечебния процес. Лечението
на болните със злокачествени солидни тумори
се базира на най-съвременните достижения и
възможности на медицинската наука.
3.1. При лекарственото лечение на злока
чествени солидни тумори се прилага комплекс
от специфични методи: химиотерапия, био
логична (таргетна) терапия, хормонотерапия,
имунотерапия, както и в съчетание с лъче
лечение. Отделните методи са с консенсусно
уточнен алгоритъм (състав, дози, продължи
телност, интервал) и линия на приложение в
зависимост от:
3.1.1. прогностичните фактори и системите
за стадиране (риск-адаптирана терапия);
3.1.2. етапите на лечение;
3.1.3. терапевтичния отговор;
3.1.4. еволюцията и фазите на болестта;
3.1.5. общо състояние (пърформанс статус)
на болния и коморбидност.
3.2. Чрез прилаганите методи се оформя
терапевтична стратегия, уточнена от клинич
ната онкологична комисия, чиято основна
цел е подобряване на преживяемостта на
болните чрез:
3.2.1. ерадикация на туморните клетки и
излекуване на болните;
3.2.2. потискане на неопластични клетъчни
линии с продължителен контрол върху болест
та (първа и последваща линия на системна
терапия и поддържаща терапия);
3.2.3. контрол на мъчителните симптоми
на болестта;
3.2.4. овладяване на страничните ефекти
от прилаганото лечение;
3.2.5. подобряване на качеството на живот;
3.2.6. социална реадаптация на болните.
3.3. Крайният резултат от проведеното
лечение се оценява чрез специфичен за всяка
туморна локализация комплекс от показатели,
формиращи отделни качествени степени на
терапевтичния отговор:
3.3.1. пълна ремисия;
3.3.2. частична ремисия;
3.3.3. стабилна болест или стациониране
(без ремисия, но и без прогрес);
3.3.4. прогресия на болестта.
3.4. За всяка степен на терапевтичен отговор
при непостигната пълна ремисия се прилага
отделна терапевтична стратегия.
3.5. Нива на препоръчителност и степен на
доказателственост на терапевтичните схеми
(режими). Предложените терапевтични схеми
са основани на клиничните доказателства
за терапевтичните резултати от тях, съвре
менните научни достижения в медицинската
онкология и различни клинични изпитвания.
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В зависимост от това те имат различни нива
на препоръчителност и степен на доказател
ственост, посочени в таблица 1.
Таблица 1. Нива на препоръчителност и степени на доказателственост в медицинската
онкология
Нива на препоръчителност
Ниво

Изисквания

А

Най-малко едно рандомизирано, кон
т ролирано проу чване като част от
дос т ъп ната л и т ерат у ра, док а зва що
специфично твърдение.

В

Наличие на добре проведени неран
домизирани клинични проучвания по
специфично твърдение.

С

Данни, получени при експертни срещи
или от клиничен опит.
Степен на доказателственост

Степен

Тип на доказателственост

1

2

Iа

Доказателствата са на базата на метаанализ от множество рандомизирани
контролирани проучвания.

Iв

Доказателствата са на базата на поне
едно рандомизирано и контролирано
проучване.

IIа

Доказателствата са на базата на поне
едно нерандомизирано проучване, вкл.
фаза II, с добър дизайн и проучвания
с контролирани случаи.

IIв

Доказателствата са на базата на поне
едно от други подобни проучвания с
добър дизайн, наподобяващо експери
ментални.

III

Доказателствата са на базата на метаанализ на неекспериментални сравни
телни, корелационни и казус-контро
лирани проучвания с добър дизайн
във фаза II и публикувани само като
резюмета.

IV

Доказателствата са на базата на докла
ди от експертен комитет, мнение или
клиничен опит от водещи специалисти
или онкологични центрове.

Раздел V
Задължителен обем дейности, осъществяван
от различните лечебни заведения по отношение на пациенти със злокачествени солидни
тумори. Задължения на персонала
1. Задължителен обем дейност на лечеб
ното заведение за първична извънболнична
медицинска помощ по отношение на пациенти
със злокачествени солидни тумори:
1.1. изследвания на органи и системи, рис
кови за карциногенеза, в рамките на задъл
жителните профилактични прегледи съгласно
нормативните изисквания за профилактичните
прегледи и диспансеризация;
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1.2. насочване на пациенти за консултация
със специалист при съмнение за онкологична
болест, както и при:
1.2.1. неясни анемични състояния без кате
горични доказателства за железен и витамин
В12 дефицит;
1.2.2. лимфоаденомегалия, която не може
да бъде свързвана със специфичен или неспе
цифичен възпалителен процес, без повлияване
от лечение в продължение на един месец;
1.2.3. патологични костни фрактури, сус
пектни за метастатична костна болест;
1.2.4. туморни формации, доловими фи
зикално;
1.2.5. екстремна редукция на тегло;
1.3. наблюдение, контролни изследвания
или симптоматично лечение на пациенти
със злокачествени солидни тумори, изрично
посочени след консултация от медицински
онколог или в епикриза от болнично заведение
по медицинска онкология;
1.4. издаване и подготовка на документи
във връзка с медицинска експертиза на рабо
тоспособността на пациенти със злокачествени
солидни тумори;
1.5. поддържане на медицинска документа
ция на пациенти със злокачествени солидни
тумори съгласно нормативните изисквания.
2. Задължителен обем дейност на лечебно
заведение за специализирана извънболнична
медицинска помощ, осъществяващо дейност
по „Медицинска онкология“:
2.1. специализиран медицински преглед;
2.2. интерпретация на резултати – хисто
логични, лабораторни, имунохистохимични
и образни изследвания на болния;
2.3. консултация на пациенти със специ
алисти от други медицински специалности;
2.4. насочване за планова и спешна хоспи
тализация на болните;
2.5. проследяване на болни със солидни
злокачествени тумори;
2.6. медицинска експертиза;
2.7. поддържане на медицинска докумен
тация съгласно нормативните изисквания.
3. Задължителен обем дейност на лекар с
придобита специалност „Медицинска онколо
гия“ от приемно-консултативните кабинети
на лечебни заведения с отделения/клиники
по „Медицинска онкология“.
3.1. Лекарят с при добита специа лност
„Медицинска онкология“ от приемно-кон
султативния кабинет при всеки случай със
злокачествен солиден тумор в зависимост
от поставената диагноза и етап на болестта
(новооткрит случай, след хирургическо лече
ние или рецидив на болестта), както и при
необходимост от допълнителна консултация
за определяне на терапевтичната стратегия,
насочва пациента към клиничната онколо
гична комисия.
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3.2. Лекарят с придобита специа лност
„Медицинска онкологи я“ в приемно-кон
султативния кабинет при необходимост от
хоспитализация, но невъзможност за такава в
същото лечебно заведение, насочва пациента
към друго лечебно заведение с отделение/
клиника по медицинска онкология.
4. Задължителен обем дейност на лекари с
придобита специалност „Медицинска онколо
гия“ от структура по медицинска онкология
на лечебните заведения за болнична помощ
и комплексните онкологични центрове.
4.1. Медицинските дейности и отговор
ности на лекарите и медицинските сестри
от структурите по медицинска онкология
на лечебните заведения за болнична помощ
и комплексните онкологични центрове са
посочени в раздел III и представляват мно
гоетапен процес, който най-общо включва:
4.1.1. Контрол на прием, санитарно-хиги
енна обработка и настаняване на пациенти.
Дейностите по приема, хигиенната обработка
и настаняването на пациентите в стационара
се извършват под наблюдението на старша
та медицинска сестра от екип (медицинска
сестра/санитар/технически сътрудник) и са
регламентирани чрез стандартна оперативна
процедура за организация на потока меди
цински дейности и длъжностните характе
ристики на отговорния персонал, утвърдени
в лечебното заведение.
4.1.2. Диагностични процедури. Предста
вляват комплекс от специфични и общоди
агностични дейности при пациент с онколо
гично заболяване в отделение/клиника по
медицинска онкология, конкретизирани в
раздел III съгласно нивата на компетентност
на отделенията/клиниките и изискванията
за компетентност на медицинския персонал.
4.1.2.1. Д иа г нос т и ч н и т е п роцед у ри с е
извършват след обсъждане и съгласно ме
т од и че с к и у к а з а н и я з а в ся к а п ърви ч н а
туморна локализация и стандартна опера
тивна процедура при злокачествени солидни
тумори от лекуващия екип и други екипи за
специализирани диагностични изследвания
в онкологията.
4.1.2.2. Д иа г нос т и ч н и т е п роцед у ри се
извършват само след писмено информирано
съгласие на пациента.
4.1.3. Терапевтични процеду ри. Специ
фичните и общотерапевтичните процедури
при пациент със злокачествен солиден тумор
в структура по медицинска онкология са
посочени в раздел III съгласно нивата на
компетентност на отделенията/клиниките
по медицинска онкология и изискванията
за познания и компетентност на лекуващия
екип. Терапевтичните процедури се прилагат
само след писмено информирано съгласие
на пациента.
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4.1.4. Дехоспитализация на пациенти със
злокачествени солидни тумори.
4.1.4.1. След приключване на планираните
диагностични дейности, обем на лечение и
оценка на терапевтичния отговор пациен
тите със злокачествени солидни тумори се
дехоспитализират с издадена от лекуващия
лекар и подписана от началник-отделение/
клиника епикриза, която включва следните
задължителни данни:
4.1.4.1.1. точна окончателна диагноза, стадий
на заболяването;
4.1.4.1.2. дата и номер на документа, уточ
няващ хистологичната диагноза;
4.1.4.1.3. сегашното състояние на пациента
и неговата динамика след лечението;
4.1.4.1.4. основни параклинични данни за
болестта, нейната активност и тяхната дина
мика след лечението;
4.1.4.1.5. приложеното противотуморно и
симптоматично лечение;
4.1.4.1.6. странични реакции и усложнения
от лекарствените и кръвните продукти;
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4.1.4.1.7. оценка на потребностите от ди
агностични, лечебни и рехабилитационни
дейности и услуги след приключване на хос
питализацията, в т.ч.: контролни прегледи;
продължаване на лечението; рехабилитация в
болнични или домашни условия; амбулаторно
наблюдение/диспансеризация.
5. Гранични области на специалността
„Медицинска онкология“.
5.1. Медицинската онкология е специал
ност с интердисциплинарен характер, взаи
модействаща с всички останали медицински
специалности. Припокриващите се територии
за медицинската онкология са области от
отделни медицински специалности, трети
ращи органи и системи, от които произлиза
злокачественият солиден тумор, или които са
вторично ангажирани от онкологичната болест
чрез метастази, паранеопластични синдроми
или други функционални нарушения.
5.2. Описанието на припокриващите се
територии и граници на отговорност е посо
чено в таблица 2:

Таблица 2. Описание на припокриващи се територии и граници на отговорност на медицинската
онкология с другите специалности
Припокриващи Граници на отговорност на другите специално
се територии –
сти към медицинската онкология
медицински спе
циалисти
1

Граници на отговорност на
медицинската онкология към
другите специалности

2

3

Акушерство и
гинекология

Диагностична, лечебна:
– насочва за специализирана консултация болни
с диагностицирани солидни тумори на репродук
тивната система;
– консултира пациенти със солидни злокачестве
ни тумори във връзка с усложнения и клинични
прояви от гениталната система;
– консултира по въпроси за репродуктивната
функция при пациенти, провеждащи системна
химиотерапия и хормонотерапия;
– сътрудничи при лечение на злокачествени со
лидни тумори при бременност.

Диагностична, лечебна:
– консултира пациенти с диаг
ностицирани солидни тумори на
репродуктивната система;
– провежда системна противоту
морна терапия на злокачествени
солидни тумори при бременност.

Анестезиология
и интензивно
лечение

Лечебна:
– консултира пациенти със солидни злокачест
вени тумори при необходимост от анестезия или
интензивно лечение.

Диагностична, лечебна:
– консул т и ра п редоперат ивно
пациенти със солидни злокачест
вени тумори по отношение на
медикаментозна терапия;
– консултира пациенти на интен
зивно лечение, провеждащи сис
темна противотуморна терапия.

Вирусология

Диагностична:
– участва в етиологичното уточняване на неясни
фебрилни състояния и/или вирусни инфекции
при пациенти със солидни злокачествени тумори,
провеждащи системна химиотерапия;
– участва в задължителния контрол на широк
спектър вируси при болни с фебрилна неутропения
след системна химиотерапия: EBV, CMV и др.

Диагностична, лечебна:
– консултира пациенти със со
лидни злокачествени т у мори,
свързани с вирусни инфекции
(носителство);
– диагностицира и лекува со
лидни неоплазии в хода на HIV
инфекция.
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Гастроентероло Диагностична, лечебна:
гия
– насочва за специализирана консултация болни
с диагностицирани солидни тумори на гастро
интестиналния тракт и черния дроб;
– чернодробна аспирационна биопсия при пър
вични и вторични туморни лезии;
– осъществява специализирани методи за трети
ране на чернодробни метастази (радиофреквентна
аблация и др).

Диагностична, лечебна:
– консултира пациенти със сус
пектни солидни тумори на гас
троинтестиналния тракт.

Ендокринология Диагностична:
и болести на об – насочва за специализирана консултация болни
мяната
с диагностицирани солидни тумори на ендокрин
ната система;
– ендокринологична консултация при болни, кои
то подлежат на цитостатична и хормонотерапия.

Диагностична, лечебна:
– участва в уточняване на онколо
гични проблеми при ендокринни
заболявания;
– диагностика и лечение на со
лидни неоплазми с ангажиране
на ендокринната система.

Инфекциозни
болести

Диагностична, лечебна:
– участва в етиологичното уточняване на неясни
фебрилни състояния и/или инфекциозни болести
при пациенти със злокачествени солидни тумори;
– консултира инфекциозни усложнения в хода на
фебрилна неутропения.

Диагностична, лечебна:
– консултира пациенти с инфек
циозни болести, свързани със
злокачествени солидни тумори;
– диагностицира и лекува со
лидни неоплазии в хода на HIV
инфекция.

Кардиология

Диагностична, лечебна:
– насочва за специализирана консултация при
сърдечни нарушения, свързани със солидни тумори
(метастатични перикардни изливи и др.);
– осъществява специализирана оценка на сър
дечната функция при болни, които подлежат на
или провеждат кардиотоксична противотуморна
терапия;
– консултира сърдечносъдови усложнения в хода
на онкологични болести и тяхното лечение (плев
роперикардна фенестрация, стентиране на горна
куха вена).

Диагностична:
– консултира пациенти със сър
деч н и болес т и, свърза н и с ъс
злокачествени солидни тумори
(сърдечна недостатъчност, сър
дечна тампонада).

Клинична
имунология

Диагностична:
– консултира промени в клетъчния и хуморален
имунитет при злокачествени солидни тумори;
– изследвания на тъканната съвместимост и тър
сене на дарители за алогенна трансплантация на
стволови клетки.

Диагностична:
– консултира пациенти с болести
на имунната система, придру
жаващи злокачествени солидни
тумори.

Клинична
лаборатория

Диагностична:
– участва в тясно взаимодействие с медицинския
онколог при контрола на противотуморната те
рапия и проследяване на болните.

Диагностична:
– специализирана лабораторна
д иа г нос т и к а в мед и ц и нск ата
он колог и я (серу м н и т у морн и
маркери и др.).

Кожни и венери Диагностична, лечебна:
чески болести
– участва в диагностиката и лечението на кожни
лезии от злокачествени солидни тумори или па
ранеопластични синдроми.

Диагностична, лечебна:
– консултира пациенти с дер
матологични болести, придру
жаващи злокачествени солидни
тумори.

Лъчелечение

Лечебна:
– планира и провежда лъчетерапия или съчетана
химио-лъчетерапия при злокачествени солидни
тумори.

Диагностична, лечебна:
– консултира пациенти със злока
чествени солидни тумори в хода
на лъчетерапия.

Медицинска
генетика

Диагностична:
– участва в анализа на генетичния профил на зло
качествените солидни тумори (генни експресии,
мутации, амплификации и др.);
– изработва предиктивни маркери (фармакоге
номни и фармакопротеомни).

Диагностична:
– специализирана генетична ла
бораторна диагностика в меди
цинската онкология (предиктив
ни маркери за системна таргетна
терапия).
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Медицинска
паразитология

Диагностична, лечебна:
– участва в етиологичното уточняване и лечение
на паразитни болести в хода на злокачествени
солидни тумори.

Диагностична, лечебна:
– консултира пациенти с пара
зитни болести, придружаващи
злокачествени солидни тумори.

Микробиология

Диагностична:
– осъществява рутинна и експресна микробио
логична диагностика на биологични секрети и
хемокултури с изолиране на патогенни микроор
ганизми, идентификация и антибиограма.

Диагностична:
– насоч ва за спец иа л изи ра на
микробиологична диагностика
с оглед етиологично уточняване
на неясни фебрилни състояния
и/или инфекциозни усложнения.

Неврохирургия

Диагностична, лечебна:
– консултира пациенти със злокачествени солидни
тумори при необходимост от неврохирургическа
интервенция (метастази в централната нервна
система, компресия на миелона);
– насочва за специализирана консултация паци
енти с диагностицирани мозъчни тумори.

Диагностична, лечебна:
– консултира и лекува пациенти
с постоперат ивно установени
солидни тумори на централната
и периферната нервна система.

Нервни болести

Диагностична, лечебна:
– насочва за специализирана консултация паци
енти с неврологични болести, свързани със злока
чествени солидни тумори или паранеопластични
синдроми;
– консултира, диагностицира и участва в лечени
ето на неврологични усложнения при системна
химиотерапия.

Диагностична, лечебна:
– консултира пациенти с невро
логични болести, придружаващи
злокачествени солидни тумори;
– консултира лечението на не
врологични симптоми, свързани
с първични или метастатични
мозъчни тумори.

Нефрология

Диагностична, лечебна:
– насочва за специализирана консултация болни
с диагностицирани солидни тумори на бъбрека;
– участва в лечебния процес на бъбречна недоста
тъчност, настъпила в хода на онкологична болест
или системна химиотерапия.

Диагностична, лечебна:
– консултира пациенти с бъбреч
ни болести, придружаващи зло
качествени солидни тумори (със
и без бъбречна недостатъчност).

Нуклеарна
медицина

Диагностична:
– провежда туморотропни нуклеарномедицински
изследвания: визуализация на туморни процеси,
туморни маркери;
– провежда нуклеарномедицински изследвания на
щитовидна жлеза, кости, бъбреци и др. при болни
със злокачествени солидни тумори.

Диагностична:
– консултира пациенти, при кои
то проведените нуклеарномедицинск и изследвани я насочват
към злокачествен солиден тумор.

Образна диагно Диагностична:
стика
– участва в тясно взаимодействие с медицинския
онколог при изграждане на диагнозата, стади
рането, оценката на терапевтичния отговор и
проследяването на болните със злокачествени
солидни тумори (конвенционална рентгенология,
компютърна томография, магнитнорезонансна
томография).

Диагностична:
– консултира пациенти, при кои
то проведени образни изследва
ния насочват към злокачествени
солидни тумори.

Ортопедия и
травматология

Диагностична, лечебна:
– насочва за специализирана консултация па
циенти с диагностицирани солидни тумори на
опорно-двигателния апарат или костни метастази;
– участва със специфични ортопедични методи
в лечението на солидни тумори, ангажиращи
опорно-двигателния апарат.

Диагностична, лечебна:
– консултира, диагностицира и
участва в лечението на пациенти
с болести на опорно-двигателния
апарат, придру жаващи злока
чествени солидни тумори.

Очни болести

Диагностична:
– консултира и участва в диагностиката на оф
талмологични усложнения и клинични прояви на
злокачествени солидни тумори;
– разпознава и насочва за специализирана помощ
болни с ангажиране на окото от злокачествени
солидни тумори.

Диагностична, лечебна:
– консултира, диагностицира и
лекува злокачествени солидни
тумори, засягащи очните струк
тури.
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Обща и клинична Диагностична:
патология
– осъществява морфологична диагностика и ста
диране на злокачествени солидни тумори;
– изработва прогностични и предиктивни марке
ри чрез конвенционални и имунохистохимични
изследвания.

Диагностична:
– специализирана морфологич
на лабораторна диагностика в
медицинската онкология (пре
диктивни хистологични маркери
за сис т ем на п ро т и во т у морна
терапия).

П невмолог и я и Диагностична, лечебна:
фтизиатрия
– насочва за специализирана консултация па
циенти с диагностицирани солидни тумори на
гръдния кош;
– сътрудничи в диагностиката и лечението на
белодробни усложнения и инфекции, съпътстващи
злокачествени солидни тумори или настъпили в
хода на системна химиотерапия;
– участва в палиативната терапия при обтурация
на големокалибрени бронхи от злокачествени
солидни тумори (лазер-дезобструкция, трахео
бронхиално стентиране и др.).

Диагностична, лечебна:
– участва в лечението на бело
дробни болести, придружаващи
злокачествени солидни тумори;
– консултира пациенти с туморни
лезии в гръдния кош за диагноза
и лечение.

Психиатрия

Диагностична, лечебна:
– консултира болни със злокачествени солидни
тумори във връзка с разпознаване и лечение на
психосоциалния дистрес и осъществява специ
ализирана психиатрична консултация при необ
ходимост.

Диагностична, лечебна:
– консултира пациенти с психи
атрични заболявания, придру
жаващи злокачествени солидни
тумори.

Ревматология

Диагностична:
– разпознава и насочва за специализирана кон
султация ревматологични симптоми и синдроми,
свързани със злокачествени солидни тумори.

Диагностична, лечебна:
– консултира пациенти с рев
матологични болести, придру
жаващи злокачествени солидни
тумори.

К линична хема Диагностична, лечебна:
тология
– участва в диагностицирането и лечението на
вторични хематологични неоплазии, настъпили
след или в хода на солидни тумори;
– участва в диагнозата и лечението на костномо
зъчни увреждания, свързани със злокачествени
солидни тумори или системна противотуморна
терапия;
– консултира пациенти със злокачествени солид
ни тумори с оглед определяне на индикациите и
осъществяване на трансплантация на стволови
клетки.

Диагностична, лечебна:
– консултира, диагностицира и
участва в лечението на пациенти с
хематологични усложнения (ане
мии, нарушения на хемостазата,
миелодисплазии и др.), свързани
със злокачествени солидни тумо
ри или тяхното лечение.

Трансфузионна
хематология

Диагностична, лечебна:
– консултира, планира и определя
индикациите, обема и честотата
на количеството кръв и кръвни
биопродукти при злокачествени
солидни тумори;
– провежда и контролира лече
нието с кръв и кръвни продукти
при ракова анемия и анемия,
свърза на с ъс сис т ем ната х и
миотерапия при злокачествени
солидни тумори.

Диагностична:
– консултира и осигурява необходимото количе
ство кръв, кръвни биопродукти;
– изследване на съвместимост по кръвни групи
ABO и D група, пълен фенотип, скрининг за
Rhesus и Kell антитела, сross-match;
– идентифициране, изследване, документиране и
съобщаване на странични реакции при трансфузии;
– подбор и подготовка на донори на кръв и кръвни
компоненти, колекция на стволови клетки.
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Диагностична, лечебна:
– насочва за специализирана консултация па
циенти с диагностицирани солидни тумори на
урогениталния тракт;
– участва със специфични урологични методи за
интракавитарно лечение на солидни тумори на
пикочния мехур;
– участва в палиативната терапия на обструк
тивни уропатии, свързани с туморна компресия
в малък таз.

Диагностична, лечебна:
– консултира и лекува пациен
ти със злокачествени солидни
тумори и ангажиране на уроге
ниталния тракт;
– консултира урологични хирур
гични интервенции при пациенти
със злокачествени солидни тумо
ри или усложнения.

Ушно-носно-гър Диагностична, лечебна:
лени болести
– насочва за специализирана консултация паци
енти с диагностицирани злокачествени солидни
тумори на глава и шия;
– участва в палиативната терапия на живото
заплашващи обтурации на горните дихателни
пътища, свързани със злокачествени солидни
тумори (трахеостомия и др.).

Диагностична, лечебна:
– консултира и лекува пациенти
с ангажиране на горни дихателни
пътища от злокачествени солид
ни тумори;
– консултира пациенти със зло
качествени солидни тумори при
необходимост от ото-рино-ла
рингологични хирургични ин
тервенции.

Хирургия – гръд Диагностична, лечебна:
на, коремна, ли – участва в диагностика на обемни процеси в
цево-челюстна
гръден кош, корем, глава и шия;
– насочва за специализирана консултация пациен
ти с хирургично диагностицирани злокачествени
солидни тумори;
– участва в палиативната терапия на животоза
плашващи обтурации на храносмилателния тракт,
жлъчните пътища и др. (гастростома, билиарен
дренаж и др.).

Диагностична, лечебна:
– консултира пациенти със зло
качествени солидни тумори при
необход и мос т о т х и ру рг и ч н и
интервенции.

Урология

Раздел VI
Организация на работа – онкологични комисии, насочване на пациента, регистрация,
диагноза, лечение и проследяване, права и
задължения
Клинични онкологични комисии
1. Клиничните онкологични комисии се
назначават със заповед на ръководителя на
лечебното заведение, който утвърждава и пра
вилника за дейността им. Същият информира
съответната регионална здравна инспекция за
създадените онкологични комисии. Комисиите
осъществяват цялостна оценка на пациенти
със злокачествени солидни тумори с цел оп
ределяне на окончателната диагноза, стадия,
прогностичната група и лечебната стратегия
в различни етапи на болестта.
2. Клиничните онкологични комисии са:
2.1. обща клинична онкологична комисия;
2.2. клинична онкологична комисия по
химиотерапия;
2.3. клинични онкологични комисии по ло
кализации: „белодробен карцином“, „карцином
на гърда“, „гастроинтестинални злокачествени
неоплазми“, „ендокринни тумори“, „тумори
на урогенитален тракт“ и др.
3. Обща к линична онкологична коми
сия – състав и функции.

3.1. Общата клинична онкологична комисия
се състои от специалисти по: медицинска он
кология, обща и клинична патология, образна
диагностика, лъчелечение и хирургия.
3.2. При необходимост към състава на об
щата клинична онкологична комисия може
да се включат допълнително специалисти в
зависимост от конкретната проблематика.
3.3. Лечебни заведения, които нямат обща
клинична онкологична комисия, са длъжни
при съмнение или данни за онкологична болест
незабавно да насочат пациента към действаща
обща клинична онкологична комисия.
3.4. К линичната онкологична комиси я
по химиотерапия, клиничната онкологична
комисия по локализации и общата клинична
онкологична комисия са равнопоставени.
3.5. Общите клинични онкологични коми
сии заседават по предварително обявен график.
3.6. На заседанията на общите клинични
онкологични комисии присъстват и лекарите,
ангажирани с лечебно-диагностичния процес.
3.7. Насочването към общата клинична
онкологична комисия става с оригинална
та медиц инска док у мен тац и я (епик ризи,
рентгенови снимки, компютър-томографии,
сцинтиграфии и др.).
3.8. Решенията на общата клинична он
кологична комисия се вписват в протоколи.
Протоколите се съставят в три екземпляра
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и се подписват от членовете на комисията.
Един екземпляр от протокола се съхранява
в архива на комисията, вторият екземпляр
се предоставя на пациента, а третият екзем
пляр се предава на лекуващия лекар, който
го прилага към документацията на пациента.
3.9. Решението на общата клинична он
кологична комисия за всеки един новодиаг
ностициран случай задължително включва:
3.9.1. окончателна диагноза, стадий на
заболяването (TNM);
3.9.2. лечебна тактика; клиничната комисия
не разглежда лечебната тактика при пациенти,
при които извършените изследвания са нека
чествени, двусмислени или недостатъчни за
точно определяне на клиничната диагноза и
стадий; в този случай комисията препоръчва
извършването на допълнителни изследвания
и консултации и насрочва разглеждането на
случая за следващо заседание.
3.10. Решенията на общата клинична он
кологична комисия са задължителни.
3.11. Решенията на общите клинични онко
логични комисии са съобразени със стандарт
ните оперативни процедури за диагностика и
фармако-терапевтично ръководство, утвърдено
по реда на чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за ле
карствените продукти в хуманната медицина.
3.12. Специфичното лечение на пациент със
злокачествени солидни тумори не започва, ако
той не е обсъден на обща клинична онколо
гична комисия и не е определена цялостната
комплексна лечебна тактика.
4. Клинична онкологична комисия по хи
миотерапия – структура и функции.
4.1. Клиничната онкологична комисия по
химиотерапия се състои най-малко от трима
лекари с призната специалност „Медицинска
онкология“, които работят в лечебното заве
дение, и се ръководи от председател.
4.2. Клиничните онкологични комисии по
химиотерапия заседават по предварително
обявен график.
4.3. Насочването към клиничната онколо
гична комисия по химиотерапия става след
консултативен преглед от лекар от персонала
на отделението/клиниката. Консултативният
преглед включва физикално изследване на
пациента, запознаване с медицинската му
документация, определяне на неговия ръст
и тегло.
4.4. Представянето на всеки пациент пред
клиничната онкологична комисия по хими
отерапия се извършва от лекаря, извършил
консултативния преглед, и включва конкретни
предложения за терапевтично поведение – сис
темна противотуморна терапия, палиативна
терапия и др.
4.5. Решенията на клиничната онкологична
комисия по химиотерапия се вписват в про
токоли, които се съставят в два екземпляра
и се подписват от членовете на комисията.
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Един екземпляр се прилага към медицинската
документация на пациента и един екземпляр
остава в архива на комисията.
4.6. Решението на клиничната онкологич
на комисия по химиотерапия задължително
включва:
4.6.1. окончателна диагноза, стадий на
болестта, прогностична група (в зависимост
от конкретната неоплазма), общо състояние
(преценено като пърформанс статус по ECOG),
прогностични и предиктивни маркери (серум
ни, имунохистохимични и генетични – ако са
налични), придружаващи болести;
4.6.2. лечебна тактика: вид на противоту
морната терапия (неоадювантна, адювантна,
първа и последваща линия, поддържаща), хи
миотерапевтични схеми (режими) с посочване
на всеки медикамент, брой курсове.
4.7. Решението на клиничната онкологич
на комисия по химиотерапия при пациенти,
при които се налага промяна на лечебната
тактика, включва становище за:
4.7.1. оценката на терапевтичния отговор;
4.7.2. промяна в лечебната тактика при
показания;
4.7.3. спиране на лечението при показания;
4.7.4. насочване за палиативна терапия при
показания.
4.8. Решенията на клиничната онкологична
комисия по химиотерапия са съобразени с
фармако-терапевтично ръководство, утвърдено
по реда на чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за ле
карствените продукти в хуманната медицина.
5. Проследяване на пациенти със злока
чествени солидни тумори.
5.1. Лечение на пациент със злокачествен
солиден тумор не започва, ако той не е об
съден на обща клинична онкологична коми
сия и на клинична онкологична комисия по
химиотерапия и не е определена цялостната
комплексна лечебна тактика. По изключе
ние лечението може да бъде започнато по
жизнени показания, но случаят следва да
бъде разгледан от клиничната онкологична
комисия по химиотерапия при първото є
редовно заседание.
5.2. Задължително се проследяват всички
пациенти със злокачествени солидни тумори,
провеждали системна противотуморна тера
пия в лечебни заведения с отделения/клиники
по медицинска онкология.
5.3. Проследяването след лечение на па
циент със злокачествен солиден т умор е
периодът след приключване на лечението.
Задачата на редовните клинични прегледи и
специализирани изследвания е да се потвър
дят излекуването, ремисията, рецидивът и/
или прогресията на болестта.
5.4. Проследяване на пациенти със зло
качествени солидни тумори се извършва от
лекар с придобита специалност „Медицинска
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онкология“ на всички нива на онкологична
та помощ, а диспансеризацията – съгласно
действащата нормативна уредба.
5.5. Проследяването при различните видове
злокачествени солидни тумори (клиничните
прегледи, видът и честотата на изследвани
ята) се базира на Европейските стандарти
за медицинска онкология и е съобразено с
изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. за про
филактичните прегледи и диспансеризацията.
5.6. При невъзмож ност да се извърши
специализирано изследване пациент ът се
насочва към лечебно заведение от по-високо
ниво в същия район съгласно здравната карта
на страната или в друго лечебно заведение,
избрано от пациента.
6. Права и задължения на пациентите.
6.1. Права на пациент със злокачествен
солиден тумор. Пациент със злокачествен
солиден тумор има право:
6.1.1. да бъде подробно запознат с терапев
тичния план и последователността на тера
певтичните етапи, чрез които да се достигне
до окончателна цел на лечението, както и с
рисковете, които крие предстоящото лечение;
6.1.2. да му бъде разяснена необходимост
та и ползата от извършваните лабораторни
тестове, инструментални и инвазивни методи
на изследване, рисковете за усложнения и
приноса им за диагнозата и избора на терапия
и да изрази писмено информирано съгласие
за извършване на съответната диагностична
или лечебна процедура;
6.1.3. да получава информация за здраво
словното си състояние във всеки един етап
от хода на лечебния процес, за възможните
рискове и очаквани и/или неочаквани ус
ложнения или нежелани реакции в резултат
на извършваните диагностични и лечебни
процедури, както и за съществуването на
алтернативни терапевтични методи;
6.1.4. на второ мнение от специалисти по
медицинска онкология;
6.1.5. да бъде запознат с правилника за
вътрешния ред на отделението/клиниката
по медицинска онкология и да упражнява
правата си в съответствие с този правилник;
6.1.6. да изисква запазване на поверител
ността на информацията за неговото здраво
словно състояние освен в случаите, предви
дени от закона, и запазване на медицинската
документация;
6.1.7. да прекъсне или откаже по всяко
време лечението си, като писмено го изразява
с подпис в медицинската документация;
6.1.8. на палиативни грижи при неблаго
приятна еволюция на болестта.
6.2. Задължения на пациент със злокачест
вен солиден тумор:
6.2.1. да съдейства за укрепване на собст
веното си здраве по време на лечението и
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да предоставя всички данни за здравното си
състояние на лекуващия екип;
6.2.2. да не застрашава здравето на другите
болни и на персонала, извършващ лечението;
6.2.3. да спазва стриктно препоръките на
екипа за подготовка за противотуморната
терапия;
6.2.4. да уведомява екипа, извършващ лече
нието, за болести и състояния, повишаващи
риска от провеждането му, и да съхранява
медицинската документация от проведеното
лечение;
6.2.5. да съдейства на екипа, провеждащ
лечението му, и да спазва всички негови
препоръки;
6.2.6. да не нарушава правилника за въ
трешния ред на лечебното заведение и от
делението/клиниката, където се провежда
неговото лечение.
Раздел VII
Национален раков регистър
1. Националният център по обществено
здраве и анализи създава и поддържа на на
ционално ниво национален раков регистър.
Националният раков регистър се поддържа
като електронна база данни и има служебен
характер.
2. Националният раков регистър осъществя
ва дейности по системно събиране, съхранение,
анализ, интерпретация и публикуване на данни
за лицата със злокачествени новообразувания
и карцином ин ситу.
3. Всички лечебни заведения в страната
предоставят данни за лицата със злокачест
вени новообразувания, които периодично
обобщават и изпращат на националния раков
регистър при условия, ред и срокове, опреде
лени от Националния център по обществено
здраве и анализи.
4. В националния раков регистър задължи
телно се обособяват следните раздели:
4.1. Раздел „Данни за пациента“, в който
се вписват:
а) наименование на лечебното заведение
за болнична помощ (комплексен онкологичен
център);
б) личен идентификационен номер;
в) година на регистрация;
г) име, презиме, фамилия;
д) пол;
е) възраст;
ж) ЕГН;
з) рождена дата;
и) местоживеене;
к) семеен статус;
л) професия;
м) отрасъл;
н) месторабота;
о) социална група;
п) дата на смърт или изгубване от наблю
дение;
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р) други (ако е приложимо).
4.2. Раздел „Данни за злокачественото
заболяване“, в който се вписват:
а) диагноза по МКБ 10;
б) начин на доказване;
в) дата на диагноза;
г) локализация и морфология;
д) латералност;
е) ТNM;
ж) стадий;
з) локализация на метастази, грейд, Кларк,
Бреслоу, естроген- и прогестеронрецептори,
HER1, HER2, първична множественост и др.
4.3. Раздел „Данни за лечението и разви
тието на заболяването“, в който се вписват:
а) хирургично лечение;
б) лъчелечение;
в) химиотерапия;
г) таргетна терапия;
д) хормонотерапия;
е) друга лекарствена терапия;
ж) данни за метастази и рецидиви в хода
на заболяването;
з) други (ако е приложимо).
5782

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
1999 г. за прилагане на глава пета от Закона
за българското гражданство (ДВ, бр. 102
от 2017 г.)
Параграф единствен. В § 18 от преходните
и заключителните разпоредби думите „1 юли
2018 г.“ се заменят с „1 януари 2019 г.“.
Министър:
Цецка Цачева
5807

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените
на топлинната енергия (обн., ДВ, бр. 10 от
2014 г.; доп., бр. 17 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите „Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране“ се
заменят с „Комисията за енергийно и водно
регулиране“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 11, 12 и 13:
„11. разходи за вноски по чл. 36е от Закона
за енергетиката;
12. съдебни разходи извън държавните
такси, свързани с образуване на дела за съ
биране на вземания;
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13. разходи за амортизация на активите,
придобити по безвъзмезден начин.“
2. В ал. 3 след думата „обосновка“ се добавя
„и доказателства“.
§ 3. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Видовете предоставяни на
клиентите услуги, свързани с лицензионната
дейност, се определят с решение на комисията
въз основа на информация, предоставена от
енергийните предприятия.
(2) Цените на услугите по ал. 1 се образу
ват въз основа на признатите от комисията
икономически обосновани разходи за предос
тавянето им.
(3) Цените на предоставяните на клиентите
услуги, свързани с лицензионната дейност, се
определят в левове, без данък върху добавената
стойност, за всеки вид услуга.“
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При регулиране на цените чрез метода
„норма на възвръщаемост на капитала“ по
време на регулаторния период цените могат да
бъдат изменяни при наличие на обстоятелства,
водещи до промяна на цената на основното
гориво, чието настъпване не е могло да бъде
предвидено при утвърждаването на цените и
води до съществено изменение на утвърдените
им ценообразуващи елементи и на финансо
вото състояние на енергийното предприятие.“
2. В ал. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 1 думите „за предходна година“ се
заменят с „(И) за предходен период“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. в резултат на изпълнени и отчетени
инвестиции, на основата на достоверни данни
за активите по видове дейности, съгласно пред
ставените отчети и/или извършена проверка.“
§ 5. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Заявленията се подават пис
мено на хартиен носител или в електронна
форма. Към заявлението на хартиен носител
се прилага декларация за истинността на
заявените обстоятелства и на приложените
документи и данни, подписана от заявителя.
(2) Когато заявлението не се подава от
лице, законно представляващо енергийното
предприятие, към заявлението се прилага и
пълномощно с нотариално заверен подпис
на това лице. Когато заявлението се подава
по електронен път, се представя електронен
образ на пълномощното.
(3) Заявление в електронна форма се по
дава чрез Единния портал за предоставяне
на информация и услуги от комисията, под
писано с квалифициран електронен подпис
съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
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пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Зако
на за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги. Към заявлението
се прилага декларация за истинността на
заявените обстоятелства и на приложените
документи и данни, подписана от заявителя
с квалифициран електронен подпис.
(4) Подадено по реда на ал. 3 заявление се
счита за получено от датата на получаване
на входящ номер в административно-инфор
мационната система на комисията.
(5) Заявление по електронен път, което не
е подадено по реда на ал. 3, не е основание за
започване на административно производство.
(6) Комисията може да изисква приложени
документи към заявлението по ал. 3 да бъдат
представени и на хартиен носител.“
§ 6. В чл. 26, ал. 1 думите „лицензиантите
представят в комисията“ се заменят със „се
представя“.
§ 7. В чл. 27, ал. 1 думите „преди изти
чането на ценовия период при наличие на
обстоятелства, чието настъпване не е могло
да бъде предвидено при утвърждаването на
цените и води до съществено изменение на
у твърдените ценообразу ващи елементи и
на финансовото състояние на енергийното
предприятие“ се заменят с „по чл. 22, ал. 2“.
§ 8. Създава се чл. 38:
„Чл. 38. (1) Производството за утвърждава
не на цени на предоставяните на клиентите
услуги, свързани с лицензионната дейност, се
открива по инициатива на комисията или по
искане на лицензиант.
(2) В случаите по ал. 1 комисията изисква
от енергийните предприятия, осъществяващи
съответната лицензионна дейност, в опреде
лен от нея срок да предоставят информация
за видовете предлагани услуги, свързани с
лицензионната дейност.
(3) В срок до два месеца от получаване на
информацията по ал. 2 на закрито заседание
комисията приема проект на решение за оп
ределяне на видовете услуги и насрочва дата
и час за провеждане на открито заседание за
неговото обсъждане.
(4) Комисията оповестява проекта на реше
ние, датата и часа за провеждане на откритото
заседание на страницата си в интернет.
(5) На откритото заседание комисията
обсъжда с енергийните предприятия проекта
на решение и определя срок за представяне
на становища до 5 дни от датата на провеж
дането му.
(6) В срок до 20 дни от датата на откритото
заседание комисията провежда закрито заседа
ние, на което приема решение за определяне на
видовете услуги. С решението комисията указва
на енергийните предприятия, осъществяващи
съответната лицензионна дейност, в определен
срок да подадат заявление за утвърждаване на
цени на определените от нея видове услуги.
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(7) Към заявлението енергийните пред
приятия прилагат доказателства и обосновка
на разходите, свързани с предоставянето на
определените от комисията видове услуги.
(8) Комисията в срок до два месеца след
представяне на заявленията за утвърждаване
на цени на предоставяните услуги, свързани
с лицензионната дейност, на закрито засе
дание приема доклад и проект на решение,
насрочва дата и час за провеждане на открито
заседание за обсъждане на приетия доклад и
за провеждане на обществено обсъждане по
реда на чл. 14 от Закона за енергетиката на
приетия проект на решение.
(9) След приключване на процедурата за
обществено обсъждане на закрито заседание
комисията приема решение.“
§ 9. В параграф 1 от допълнителните раз
поредби т. 14 се изменя така:
„14. „Регулаторен период“ е периодът меж
ду два регулаторни прегледа, който започва
от първи юли на съответната година и е с
продължителност:
а) от обикновено 1 година за енергийните
предприятия, за които се прилага методът по
чл. 3, ал. 2, т. 1;
б) от 2 до 5 години за енергийните пред
приятия, за които се прилагат методите по
чл. 3, ал. 2, т. 2.“
§ 10. В преходните и заключителните раз
поредби се създава § 6:
„§ 6. Тълкуване или указания по прилагане
на наредбата се дават с решение на комисията.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Регулаторният период на енергийните
предприятия, който изтича след 30.06.2018 г.,
се удължава до 30.06.2019 г.
§ 12. Заварените към датата на влизане в
сила на наредбата административни произ
водства се довършват по реда на тази наредба.
§ 13. За енергийни предприятия, за които
комисията за първи път утвърждава и/или
определя цени, регулаторният период е с
продължителност, посочена в решението на
комисията, която може да бъде по-кратка от
1 година.
Председател:
Иван Иванов
5898

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2017 г. за регулиране на цените на
електрическата енергия (ДВ, бр. 25 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думата „критериите“ се заменя с
„условията и редът“, думите „добавките при“
се заличават, а накрая се добавя „както и за
премиите за такава енергия“.
2. В т. 4 в края се добавя „както и за пре
миите за такава енергия“.
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3. Създава се нова т. 5:
„5. методиката за определяне на прогноз
ната пазарна цена по групи производители в
зависимост от първичния енергиен източник;“.
4. Създава се т. 6:
„6. условията и редът за определяне на
прогнозната пазарна цена на електрическата
енергия за технологични разходи на оператора
на електропреносната мрежа и операторите
на електроразпределителните мрежи;“.
5. Досегашната т. 5 става т. 7.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „определената“ се заменя
с „определените им количества или“;
б) точка 2 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „преференци
алните цени“ се заличават;
б) в т. 1 в началото се добавя „преферен
циалните цени“, а накрая се добавя „както и
премиите за произведена електрическа енергия
от централи с обща инсталирана мощност
4 MW и над 4 MW с такова производство“;
в) в т. 2 в началото се добавя „преферен
циалните цени“, а накрая се добавя „както и
премиите за произведена електрическа енергия
от централи с обща инсталирана мощност
4 MW и над 4 MW с такова производство“.
§ 3. В чл. 3, ал. 4 думите „чл. 10, ал. 3 – 5“
се заменят с „чл. 10, ал. 3 и 5“.
§ 4. В чл. 6, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 1 заплащат надбавката
за използваното количество реактивна елек
трическа енергия (Ерпл), определена по реда
на ал. 2, по цена за 1 kVarh, равна на 10 на
сто от сумата от утвърдената цена за 1 kWh
активна електрическа енергия, по която об
щественият доставчик продава електрическата
енергия на крайните снабдители, и цената за
задължения към обществото.“
2. В ал. 4 изр. първо се изменя така: „Ли
цата по ал. 1 заплащат надбавка за отдаденото
през съответния календарен месец количество
реактивна електрическа енергия, определено
по показанията на средствата за търговско
измерване, по цена за 1 kVarh, равна на су
мата от утвърдената цена за 1 kWh активна
електрическа енергия, по която общественият
доставчик продава електрическата енергия на
крайните снабдители, и цената за задължения
към обществото.“
3. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Производителите заплащат надбавката
за използваната/отдадената реактивна елек
трическа енергия (Ерпл), определена по реда
на ал. 9, по цена за 1 kVarh, равна на 10 на
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сто от сумата от утвърдената цена за 1 kWh
активна електрическа енергия, по която об
щественият доставчик продава електрическата
енергия на крайните снабдители, и цената за
задължения към обществото.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Операторите на електроразпредели
телните мрежи заплащат надбавката за пре
миналата реактивна електрическа енергия
(Ерпл), определена по реда на ал. 2, по цена
за 1 kvarh, равна на 10 на сто от сумата от
утвърдената цена за 1 kWh активна електри
ческа енергия, по която общественият дос
тавчик продава електрическата енергия на
крайните снабдители, и цената за задължения
към обществото.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Операторите на електроразпределител
ните мрежи заплащат надбавка за преминалата
реактивна електрическа енергия от електро
разпределителната към електропреносната
мрежа, когато посоката на активната енергия
е от електропреносната към електроразпреде
лителната мрежа, на цена за 1 kvarh, равна на
сумата от утвърдената цена за 1 kWh активна
електрическа енергия, по която общественият
доставчик продава електрическата енергия на
крайните снабдители, и цената за задължения
към обществото.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Оператори те на елек т роразп реде
лителните мрежи заплащат надбавката за
преминалата реактивна електрическа енер
гия от електроразпределителната към елек
тропреносната мрежа за периодите, когато
посоката на активната електрическа енергия
е от електроразпределителната към електро
преносната мрежа, по цена за 1 kvarh, равна
на 10 на сто от сумата от утвърдената цена
за 1 kWh активна електрическа енергия, по
която общественият доставчик продава елек
трическата енергия на крайните снабдители,
и цената за задължения към обществото.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 3 форм улата се измен я така:
„НП = Е * (Цср + Цзо + Кд)“, след думите
„Цср – средната покупна цена на електричес
ката енергия, лв./MWh“ се добавя „Цзо –
цената за „задължения към обществото“,
лв./MWh“, а думите „Кб – компонентата за
балансиране, лв./MWh“ се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Компонентата за лицензионната дей
ност по ал. 2 включва икономически обосно
вани разходи и възвръщаемост и се определя
в размер до 3 на сто от утвърдената средна
покупна цена за електрическа енергия.“
3. Алинея 5 се изменя така:
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„(5) Компонентата за лицензионната дей
ност по ал. 3 включва икономически обосно
вани разходи и възвръщаемост за съответната
дейност и разходи за балансиране и се определя
в размер до 7 на сто от утвърдената средна
покупна цена за електрическа енергия.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) При регулиране на цените чрез ме
тодите за ценово регулиране по чл. 3, ал. 2,
т. 2 комисията може да коригира необходи
мите приходи на енергийните предприятия
за първата година от регулаторния период с
корекциите по чл. 38, ал. 3, т. 3 и ал. 6.“
§ 8. В чл. 13 след думите „енергийните
предприятия“ се добавя „и Фонд „Сигурност
на електроенергийната система“, наричан понататък „ФСЕС“,“.
§ 9. В чл. 15, ал. 2 след определенията на
елементите от формулата се добавя „%“, с
изключение след определението „ДС – корпо
ративният данък по Закона за корпоративното
подоходно облагане, %“.
§ 10. В чл. 16 думите „и разполагаемост“
се заличават.
§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и/или на оператора на
електропреносната мрежа“, както и думите
„и/или разполагаемост по чл. 16“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 12. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. Премиите за електрическата енер
гия, произведена от възобновяеми източници,
се определят като разлика между определената
преференциална цена, съответно актуализи
раната преференциална цена на обекта, и оп
ределената за този период прогнозна пазарна
цена за електрическа енергия, произведена
от възобновяеми източници, в зависимост от
първичния енергиен източник.“
§ 13. В чл. 23 думите „се определя въз
основа на прогнозен анализ на ценовите нива
на либерализирания пазар“ се заменят с „е
равна на определената за съответния период
прогнозна пазарна цена за електрическа енер
гия, произведена от възобновяеми източници, в
зависимост от първичния енергиен източник“.
§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и добавка по групи
производители“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Разходите за основно гориво за произ
водство се разпределят между производството
на електрическа и топлинна енергия чрез
коефициент за ефективност на производството
на електрическа енергия, определян за регу
латорни цели съобразно указанията по ал. 1.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
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„(3) Разходите за амортизации и ремонти,
които са пряко относими към продуктите
на производство, се разпределят директно
към тях.
(4) Общите условно-постоянни и промен
ливи разходи, с изключение на разходите по
ал. 2 и 3, се разпределят пропорционално на
количествата произведена електрическа и то
плинна енергия съобразно указанията по ал. 1.“
§ 15. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. Премиите за елек т рическата
енергия, произведена от високоефективно
комбинирано производство на електричес
ка и топлинна енергия, се определят като
разлика между преференциалните цени на
производителите и определената за този пе
риод прогнозна пазарна цена за електрическа
енергия, произведена по високоефективен
комбиниран начин.“
§ 16. В чл. 25 думите „ и цените, по които
продава електрическа енергия на оператора
на електропреносната мрежа, съответно на
операторите на електроразпределителните
мрежи, за покриване на технологичните раз
ходи в мрежите,“, както и думите „и разпола
гаемост“ се заличават, а думите „определени
с решението на комисията по“ се заменят с
„определено по реда на“.
§ 17. В чл. 26, ал. 2 думата „договорената“
се заменя с „утвърдената от министъра на
енергетиката“.
§ 18. В чл. 27, ал. 3 преди думата „цената“
се добавя „сумата от“, а думите „чл. 25“ се
заменят с „раздел IIIа и цената за задължения
към обществото“.
§ 19. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. Необходимите годишни приходи
по чл. 27 се коригират с нaдвзет/недовзет при
ход, в случай че постигнатата среднопретеглена
пазарна цена (Цп) на пазара ден напред, по
която операторът на електропреносната мрежа
е закупил електрическа енергия за покриване
на технологичните разходи през предходния
регулаторен период, се отклонява с повече от
5 % от прогнозната пазарна цена по чл. 37в,
по следната формула:
а) когато Цп > Цутв,
Н = (Цп. – Цутв.*(1 + 5 %)*к;
б) когато Цп < Цтр.,
Н = (Цп. – Цутв.*(1 – 5 %)*к,
където:
Цутв. е утвърдената прогнозна пазарна
цена по чл. 37в, по която операторът на елек
тропреносната мрежа купува електрическа
енерги я за покриване на технологичните
разходи, лв./kWh;
Цп е постигнатата среднопретеглена па
зарна цена на пазара ден напред, по която
операторът на електропреносната мрежа е
закупил електрическа енергия за покриване
на технологичните разходи през предходния
регулаторен период;
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к е утвърденото количество електрическа
енергия за технологичните разходи по преноса
за предходния регулаторен период;
Н е корекция с нaдвзет/недовзет приход
за предходния регулаторен период.“
§ 20. В чл. 28 се създава ал. 3:
„(3) Прогнозните нива на технологичните
разходи по разпределението се остойностяват
по сумата от цената, определена по реда на
раздел IIIа, цената за задължения към общест
вото и цените за пренос и достъп през/до
електропреносната мрежа.“
§ 21. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30a. Цената за задължения към обще
ството се образува въз основа на прогнозни
необходими годишни приходи на ФСЕС и
прогнозно количество електрическа енергия
за продажба на територията на страната за
съответния регулаторен или ценови период.“
§ 22. В глава втора „Образуване на цените“
се създава раздел IIIa с чл. 37а – 37в:
„Раздел IIIа
Методика за определяне на прогнозна па
зарна цена
Чл. 37а. Комисията определя прогнозна
пазарна цена за базов товар за всеки регу
латорен/ценови период въз основа на анализ
на форуърдните сделки за този период на
националната и регионалните борси.
Чл. 37б. (1) Комисията определя групови
коефициенти, отразяващи отклонението меж
ду средната пазарна цена за базов товар на
пазара ден напред за предходната календарна
година и постигнатата среднопретеглена цена
от съответната група по ал. 2 на пазара ден
напред за предходната календарна година.
(2) Групите, за които комисията определя
групов коефициент, са, както следва:
1. независим преносен оператор;
2. оператори на електроразпределителни
мрежи;
3. производители на електрическа енергия,
произведена от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия;
4. производители на електрическа енергия,
произведена от слънчева енергия;
5. производители на електрическа енергия,
произведена от вятърна енергия;
6. производители на електрическа енергия,
произведена от водноелектрически централи
с инсталирана мощност до 10 MW;
7. производители на електрическа енергия,
произведена от биомаса;
8. производители на електрическа енергия,
произведена от други видове възобновяеми
източници.
(3) Постигнатата среднопретеглена цена
на пазара ден напред се определя, като се
симулира участие на пазара ден напред за

ВЕСТНИК

БРОЙ 52

предходната календарна година, въз основа
на валидираните от независимия преносен
оператор графици в Д-1:
1. на оператора на преносната мрежа за
групата по ал. 2, т. 1;
2. на операторите на електроразпредели
телни мрежи за групата по ал. 2, т. 2;
3. на част от производителите от съответ
ната група по ал. 2, т. 3 – 8.
(4) Частта по ал. 3, т. 3 включва произво
дители, сумата от чиято обща инсталирана
мощност представлява поне 10 на сто от
общата инста лирана мощност на всичк и
производители, на които се дължи премия,
попадащи в съответната група.
(5) Комисията не определя постигната
среднопретеглена цена на пазара ден напред,
съответно групов коефициент, когато групата
производители по ал. 2 не включва участник,
на който се дължи премия.
Чл. 37в. Прогнозната пазарна цена за все
ки ценови период за съответната група по
чл. 37б, ал. 2 се определя като произведение
от определената цена по чл. 37а и груповия
коефициент по чл. 37б.“
§ 23. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „променяни“ се заменя с
„изменяни“, а след думите „при наличие на
обстоятелства“ се добавя „водещи до промяна
на цената на основното гориво“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Корекцията по ал. 3, т. 3 се прилага
и за първата година от регулаторния период,
като в този случай корекцията отразява не
изпълнението на инвестиционната програма
за предходния регулаторен период, намалено
с приложените през ценовите му периоди
корекции по ал. 3, т. 3.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Корекциите по ал. 3 и 4 могат да бъдат
разсрочвани изцяло или частично при спазване
на принципите по Закона за енергетиката.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се из
меня така:
„(6) При прилагане на метода „горна гра
ница на приходи“ се извършва и корекция с
фактора Z, която се изчислява по следната
формула:
,

където:
Путв. са утвърдените необходими прихо
ди, лв.;
Потч. – отчетените приходи, лв.;
Епрог. – прогнозните количества пренесена
електрическа енергия, kWh;
Еотч. – отчетените количества пренесена
електрическа енергия, kWh;
ТРодоб. – одобрените технологични разхо
ди за регулаторния период, %;
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Цтр. е утвърдената прогнозна пазарна цена
по чл. 37в, по която електроразпределителните
дружества купуват електрическа енергия за
покриване на технологичните разходи, към
която са прибавени цени за пренос и достъп
през/до електропреносната мрежа, цена за
задължения към обществото и разходи за
балансиране, лв./kWh;
Цтр.1 е цена, изчислена по реда на ал. 7,
по която електроразпределителните друже
ства са закупили електрическа енергия за
покриване на технологичните разходи, към
която са прибавени цени за пренос и достъп
през/до електропреносната мрежа, цена за
задължения към обществото и разходи за
балансиране, лв./kWh;
Р – корек ц и я та за на двзет и/недовзет и
приходи в резултат на прогнозни количества,
използвани за определяне на Zt-1, лв.;
t – ценовият период.“
5. Създава се ал. 7:
„(7) Когато постигнатата среднопретеглена
пазарна цена (Цп), по която електроразпреде
лителните дружества са закупили електриче
ската енергия за покриване на технологичните
разходи:
1. се отклонява с 5 % и под 5 % от про
гнозната пазарна цена по чл. 37в, Цтр.1 е
равна на Цтр.;
2. се отклонява с повече от 5 % от про
гнозната пазарна цена по чл. 37в, Цтр.1 се
изчислява по следната формула:
а) когато Цп > (Цтр. – Цзо – Цму – Цб),
Цтр.1 = Цп. – 5 %*(Цтр. – Цзо – Цму –
– Цб) + Цзо + Цму + Цб;
б) когато Цп < Цтр.,
Цтр.1 = Цп. + 5 %*(Цтр. – Цзо – Цму – Цб) +
+ Цзо + Цму + Цб,
където:
Цтр. е утвърдената прогнозна пазарна цена
по чл. 37в, по която електроразпределителните
дружества купуват електрическа енергия за
покриване на технологичните разходи, към
която са прибавени цени за пренос и достъп
през/до електропреносната мрежа, цена за
задължения към обществото и разходи за
балансиране, лв./kWh;
Цп е постигнатата среднопретеглена пазар
на цена, по която електроразпределителните
дружества са закупили електрическата енергия
за покриване на технологичните разходи;
Цзо е утвърдената цена за задължения към
обществото;
Цму са утвърдените цени за пренос и достъп
през/до електропреносната мрежа;
Цб е утвърдената компонента за балан
сиране.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
7. Създава се ал. 9:
„(9) Корекциите по ал. 6 и 8 могат да бъдат
разсрочвани изцяло или частично при спазване
на принципите по Закона за енергетиката.“
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§ 24. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. В случай че изменението на це
ните по чл. 38, ал. 1 и/или 2, съответно на
премиите на енергийните предприятия, ще
окаже влияние върху цената за задължения
към обществото, съответно върху утвърдените
цени на други енергийни предприятия, коми
сията може да измени и тези цени.“
§ 25. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Комисията има право при необходи
мост да измени определените премии, но не
по-често от веднъж на 6 месеца, при условие
че е налице съществено изменение между
определената прогнозна пазарна цена за базов
товар за този период спрямо постигнатата
и прогнозната такава за оставащия срок от
периода на организиран борсов пазар.
(3) В случай на изменение на определените
премии по ал. 2 комисията може да измени
утвърдената за съответния регулаторен/ценови
период цена за задължения към обществото.
(4) В случай че обстоятелствата, обуславя
щи измененията по ал. 2 и 3, оказват влияние
върху утвърдените цени на други енергийни
предприятия, комисията може да измени и
тези цени.“
§ 26. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. (1) Заявленията се подават пис
мено на хартиен носител или в електронна
форма. Към заявлението на хартиен носител
се прилага декларация за истинността на
заявените обстоятелства и на приложените
документи и данни, подписана от заявителя.
(2) Когато заявлението не се подава от
лице, законно представляващо енергийното
предприятие, към заявлението се прилага и
пълномощно с нотариално заверен подпис
на това лице. Когато заявлението се подава
по електронен път, се представя електронен
образ на пълномощното.
(3) Заявление в електронна форма се по
дава чрез Единния портал за предоставяне
на информация и услуги от комисията, под
писано с квалифициран електронен подпис
съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Зако
на за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги. Към заявлението
се прилага декларация за истинността на
заявените обстоятелства и на приложените
документи и данни, подписана от заявителя
с квалифициран електронен подпис.
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(4) Подадено по реда на ал. 3 заявление се
счита за получено от датата на получаване
на входящ номер в административно-инфор
мационната система на комисията.
(5) Заявление по електронен път, което не
е подадено по реда на ал. 3, не е основание за
започване на административно производство.
(6) Комисията може да изисква приложени
документи към заявлението по ал. 3 да бъдат
представени и на хартиен носител.“
§ 27. В чл. 43, ал. 1 думите „лицензиантите
представят в комисията“ се заменят със „се
представя“.
§ 28. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. Фонд „Сигурност на електроенер
гийната система“ подава заявление, съдържа
що информация за разходите му във връзка
с чл. 34 и 35 от ЗЕ, както и приходите му по
чл. 36д от ЗЕ за съответния период.“
§ 29. В чл. 44, ал. 1 думите „преди изти
чането на ценовия период при наличие на
обстоятелства, чието настъпване не е могло
да бъде предвидено при утвърждаването на
цените и води до съществено изменение на
утвърдените им ценообразуващи елементи и
на финансовото състояние на енергийното
предприятие“ се заменят с „по чл. 38, ал. 2“.
§ 30. В чл. 50, ал. 1, т. 1, буква „в“ и т. 2,
буква „в“ думите „и/или разполагаемост“ се
заличават.
§ 31. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 7а:
„7а. „Пазар ден напред“ е организиран па
зар в обхвата на лицензията за организиране
на борсов пазар на електрическа енергия по
чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗЕ.“
2. Създава се нова т. 14:
„14. „Регулаторен период“ е периодът меж
ду два регулаторни прегледа, който започва
от първи юли на съответната година и е с
продължителност:
а) от обикновено 1 година за енергийните
предприятия, за които се прилага методът по
чл. 3, ал. 2, т. 1;
б) от 2 до 5 години за енергийните пред
приятия, за които се прилага методът по
чл. 3, ал. 2, т. 2;
в) от 1 година за енергийните предприятия,
които осъществяват дейностите „обществе
на доставка на електрическа енергия“ или
„снабдяване с електрическа енергия от краен
снабдител“.“
3. Създава се т. 16а:
„16а. „Съществено изменение между оп
ределената прогнозна пазарна цена за базов
товар за съответен период спрямо постигна
тата и прогнозната такава за оставащия срок
от периода на организиран борсов пазар“ е
налице, ако това изменение е в размер над
15 на сто.“
4. Точки 21 и 22 се отменят.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. (1) Регулаторният период на енер
гийните предприятия, който изтича преди,
съответно след 30.06.2018 г., се удължава до
30.06.2019 г.
(2) За енергийните предприятия по ал. 1
комисията определя премии като разлика
между действащите към датата на влизане в
сила на тази наредба преференциални цени
на предприятията и определената за този пе
риод прогнозна пазарна цена за електрическа
енергия, произведена по високоефективен
комбиниран начин.
§ 33. За енергийни предприятия, за които
комисията за първи път утвърждава и/или
определя цени, регулаторният период е с
продължителност, посочена в решението на
комисията, която може да бъде по-кратка от
1 година.
§ 34. Заварените към датата на влизане в
сила на наредбата административни произ
водства се довършват по реда на тази наредба.
§ 35. В Наредба № 2 от 2013 г. за регули
ране на цените на природния газ (обн., ДВ,
бр. 33 от 2013 г.; доп., бр. 17 от 2014 г.; изм. с
Решение № 15465 от 18.12.2014 г. на ВАС на
РБ – бр. 65 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 94 от
2015 г., бр. 105 от 2016 г.) се създава чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Заявленията се подават пис
мено на хартиен носител или в електронна
форма. Към заявлението на хартиен носител
се прилага декларация за истинността на
заявените обстоятелства и на приложените
документи и данни, подписана от заявителя.
(2) Когато заявлението не се подава от
лице, законно представляващо енергийното
предприятие, към заявлението се прилага и
пълномощно с нотариално заверен подпис
на това лице. Когато заявлението се подава
по електронен път, се представя електронен
образ на пълномощното.
(3) Заявление в електронна форма се по
дава чрез Единния портал за предоставяне
на информация и услуги от комисията, под
писано с квалифициран електронен подпис
съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Зако
на за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги. Към заявлението
се прилага декларация за истинността на
заявените обстоятелства и на приложените
документи и данни, подписана от заявителя
с квалифициран електронен подпис.
(4) Подадено по реда на ал. 3 заявление се
счита за получено от датата на получаване
на входящ номер в административно-инфор
мационната система на комисията.
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(5) Заявление по електронен път, което не
е подадено по реда на ал. 3, не е основание за
започване на административно производство.
(6) Комисията може да изисква приложени
документи към заявлението по ал. 3 да бъдат
представени и на хартиен носител.“
§ 36. В Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката
(ДВ, бр. 33 от 2013 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2, т. 1 думата „писмено“ се заличава.
2. В чл. 3:
а) в ал. 2 след думата „подава“ се добавя
„писмено на хартиен носител“;
б) в ал. 3 се създава изречение второ:
„Към заявлението се прилага декларация за
истинността на заявените обстоятелства и на
приложените документи и данни, подписана
от заявителя.“
в) създават се ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9:
„(4) Заявленията по чл. 1, ал. 1, т. 1, 3, 5, 6,
10 и по чл. 13, ал. 5 и 6 могат да се подават
в електронна форма.
(5) Когато заявлението не се подава от
лице, законно представляващо енергийното
предприятие, към заявлението се прилага и
пълномощно с нотариално заверен подпис
на това лице. Когато заявлението се подава
по електронен път, се представя електронен
образ на пълномощното.
(6) Заявление в електронна форма се подава
чрез Единния портал за предоставяне на ин
формация и услуги от комисията, подписано
с квалифициран електронен подпис съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014
на Европейския парламент и на Съвета от
23 юли 2014 г. относно електронната иден
тификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар
и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L
257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-ната
тък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги. Към заявлението
се прилага декларация за истинността на
заявените обстоятелства и на приложените
документи и данни, подписана от заявителя
с квалифициран електронен подпис.
(7) Подадено по реда на ал. 6 заявление се
счита за получено от датата на получаване
на входящ номер в административно-инфор
мационната система на комисията.
(8) Заявление по електронен път, което не
е подадено по реда на ал. 6, не е основание за
започване на административно производство.
(9) Комисията може да изисква приложени
документи към заявлението по ал. 6 да бъдат
представени и на хартиен носител.“
3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
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„1. документ за актуално състояние, издаден
от компетентен орган, съгласно законодател
ството на държавата, в която заявителят е реги
стриран, в случаите на търговска регистрация
по законодателството на държава – членка на
Европейския съюз“;“
б) в ал. 2, т. 2, буква „в“ след думата „лик
видация“ се добавя „в случаите на търговска
регистрация по законодателството на държа
ва – членка на Европейския съюз“;
в) в ал. 3 се създава изречение трето:
„Когато заявлението се подава в електронна
форма, заявителят представя декларация, че
приложените към заявлението декларации по
ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“ са предоставени от
деклараторите.“
4. В чл. 36, ал. 2 се правят следните изме
нения и допълнения:
а) точка 2 се изменя така:
„2. документ за актуално състояние, издаден
от компетентен орган, съгласно законодател
ството на държавата, в която заявителят е
регистриран, в случаите на търговска регистра
ция по законодателството на държава – членка
на Европейския съюз;“
б) точка 3 се отменя.
5. В чл. 37, ал. 2 изречение второ се изменя
така: „Подадените заявления се регистрират
в деловодната система с входящ номер, който
се предоставя на подателя.“
6. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 1, т. 1 думите „данъчния номер“
се заменят с „единен идентификационен код“;
б) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. документ за актуално състояние по
съдебната регистрация, издаден от компе
тентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която заявителят е регистри
ран, в случаите на търговска регистрация по
законодателството на държава – членка на
Европейския съюз;“
в) в ал. 2 т. 2 се отменя.
7. В чл. 72, ал. 1, т. 1 думите „данъчния
номер“ се заменят с „единен идентификацио
нен код“.
8. Създава се чл. 142а:
„Чл. 142а. (1) Жалба по чл. 142 се подава
писмено на хартиен носител или по електро
нен път.
(2) При подаване на жалба до комисията
чрез съответното енергийно предприятие
или ВиК оператор енергийното предприятие
или ВиК операторът могат да подадат стано
вището си заедно с преписката по жалбата
в електронна форма чрез Единния портал
за предоставяне на информация и услуги
от комисията, подписано с квалифициран
електронен подпис съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.
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(3) В случаите, когато жалба по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 2 от физическо лице не е подадена
чрез съответното енергийно предприятие или
ВиК оператор, същата може да се подаде в
електронна форма чрез Единния портал за
предоставяне на информация и услуги от ко
мисията, подписана с електронен подпис или
усъвършенстван електронен подпис съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014
и на Закона за електронния документ и елек
тронните удостоверителни услуги.
(4) Жалба по чл. 142, ал. 1 от юридическо
лице може да се подаде в електронна форма
чрез Единния портал за предоставяне на ин
формация и услуги от комисията, подписана
с квалифициран електронен подпис съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014
и на Закона за електронния документ и елек
тронните удостоверителни услуги.“
§ 37. В Наредба № 7 от 2017 г. за издаване,
прехвърляне и отмяна на сертификати за про
изход на електрическа енергия, произведена от
високоефективно комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия (ДВ,
бр. 61 от 2017 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Заявленията се подават писмено
на хартиен носител или в електронна форма.
Към заявлението на хартиен носител се при
лага декларация за истинността на заявените
обстоятелства и на приложените документи
и данни, подписана от заявителя.
(2) Когато заявлението не се подава от
лице, законно представляващо енергийното
предприятие – производител, към заявлението
се прилага и пълномощно с нотариално заве
рен подпис на това лице. Когато заявлението
се подава по електронен път, се представя
електронен образ на пълномощното.
(3) Заявление в електронна форма се по
дава чрез Единния портал за предоставяне
на информация и услуги от комисията, под
писано с квалифициран електронен подпис
съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Зако
на за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги. Към заявлението
се прилага декларация за истинността на
заявените обстоятелства и на приложените
документи и данни, подписана от заявителя
с квалифициран електронен подпис.
(4) Подадено по реда на ал. 3 заявление се
счита за получено от датата на получаване
на входящ номер в административно-инфор
мационната система на комисията.

ВЕСТНИК

БРОЙ 52

(5) Заявление по електронен път, което не
е подадено по реда на ал. 3, не е основание за
започване на административно производство.
(6) Комисията може да изисква приложени
документи към заявлението по ал. 3 да бъдат
представени и на хартиен носител.“
2. В чл. 18, ал. 1 се правят следните изме
нения и допълнения:
а) думата „писмено“ се заличава;
б) създава се изречение второ: „Заявлението
се подава по реда на чл. 4а.“
Председател:
Иван Иванов
5908

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 1455
от 31 януари 2018 г.

по административно дело № 10020 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – трето отделение, в съдебно
заседание на двадесет и девети ноември две
хиляди и седемнадесета година в състав: пред
седател: Жанета Петрова, членове: Светлана
Борисова, Аглика А дамова, при секретар
Ирена Кръстева и с участието на прокурора
Антоанета Генчева изслуша докладваното от
председателя Жанета Петрова по адм. дело
№ 10020/2016 г.
Живка Петрова Стоянова е оспорила разпо
редбите на чл. 12, ал. 2, т. 3 и 5, чл. 13, ал. 4,
чл. 19, ал. 11, чл. 24, 25 и 26 от Правилника
за прилагане на Закона за интеграция на
хората с увреждания, приет с Постановле
ние № 343 от 17.12.2004 г на Министерския
съвет (ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г.).
В жалбата се твърди, че оспорените раз
поредби са неефективни, неотносими към
индивидуалните потребности на хората с
увреждания и формално съществуващи, както
и че не позволяват в достатъчна степен да
бъдат упражнени правата по Конвенцията
за правата на хората с увреждания, пред
видени в чл. 13 – „Достъп до правосъдие“,
чл. 19 – „Независим живот и включване в
общност та“, чл. 20 – „Лична мобилност“,
чл. 27 – „Работа и заетост“, чл. 28 – „Подхо
дящ жизнен стандарт и социална закрила“.
В уточнения към жалбата Живка Стоянова
е посочила като допълнително основание за
отмяна на разпоредбите на чл. 12, ал. 2, т. 3 и
5, чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания
тяхното противоречие с чл. 13, ал. 1, т. 1, 2
и 3 и чл. 42, ал. 2 от Закона за интеграция
на хората с увреждания, а за отмяната на
чл. 24, 25 и 26 ППЗИХУ – противоречието им
с разпоредбите на чл. 42, ал. 2 и 3 от Закона
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за интеграция на хората с увреждания, както
и със Закона за защита от дискриминация.
Направено е искане за отмяната на оспорените
разпоредби на подзаконовия нормативен акт.
Министерският съвет на Република Бълга
рия е оспорил допустимостта и алтернативно
основателността на подадената жалба.
Министърът на труда и социалната по
литика е поискал отхвърлянето на жалбата.
Представителят на Върховната админи
стративна прокуратура е дал заключение,
че оспорването е неоснователно и следва да
се отхвърли.
Върховният административен съд, като
провери законосъобразността на оспорените
подзаконови нормативни разпоредби, прие
следното:
Жалбата е допустима. Подадена е от лице,
чието правно положение се регулира от Закона
за интеграцията на хората с увреждания и
правилника за неговото прилагане. В жалбата
се обосновава засягане на права на жалбо
поподателката, произтичащо от оспорените
разпоредби на Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания,
с оглед на което следва да се приеме, че тя
има правен интерес по смисъла на чл. 186,
ал. 1 АПК да поиска произнасянето на съда
за съответствието на тези разпоредби с нор
мативни разпоредби от по-висок ранг.
Съдът намира за неоснователно възражени
ето на Министерския съвет за недопустимост
на жалбата поради наличието на влязло в сила
решение за някои от оспорените разпоредби,
което е пречка за повторното произнасяне на
съда съгласно чл. 187, ал. 2 АПК. С решение
от 10.07.2006 г. по адм. дело № 2426/2006 г.
по описа на Върховния административен съд
са били отменени като незаконосъо бразни
разпоредбите на чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 3,
чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Правилника за при
лагане на Закона за интеграция на хората с
увреждания. Оспорените от Живка Стоянова
разпоредби на чл. 25 и 26 от правилника са
приети с последващо изменение на подзако
новия нормативен акт (ДВ, бр. 1 от 5 януари
2007 г., в сила от 5.01.2007 г.), поради което
няма формирана сила на присъдено нещо
като отрицателна процесуална предпоставка
за произнасянето на съда.
Обжалваните разпоредби са част от съ
държанието на подзаконов нормативен акт,
издаден за прилагането на Закона за инте
грацията на хората с увреждания в неговата
цялост. Те гласят следното:
„Чл. 12. (1) Председателят на комисията
представя пред членовете є включените за
разглеждане в дневния ред заявления-деклара
ции и изготвените към тях социални доклади.
(2) Комисията установява:
1. потребностите и възможностите за ре
хабилитация;
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2. възможностите за обучение;
3. възможностите за трудова заетост и
професионална реализация;
4. потребностите от социални услуги;
5. възможностите за социално включване.
Чл. 13. (1) По всяко постъпило заявлениедекларация в срок до края на месеца, следващ
месеца на подаването, се изготвя социална
оценка по образец, утвърден от министъра
на труда и социалната политика, която се
подписва от всички присъстващи членове
на комисията.
(2) Въз основа на социалната оценка може
да се изготвя индивидуален план за интеграция
на лицето, свързан с обстоятелствата по чл. 12,
ал. 2, според вида и степента на увреждане
и заявените потребности в заявление-декла
рацията за изготвяне на социална оценка.
(3) При изготвянето на социалната оценка
се взема предвид оценката, потвърдена от
директора на Регионалния център за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование,
по чл. 16, ал. 1 от Закона за интеграция на
хората с увреждания.
(4) Комисията може да прави предложе
ние до директора на дирекция „Социално
подпомагане“ за:
1. отпускане на месечна добавка по чл. 42,
ал. 2 от Закона за интеграция на хората с
увреждания според вида и степента на ув
реждане и индивидуалните потребности на
лицето с увреждане;
2. отпускане на целева помощ за изработ
ване и/или покупка на помощни средства,
приспособления и съоръжения за хората с
увреждания и медицински изделия, посочени
в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания, според
индивидуалните потребности на лицето с
увреждане;
3. отпускане на финансова подкрепа по
чл. 41а от Закона за интеграция на хората
с увреждания според вида и степента на ув
реждане и индивидуалните потребности на
лицето с увреждане.
Чл. 19. (1) Министърът на труда и социал
ната политика утвърждава методика за фи
нансиране на проекти по програмите, стиму
лиращи трудовата заетост и самостоятелната
стопанска дейност на хората с увреждания,
по предложение на изпълнителния директор
на Агенцията за хората с увреждания.
(2) Методиката по ал. 1 съдържа реда,
специфичните условия за кандидатстване,
критериите за оценяване и класиране на постъ
пилите проекти и механизма за финансиране.
(3) Хората с увреждания могат да канди
датстват за ползване на средства по ал. 1, ако
отговарят на следните общи условия:
1. да не ползват преференции по чл. 49 от
Закона за насърчаване на заетостта;
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2. да нямат изискуеми публични задъл
жения;
3. да не са получавали финансови сред
ства от други законоустановени източници
за същата цел.
(4) Обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 3 се
доказват с писмена декларация.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания със заповед открива
конкурсната процедура за кандидатстване с
проекти и определя състава на комисията за
оценка и класиране на постъпилите проекти.
(6) Допуснатите и недопуснатите за оценка
проекти се утвърждават със заповед на изпъл
нителния директор на Агенцията за хората с
увреждания в срок до 14 дни след изтичане
на срока за кандидатстване.
(7) За всяко заседание на комисията по
ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва
от председателя и членовете є.
(8) Комисията предлага за утвърждаване
от изпълнителния директор на Агенцията за
хората с увреждания класирането на допус
натите проекти.
(9) Изпълнителният директор на Аген
цията за хората с увреждания със заповед
у т върж дава окончателното к ласи ране на
допуснатите проекти.
(10) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на
обжалване по реда на Административнопро
цесуалния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението им.
(11) Изпълнителният директор на Агенци
ята за хората с увреждания сключва с лица
та с класирани и одобрени за финансиране
проекти договори, въз основа на които се
отпускат финансовите средства.
Чл. 24. (1) Хората с трайни увреждания
ползват правото на месечна добавка за соци
ална интеграция според индивидуалните им
потребности съобразно вида и степента на
увреждането и степента на трайно намалена
работоспособност и въз основа на извърше
ната социална оценка по реда на глава трета.
(2) База за определяне на месечната добав
ка за социална интеграция е гарантираният
минимален доход, който се определя от Ми
нистерския съвет на основание чл. 12, ал. 3
от Закона за социално подпомагане.
Чл. 25. (1) Месечната добавка за социална
интеграция за транспортни услуги е в размер
15 на сто от гарантирания минимален доход.
Чл. 26. (1) Месечната добавка за ползване
на информационни и телекомуникационни
услуги е в размер 20 на сто от гарантирания
минимален доход.“
Съгласно чл. 76 АПК нормативни адми
нистративни актове се издават от изрично
овластени от Конституцията или закон орга
ни. Правилникът за прилагане на Закона за
интеграция на хората с увреждания е приет с
постановление на Министерския съвет, който
е компетентният административен орган.
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Съгласно чл. 114 от Конституцията на Репуб
лика България въз основа и в изпълнение
на законите Министерският съвет приема
постановления, разпореждания и решения. С
постановления Министерският съвет приема
и правилници и наредби (чл. 6, 1) ЗНА).
Оспорените разпоредби са приети в съот
ветствие с правилата на чл. 26, ал. 2, чл. 27 и
28 от Закона за нормативните актове, дейст
ващи към момента на приемането им (ДВ,
бр. 46 от 2007 г.), които предвиждат публику
ването на проекта на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта.
Проектите са съгласувани с органите, чиито
правомощия са свързани с предмета на регу
лиране на предлагания акт или са задължени
да го прилагат. Проектите заедно с доклад на
министъра на труда и социалната политика,
който е техен вносител, и мотивите към тях
са внесени в Министерския съвет, който е
приел съответните изменения на Правилни
ка за прилагане на Закона за интеграция на
хората с увреждания на свои заседания.
При анализ на оспорените разпоредби на
чл. 12, ал. 2, т. 3 и 5, чл. 13, ал. 4 от пра
вилника съдът не установи противоречие
с разпоредбите на Конвенцията за правата
на хората с увреждания, с разпоредбите на
чл. 10 – 13 и чл. 42 от Закона за интеграция
на хората с увреждания, както и с чл. 6, ал. 2
от Закона за защита от дискриминация.
Не се установява противоречие и между
чл. 19, ал. 11 от правилника и норми от повисок ранг. Разпоредбата на чл. 19, ал. 11 е
издадена в съответствие с чл. 31 ЗИХУ, според
който изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания утвърждава програми
и проекти за започване и развитие на са
мостоятелна стопанска дейност на хората с
увреждания при условия и по ред, определени
в правилника за прилагане на закона.
Налице е съответствие и между разпо
редбата на чл. 42, ал. 1 и 5 ЗИХУ и чл. 24,
ал. 1 ППЗИХУ.
Поради това оспорването на тези разпоред
би на правилника е неоснователно и следва
да се отхвърли.
Съдът намира, че има противоречие меж
ду разпоредбата на чл. 42, ал. 1 и 3 ЗИХУ и
разпоредбите на чл. 24, ал. 2, чл. 25 и 26 от
правилника. Разпоредбата на чл. 42, ал. 13
ЗИХУ делегира на компетентния орган пра
вомощието да уреди на подзаконово ниво
размера, услови ята и реда за отп ускане,
изменяне, спиране, прекратяване и възобно
вяване на добавката за социална интеграция.
Добавката представлява сбор от парични
средства, предназначени за покриване на
допълнителни разходи за: транспортни услу
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ги; информационни и телекомуникационни
услуги; обучение; балнеолечение и/или реха
билитационни услуги; достъпна информация;
наем на общинско жилище; диетично хранене
и лекарствени продукти. Възприемането на
гарантирания минимален доход като база за
определяне на месечната добавка за социална
интеграция не съответства на законовото
предписание, според което критерий за раз
мера на добавката за социална интеграция
са единствено индивидуалните потребности
на хората с увреждания. Добавката следва
да допълва собствените доходи и да удовлет
ворява конкретните нужди на всяко лице
такива, каквито са отразени в социалната
оценка. Фиксирането в оспорените разпоредби
на чл. 25 и 26 от правилника на размера на
месечната добавка за транспортни услуги и
месечната добавка за информационни услуги
като процент от гарантирания минимален
доход означава, че всяко лице с трайни ув
реждания има право не на диференциран, а
на еднакъв размер на добавката за социална
интеграция. Унифицирането на размера на
добавката води до съществено ограничаване
на възможностите за социална интеграция
на хората с увреждания, които имат ниски
доходи, и препятства пряко упражняването
на гарантираните в Конвенцията за правата
на хората с увреждания права и свободи,
като: свободата на придвижване, правото на
пълноценно включване в общността, личната
мобилност и свободата на достъпа до инфор
мация, правото на образование, правото на
достъп до рехабилитационни услуги и оси
гуряването на подходящ жизнен стандарт.
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С оглед допуснатото от издателя на акта
противоречие между подзаконовата уредба и
норми от по-висок ранг следва да се отменят
оспорените разпоредби на чл. 24, ал. 2, чл. 25
и 26 от Правилника за прилагане на Закона
за интеграция на хората с увреждания.
По изложените съображения и на осно
вание чл. 193, ал. 1 АПК Върховният адми
нистративен съд
РЕШИ:
Отменя по оспорването на Живка Петро
ва Стоянова разпоредбите на чл. 24, ал. 2,
чл. 25 и 26 от Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания,
приет с Постановление № 343 от 17.12.2004 г.
на Минис т ерск и я съвет (ДВ, бр. 115 о т
30 декември 2004 г.).
Отхвърля оспорването на Живка Петрова
Стоянова на разпоредбите на чл. 12, ал. 2,
т. 3 и 5, чл. 13, ал. 4, чл. 19, ал. 11 и чл. 24,
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона
за интеграция на хората с увреждания, приет
с Постановление № 343 от 17.12.2004 г. на
Министерския съвет (ДВ, бр. 115 от 30 де
кември 2004 г.).
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от съобщението пред петчленен състав
на Върховния административен съд.
Решението в частта за отмяна на подзако
новия нормативен акт подлежи на обнарод
ване в „Държавен вестник“ след влизането
му в сила.
Председател:
Георги Чолаков
5850
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-168
от 27 април 2018 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за пре
доставяне на разрешение за проучване на скално
облицовъчни материали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ, в площ „Марков чукар“
с размер 0,69 кв. км, разположена в землището
на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград,
с координати на граничните точки, посочени в
приложение № 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: една
година от датата на влизане в сила на договора
за проучване.
3. Определям изисквания за минимални уп
равленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса, приложение № 2 към настоя
щата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурс
ните книжа: до 17,30 ч. на 14-ия ден от обна
родването на заповедта в „Държавен вестник“.
Конкурсните документи се получават в стая 807
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, тел. 02/ 9263 210, 02/ 9263 279,
след представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупува
не на конкурсните книжа на стойност 1000 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енер
гетиката – IBAN: BG94 BNBG 9661 3000 1421 01,
BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното на
реждане следва да бъде записано: „За закупуване
на конкурсни книжа за площ „Марков чукар“; в
документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия ден от об
народване на заповедта в „Държавен вестник“. Кан
дидатите подават в деловодството на Министер
ството на енергетиката, София, ул. Триадица № 8,
писмено заявление за участие в конкурса и при
ложенията към него, изискуеми съгласно бъл
гарското законодателство, и конкурсните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на ико
номиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка

на Министерството на енергетиката – IBAN:
BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Марков чукар“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса по сметка на Министер
ството на енергетиката – IBAN: BG75 BNBG
9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ.
В платежното нареждане следва да бъде записано:
„Депозит за участие в конкурс за площ „Марков
чукар“. Същото се прилага към заявлението за
участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, оферта, изготвена съгласно
изискв анията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта ще
осъществявам лично.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
СПИСЪК
на координатите на граничните точки,
описващи площ „Марков чукар“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4495970

8489640

2.

4495970

8489990

3.

4495300

8490600

4.

4494910

8490600

5.

4494910

8490065

6.

4495470

8489640
Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обедине
нието кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по проучване мини
мални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – ку
мулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обеди
нение – всеки един от участниците в него, да
представи поне две препоръки от бизнес парт
ньори – оригинали;
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1.2. кандидатът да разполага с основен екс
пертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години.
1.3. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – всеки един от участниците в него, да пред
стави декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказа
телства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по проучване на скалнооблицовъчни материали
в площ „Марков чукар“, както и декларация от
третото лице, че за същото не са налични обстоя
телствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кан
дидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реа
лизирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
60 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което
не е юридическо лице, изискването по тази точка
се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – поне един от участниците в него, да пред
стави препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на скалнооблицовъчни материали
в площ „Марков чукар“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обедине
ние – поне един от участниците в него, да представи
писмо-намерение от банкова или друга финансова
институция, че ще му бъдат предоставени необ
ходимите финансови ресурси за изпълнение на
дейностите по проучване на скалнооблицовъчни
материали в площ „Марков чукар“.
Кандидат ът, а когато същи ят е обедине
ние – всички участници в него да представят
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказа
телства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при из
пълнение на проекта за проучване, при условие
че докаже, че ще има на свое разположение
тези ресурси. При условие че кандидатът ползва
ресурсите на други физически или юридиче
ски лица, за да докаже минимални финансови
възможности, същите следва да представят де
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кларация за липса на обстоятелствата по чл. 2
от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказател
ства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
5771

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-215
от 21 май 2018 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от ЗСПЗЗ във връз
ка с одобрен протокол № 1 от 30.03.2018 г. по
чл. 26, ал. 11 от ППЗСПЗЗ, одобрен от директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, с
който е констатирана допусната явна фактическа
грешка в резултат от неправилното отразяване на
землищната граница в картата на възстановената
собственост за землището на с. Петърница, об
щина Долни Дъбник, област Плевен, нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището
на с. Петърница, община Долни Дъбник, област
Плевен, за имоти с № 000031, 130004, 130012,
131004, 131019, 132006, 132007, 134018, 134019,
134020 и 134021 с площ за преработка 2,955 дка.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“.
Заповедта да се доведе до знанието на директо
ра на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен,
и началника на Общинската служба по земеде
лие – Долни Дъбник, за сведение и изпълнение.
Министър:
Р. Порожанов
5827

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-318
от 22 май 2018 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от ЗА във връзка с
чл. 655, ал. 2, т. 7, предложение второ от Търгов
ския закон и молба с рег. № 94-Т-59/11.05.2018 г. от
Тодор Петров Ненов за изключване по собствено
желание от Списъка на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по ТЗ, нареждам:
Изключвам Тодор Петров Ненов с адрес: София
1000, ул. Цар Асен № 17, от Списъка на лицата,
които могат да бъдат назначавани за синдици
в производства по несъстоятелност по Търгов
ския закон, утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от
21.02.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 48 от
2006 г., бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от
2007 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38
от 2007 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп.,
бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от
2007 г., бр. 104 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 39
от 2008 г., бр. 40 от 2008 г., бр. 44 от 2008 г., бр. 57
от 2008 г., бр. 86 от 2008 г., бр. 87 от 2008 г., бр. 92
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от 2008 г., бр. 101 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 14
от 2009 г., бр. 18 от 2009 г., бр. 29 от 2009 г., бр. 62
от 2009 г., бр. 67 от 2009 г., бр. 68 от 2009 г., бр. 81
от 2009 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 90 от 2009 г., бр. 4
от 2010 г., бр. 13 от 2010 г., бр. 18 от 2010 г., бр. 19
от 2010 г., бр. 24 от 2010 г., бр. 34 от 2010 г., бр. 36
от 2010 г., бр. 58 от 2010 г., бр. 86 от 2010 г., бр. 89
от 2010 г., бр. 101 от 2010 г. бр. 20 от 2011 г., бр. 36
от 2011 г., бр. 53 от 2011 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 59
от 2011 г., бр. 90 от 2011 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 42
от 2012 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 54 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г., бр. 21 от 2013 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 32
от 2013 г., бр. 41 от 2013 г., бр. 60 от 2013 г., бр. 69
от 2013 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 79 от 2013 г., бр. 91
от 2013 г., бр. 101 от 2013 г.; доп., бр. 44 от 2014 г.;
изм., бр. 83 от 2014 г., бр. 101 от 2015 г., бр. 10 от
2016 г., бр. 37 от 2016 г., бр. 51 от 2016 г., бр. 61 от
2016 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 94 от 2016 г., бр. 28 от
2017 г., бр. 35 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г., бр. 11 от
2018 г., бр. 19 от 2018 г., бр. 30 от 2018 г., бр. 36
от 2018 г., бр. 37 от 2018 г.).
Настоящата заповед да се съобщи на Тодор
Петров Ненов – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върхов
ния административен съд по реда на Админи
стративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
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Министър:
Ц. Цачева

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-35
от 16 май 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 5
„Модернизация на железопътен участък Ори
зово – Михайлово“ на териториите на общини
Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора, област
Стара Загора, от проект „Рехабилитация на желе
зопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на
основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предло
жение второ, и буква „в“, предложение второ, и
ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 5
и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ предвид обстоятелството,
че обектът е част от железопътна магистрала
„Пловдив – Бургас“, посочена в приложение № 1
към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация
на железопътните линии в Република България,
включени в железопътната инфраструктура, и
закриване на отделни линии или участъци от
линии от 2001 г., представляваща национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за държавната собстве
ност и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния
транспорт като елемент на Трансевропейската
железопътна мрежа; заявление на Държавно пред
приятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ с вх. № АУ14-2/15.01.2018 г. (изх.
№ ЖИ-1590/12.01.18 г.), допълнено с № АУ142/22.03.2018 г., Заповед № РД-02-15-45/3.06.2016 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработване
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на ПУП, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ;
извършено съобщаване на изработения проект за
ПУП в „Държавен вестник“, бр. 99 от 2016 г., на
ПП в Община Братя Даскалови и Стара Загора
и бр. 48 от 2017 г. за ПП в Община Чирпан и по
реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, констативен акт от
17.01.2017 г. на Община Братя Даскалови, акт от
21.07.2017 г. на Община Чирпан и акт от 16.01.2017 г.
на Община Стара Загора, удостоверяващи, че не
са постъпили възражения по разгласения про
ект за ПУП; Решение № СЗ-6-ПР от 2016 г. на
директора на РИОСВ – Стара Загора, и писма
№ ОВОС-12/17.02.2016 г., № ОВОС-12/13.04.2016 г.
и № ОВОС-83/10.01.2018 г. на МОСВ; писмо изх.
№ 12-00-1468/6.12.2016 г. на МОСВ със становище
по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда;
съгласуване по Закона за културното наследство
със становище № 33-НН-972/2.12.2016 г. на Ми
нистерството на културата; здравно заключение
изх. № АУ-5787/29.11.2016 г. на Районна здравна
инспекция – Стара Загора; Решение № КЗЗ-13 от
15.08.2017 г., т. 7 на Комисията за земеделските
земи за утвърждаване на трасе за проектиране;
съгласуване за горските територии – държав
на собственост, в общините Чирпан и Стара
Загора с писма изх. № АД-05-2987/15.12.2016 г.
на ТП „Държавно горско стопанство Чирпан“
и изх. № 3302/17.11.2016 г. на ТП „Държавно
горско стопанство Стара Загора“ при „Югоиз
точно държавно предприятие“, ДП – Сливен;
удостоверения за проверка и съгласуване на
ПУП от Службата по геодезия, картография и
кадастър – Стара Загора (СГКК) по чл. 55, ал. 3
от ЗКИР във връзка с § 8, ал. 1 от ПЗР на На
редба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри за територията
на област Стара Загора, община Братя Даска
лови – № 25-64266/15.05.2018 г. за землище на
с. Оризово, № 25-64275/15.05.2018 г. за землище на
с. Черна гора и № 25-64255/15.05.2018 г. за земли
ще на с. Партизанин, за територията на община
Чирпан – № 25-64211/15.05.2018 г. за землище на
с. Рупките, № 25-64280/15.05.2018 г. за землище на
с. Свобода и № 25-64287/15.05.2018 г. за землище на
с. Малко Тръново, за територията на община Стара
Загора – № 25-64289/15.05.2018 г. за землище на
с. Воденичарово, № 25-64296/15.05.2018 г. за зе
млище на с. Самуилово и № 25-64300/15.05.2018 г.
за землище на с. Михайлово; съгласуване със:
Министерството на отбраната със становище
рег. № 14-00-194/8.06.2017 г., МВР с писмо рег.
№ 812100-11072/29.05.2017 г., Държавна агенция
„Разузнаване“ с писмо рег. № 1109/18.04.2018 г.,
ДАНС със становище рег. № Д-448/26.02.2018 г.,
„Геозащита“ – ЕООД, Перник, със становище
изх. № 21/31.01.2018 г.; Агенция „Пътна инфра
структура“ с писма изх. № 24-00-1685/10.08.2017 г.
и № 24 - 0 0 -2285/2.11.2017 г., п исма № 62- 025/7.08.2017 г. на Община Чирпан, изх. № 53-00397/7.07.2017 г. на Община Братя Даскалови и № 1011-7715/14.07.2017 г. на Община Стара Загора, във
връзка със чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ; съгласуване
с експлоатационните дружества: „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ Загоре,
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара
Загора, „Булгартрансгаз“ – ЕАД, ВИВАКОМ –
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„БТК“ – А Д; Решение от Протокол № У ТА
ТУ-01-02-08/17.04.2018 г. на Националния експер
тен съвет по устройство на територията и регио
нална политика (НЕСУТРП) при МРРБ и Заповед
№ РД-02-15-64 от 7.07.2017 г. (т. 2) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проекта за подробни устройствени
планове – парцеларни планове за П2, Позиция 5
„Модернизация на железопътен участък Оризо
во – Михайлово“ на териториите на землищата
на с. Оризово, с. Черна гора и с. Партизанин в
община Братя Даскалови, с. Рупките, гр. Чирпан,
с. Свобода и с. Малко Тръново в община Чирпан
и с. Воденичарово, с. Самуилово и с. Михайлово
в община Стара Загора, област Стара Загора, от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“ съгласно приетите и
одобрени текстови и графични части, предста
вляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересува
ните лица пред Административния съд – Стара
Загора, в 30-дневен срок от обнародването є
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
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За министър:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-02-15-36
от 16 май 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 5
„Модернизация на железопътен участък Оризо
во – Михайлово“ на териториите на общини Братя
Даскалови, Чирпан и Стара Загора, област Стара
Загора, от проект „Рехабилитация на железопът
ния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на осно
вание чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 във връзка с ал. 2 и с
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение второ, и
буква „в“, предложение второ, и ал. 4 във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от
ЗУТ предвид обстоятелството, че обектът е част
от железопътна магистрала „Пловдив – Бургас“,
посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
от Наредбата за категоризация на железопът
ните линии в Република България, включени в
железопътната инфраструктура, и закриване на
отделни линии или участъци от линии от 2001 г.,
представляваща национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона
за железопътния транспорт като елемент на Тран
севропейската железопътна мрежа; заявление на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ142/15.01.2018 г. (изх. № ЖИ-1590/12.01.2018 г.),
допълнено с № АУ14-2/22.03.2018 г., Заповед № РД02-15-45 от 3.06.2016 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработване на ПУП, разгла
сена по реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено
съобщаване на изработения проект за ПУП в
„Държавен вестник“, бр. 99 от 2016 г., на ИПРЗ
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на с. Черна гора, и бр. 48 от 16.06.2017 г. на ИПРЗ
на гр. Чирпан и с. Свобода и по реда на чл. 128,
ал. 2 от ЗУТ, констативен акт от 17.01.2017 г. на
Община Братя Даскалови и акт от 21.07.2017 г.
на Община Чирпан, удостоверяващи, че не са
постъпили възражения по разгласения проект
за ПУП, писма във връзка с чл. 63, ал. 4 от ЗУТ
за проверка на засегната растителност: № 53-00397#6/14.08.2017 г. на Община Братя Даскалови и
№ 66-02-8/11.08.2017 г. на Община Чирпан; стано
вище с писмо № 66-02-4/14.05.2018 г. на Община
Чирпан за съответствие на проекта за ИПРЗ на
гр. Чирпан с ОУП на гр. Чирпан и разпоредбата
на чл. 62а от ЗУТ; Решение № СЗ-6-ПР/2016 г. на
директора на РИОСВ – Стара Загора, и писма
№ ОВОС-12/17.02.2016 г., № ОВОС-12/13.04.2016 г.
и № ОВОС-83/10.01.2018 г. на МОСВ; писмо
изх. № 12-00-1468/6.12.2016 г. на МОСВ за станови
ще по чл. 104 от Закона за опазване на околната
среда; съгласуване по Закона за културното на
следство със становище № 33-НН-972/2.12.2016 г.
на Министерството на културата; здравно заклю
чение изх. № АУ-5787/29.11.2016 г. на РЗИ – Стара
Загора; съгласуване със: Министерството на отбра
ната със становище рег. № 14-00-194/8.06.2017 г.,
МВР с писмо рег. № 812100-11072/29.05.2017 г.,
Държавна агенция „Разузнаване“ с писмо рег.
№ 1109/18.04.2018 г., ДАНС със становище рег.
№ Д-448/26.02.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД, Пер
ник, със становище изх. № 21/31.01.2018 г.; Аген
ция „Пътна инфраструктура“ с писма изх. № 2400-1685/10.08.2017 г. и № 24-00-2285/2.11.2017 г.,
писма № 62-02-5/7.08.2017 г. на Община Чирпан
и изх. № 53-00-397/7.07.2017 г. на Община Бра
тя Даскалови, във връзка със чл. 112, ал. 2,
т. 12 от ЗУТ; съгласуване с експлоатационните
дружества: „ЕВН България Електроразпределе
ние“ – ЕАД – КЕЦ Загоре, „Водоснабдяване и ка
нализация“ – ЕООД – Стара Загора, „Булгартран
сгаз“ – ЕАД, ВИВАКОМ – „БТК“ – АД; Решение
от Протокол № УТАТУ-01-02-08/17.04.2018 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ и Заповед № РД-02-15-64 от 7.07.2017 г.
(т. 4) на министъра на регионалното развитие и
благоустройството за предоставяне на изпълне
нието на функции по ЗУТ одобрявам:
1. Подробен устройствен план – частично
изменение на план за регулация и застрояване
(ПУП – ЧИПРЗ) на с. Черна гора, община Бра
тя Даскалови, област Стара Загора, за кв. 27 и
кв. 48 и изменение на плана за улична регулация
2. ПУП – ЧИПРЗ на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за кв. 4, кв. 5,
кв. 6, кв. 54 и кв. 107 и изменение на плана за
улична регулация
3. П У П – ЧИПРЗ на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за кв. 23, кв. 31,
кв. 31А, кв. 32, кв. 41 и създаване на нови кв. 120,
кв. 121 и кв. 122 и изменение на плана за улична
регулация
за реализацията на Позиция 5 „Модернизация
на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“ съгласно приетите и
одобрени текстови и графични части, предста
вляващи неразделна част от настоящата заповед.
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ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересува
ните лица пред Административния съд – Стара
Загора, в 30-дневен срок от обнародването є
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.

5810

За министър:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-02-15-37
от 16 май 2018 г.
Във връзка с реализацията на Подобект 31
„Прелез на км 253+520“ в гр. Айтос, община
Айтос, област Бургас, от Проект 2 „Подготовка
за строителство на участъци по жп линията“ от
проект „Рехабилитация на железопътния учас
тък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ и изграждането
на пътен надлез от Позиция 2: „Премахване на
прелезите и изграждане на надлези/подлези за
жп участък Пловдив – Бургас“ за осигуряване
на транспортен достъп до териториите от двете
страни на железопътната линия на основание
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение второ, и
буква „в“, предложение второ, и ал. 4 във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ предвид
обстоятелството, че железопътната магистрала
„Пловдив – Бургас“, посочена в приложение № 1
към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категориза
ция на железопътните линии в Република Бълга
рия, включени в железопътната инфраструктура,
и закриване на отделни линии или участъци от
линии от 2001 г., представляваща национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за държавната собстве
ност и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния
транспорт като елемент на Трансевропейската
железопътна мрежа; заявление на Държавно пред
приятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ с вх. № АУ14-10/22.12.2017 г.,
допълнено с писма вх. № АУ14-10/24.01.2018 г. и
№ АУ14-10/12.02.2018 г., Заповед № РД-02-15-10
от 1.02.2016 г. на заместник-министъра на реги
оналното развитие и благоустройството за раз
решаване изработване на ПУП за изграждането
на пътни надлези и подлези, реконструкция на
елементи на техническата инфраструктура и
изместване на засегнатите от основния проект
селскостопански пътища в участъци 1 и 2, раз
гласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено
съобщаване на изработения проект за ПУП – ПП
в „Държавен вестник“, бр. 87 от 2016 г., и до
казателства за извършено обявяване по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, акт на Община Айтос
от 5.12.2016 г.; Решение № ЕО-3/6.04.2016 г. на
МОСВ да не се извършва ЕО и писма на МОСВ
№ ЕО-39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г.;
писмо изх. № 53-00-1/4/19.03.2018 г. (вх. № АУ1410(14)/29.03.2018 г.) на Басейнова дирекция „Чер
номорски район“ за допустимост на проекта по
отношение на предварителната оценка за риска
от наводнения в Черноморски басейнов район
и плана за управление на риска от наводнения;
Решение № КЗЗ-04/16.03.2017 г., т. 3, на Комиси
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ята за земеделските земи при Министерството
на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за
утвърждаване на площадки за проектиране и
писмо изх. № АО-180/3.07.2017 г. на Дирекция
„Поземлени отношения и комасация“ при МЗХГ;
становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г. на Минис
терството на културата; здравно заключение изх.
№ 53-07-143/30.05.2016 г. на Регионалната здравна
инспекция – Бургас; съгласуване със: Министер
ството на отбраната със становище рег. № 14-00196/17.07.2017 г. и рег. № 14-00-196/22.01.2018 г.
(вх. № АУ14-10/22.01.2018 г.), МВР с писма рег.
№ 812100-11075/29.05.2017 г. и № 812100-2723/
13.02.2018 г. (вх. № АУ14-10/14.02.2018 г.), пис
мо изх. № 92-00-185(1)/16.08.2016 г., протоколи
№ 13/23.07.2015 г. и № 2/19.01.2018 г. на ОбЕСУТ –
А й т о с, Решен ие № 2 57 на Общ и нск и я с ъ 
вет – гр. Айтос, от протокол № 15, т. 15, на засе
дание от 27.12.2016 г. за предварително съгласие
за преминаване на трасетата на пътните надлези
през общински имоти, съгласуване със: „ЕВН
Българи я Електроснабд яване“ – ЕА Д – К ЕЦ
Карнобат, „Водоснабд яване и кана лизаци я“
ЕАД – Бургас, „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон Бургас, ВИВАКОМ – „БТК“ – АД; Решение
от Протокол № УТАТУ-01-02-01/24.01.2018 г. и
№ УТАТУ-01-02-09/17.04.2018 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ,
Заповед № РД-02-15-64 от 7.07.2017 г. (т. 2) на
министъра на регионалното развитие и благо
устройството за предоставяне на изпълнени
ето на функции по ЗУ Т одобрявам проекта
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за Подобект 31 „Прелез на
км 253+520“ за изграждане на пътен надлез на
км 252+883 в землището на с. Карагеоргиево,
община Айтос, област Бургас, от Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграждане на над
лези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“, от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“ съгласно приетите и
одобрени текстови и графични части, предста
вляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във връз
ка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.

5811

За министър:
В. Йовев

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-767
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигу
рителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка
с т. III.2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите (НАП) нареждам:
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ДЪРЖАВЕН

1. В приложението към т. I към Заповед № ЗЦУ1739 от 20.12.2017 г. (ДВ, бр. 1 от 2018 г.) на изпъл
нителния директор на Националната агенция за
приходите да се впишe следното задължено лице,
за което Териториална дирекция (ТД) на НАП
„Големи данъкоплатци и осигурители“ (ГДО) е
компетентна, съгласно т. I.5 от заповедта:
„
П Р О ФЕ С ИОН А Л Е Н П Е Н
СИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ
“
2. Заповедта влиза в сила от 1.06.2018 г. и
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния директор на НАП.
1149 131170350

5838

Изпълнителен директор:
Г. Димитрова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3544-П
от 7 юни 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1668 от 3.02.2017 г. (ДВ, бр. 15 от 2017 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 5034 от 7.06.2018 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Сливен, представляващ: поземлен имот с иденти
фикатор 39030.502.438 с площ 1678 кв. м, намиращ
се в гр. Котел, община Котел, област Сливен
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 16 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос
ка – 3000 лв. (без включен ДДС) или равностой
ността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обна
родване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв.
(с включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Аген
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цията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната доку
ментация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до
кументация; в случай че документът по предход
ното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 18-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българ
ската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуж
дестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 18-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

5780

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3545-П
от 7 юни 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
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ДЪРЖАВЕН

Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол, Решение № 1666 от 10.10.2016 г. (ДВ,
бр. 82 от 2016 г.) относно откриване на процедура
за приватизация и протоколно решение № 5035
от 7.06.2018 г. на изпълнителния съвет Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните
работи – Главна дирекция „Гранична полиция“,
представляващ поземлен имот № 010151, с площ
19 500 кв. м, намиращ се в землището на с. Ли
пинци, община Драгоман, Софийска област,
заедно с изградените в него: а) сграда с друго
предназначение със застроена площ 350 кв. м; б)
конюшня със застроена площ 201 кв. м; в) склад с
друго предназначение със застроена площ 60 кв. м
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 60 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 414,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обна
родване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв.
(с включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната доку
ментация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до
кументация; в случай че документът по предход
ното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българ
ската държава; лица, които са в ликвидация;
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лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуж
дестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

5781

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3546-П
от 11 юни 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от На
редбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватиза
ционен контрол, Решение № 1674 от 22.05.2017 г.
(ДВ, бр. 45 от 2017 г.) относно откриване на про
цедура за приватизация и протоколно решение
№ 5038 от 11.06.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на Министерството на здравеопаз
ването, Регионална здравна инспекция – Русе,
представляващ: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 63427.2.5528.1.4, със застроена
площ 384 кв. м, разположен на четвъртия етаж в
сграда № 1, с предназначение: за делова и адми
нистративна дейност, заедно с идеалните части от
общите части на сградата, намиращ се в сграда
с идентификатор 63427.2.5528.1 по кадастралната
карта на гр. Русе, построена в поземлен имот
с идентификатор 63427.2.5528 по кадастралната
карта на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, ул. Не
зависимост № 3 (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 320 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
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2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по
лучаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до
кументация; в случай че документът по предход
ното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консор
циуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българ
ската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуж
дестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собстве
ност върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна продажба като част от нея.
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4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

5813

Изпълнителен директор:
П. Александрова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № СОА-18-РД-09-542
от 31 май 2018 г.
В изпълнение на Решение № 261 от 26.04.2018 г.
на Столичния общински съвет и на основание
чл. 21, ал. 1, т. 1 и 18 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1 и 2
от Наредбата за именуване и преименуване на
общински обекти, поставяне, преместване и пре
махване на паметници и художествени елементи
на територията на Столична община във връзка
с чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 2 и чл. 320, ал. 3 от
ЗПУО нареждам:
1. Новооткритата сграда № 2 с адрес: София,
район „Витоша“, кв. Бояна, ул. Боянско езеро
№ 3, към ДГ № 112 „Детски свят“ да носи името
„Светлина“.
2. Възлагам на директора на дирекция „Об
разование“ – СО, да предприеме необходимите
действия за обнародване на заповедта в „Дър
жавен вестник“.
Препис от заповедта да се връчи на дирек
тора на дирекция „Образование“ и на кмета на
район „Витоша“ – за сведение и изпълнение, а на
заместник-кмета на Столичната община Тодор
Чобанов – за контрол.

5846

Кмет:
Й. Фандъкова

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 572
от 4 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
Решение № 1 от протокол № 6 от 1.06.2018 г.
на ОЕСУТ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – Крумовград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план (ПУП – ПП) по чл. 59, ал. 1 от
ЗУТ за изграждане на техническа инфраструкту
ра – „Кабелна линия 20 kV в участъка от П/СТ
100/20 kV Крумовград“, в ПИ с идентификатор
39970.501.4 по плана на Крумовград до нов БКТП
в ПИ с идентификатор 66716.501.5 в землището
на с. Скалак, община Крумовград.
Подробният устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) е в обхват:
– поземлен имот с идентификатор 39970.501.4,
надземно транспортно съоръжение (мост) над ПИ
с идентификатор 39970.10.37;
– позем лени имот и с и ден т ификатори
3 9 9 7 0 . 5 01 .11 2 6 , 3 9 9 7 0 . 5 01 . 911 , 3 9 9 7 0 .1 21 0 ,
39970.502.1133, 39970.502.1137, 39970.501.1132,
39970.501.3064, 39970.501.1337, 39970.502.1143,
39970.502.1146, 39970.501.1188, 39970.502.1148,
39970.501.1189, 39970.502.1152, 39970.501.120 0,
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39970.502.1154, 39970.504,1282, 39970.502.1258,
39970.505.320 по кадастралната карта на землище
Крумовград, представляващи урбанизирана тери
тория, общинска публична собственост;
– надземно транспортно съоръжение (мост)
н а д П И с и ден т ифи к ат о ри 39 9 70. 50 2 .1355,
39970.502.1142 , 39970.502.1254, 39970.505.290,
39970.505.283, 39970.505.287, 39970.505.235 по ка
дастралната карта на землище Крумовград, пред
ставляващи урбанизирана територия, общинска
публична собственост;
– позем лени имот и с и ден т ификатори
53206.10.39, 53206.10.85 по кадастралната карта
на с. Овчари, община Крумовград;
– поземлен имот с идентификатор 30538.25.483
по кадастралната карта на с. Звънарка – публична
държавна собственост;
– поземлени имоти с идентификатори 66716.21.18,
66716.19.26, 66716.34.41, 66716.22.49, 66716.22.40,
66716.17.51, 66716.14.57, 66716.14.56, 66716.14.52,
66716.14.50, 66716.11.80, 66716.11.79, 66716.11.78,
66716.11.76, 66716.11.73, 66716.11.71, 66716.11.67 – част
на държавна собственост, по кадастралната карта
на с. Скалак, община Крумовград.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Кру
мовград, пред Административния съд – Кърджали,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

5770

Председател:
М. Байрамали

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1163
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли
вен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на ел.
кабел от табло НН на ТП „Горски кът“, извод
СН „Воля Драмов“, ПС „Сливен – Градска“ до
ПИ 67338.302.134 с НТП „Голина“, местност
Бармука, землище гр. Сливен, за захранване на
„Приемник на ел. енергия – помпа за напояване“,
преминаващ през ПИ 67338.302.104 с НТП „За
път от републиканската пътна мрежа“, публич
на държавна собственост, местност Асеновско
дефиле, землище гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

5800

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 1164
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли
вен, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на eл.
кабел 1 kV от съществуващ КТП, намиращ се в
ПИ 67338.835.15, до ПИ 67338.835.74, отреден „За
складова база за селскостопанска техника“, и
преминаващ през ПИ 67338.835.30 с НТП „Полски
път“, общинска собственост, всички в местност
Драката, землище кв. Речица, гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
5801
РЕШЕНИЕ № 1165
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли
вен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на водо
проводно отклонение от съществуващ водопровод
в поземлен имот 67338.48.36 за осигуряване на
захранване на ПИ 67338.48.50, отреден „За ав
токъща, автосервиз и фотоволтаична система“,
и засягащ поземлени имоти 67338.48.36 с НТП
„Първостепенна улица“, 67338.48.35 с НТП „Дере“
и 67338.48.34 с НТП „Полски път“, всички в
местност Сливенски кър, землище гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
5802
РЕШЕНИЕ № 1166
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли
вен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на водо
провод от водоем в ПИ 000633 за осигуряване на
захранване с питейна вода на ПИ 000112 с НТП
„Стопански двор“ и засягащ следните имоти: ПИ
082018, местност Ярана, с НТП „Залесени горски
територии“, ПИ 000018 с НТП „Пясъци“, ПИ
000454 с НТП „Прокари“, ПИ 016027, местност
Горен караджаз, с НТП „Изоставена орна земя“,
ПИ 000164 с НТП „Стопански двор“, ПИ 000244
с НТП „Полски път“ и ПИ 000241 с НТП „Мес
тен път“, всички в землището с. Селиминово,
община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
5803
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ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 449
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 124а,
ал. 1 от ЗУТ и Решение № I, взето с протокол
№ 4 от 18.05.2018 г. на общинския експертен съвет,
Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасета
на водопровод – клон 11 и клон 21, във връзка с
изпълнението на обект: „Реконструкция и реха
билитация на вътрешната водопроводна мрежа
в с. Памидово, община Лесичово“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинте
ресованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
В. Дамянов

5840

28. – Министърът на енергетиката на ос
нование постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ
„Детелината“, разположена в землището на
с. Рогош, община „Марица“, област Пловдив,
описана със следните гранични точки в коор
динатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4544370

8621700

2.

4544311

8621990

3.

4544203

8623423

4.

4544173

8623831

5.

4544095

8624205

6.

4544048

8624296

7.

4543986

8624345

8.

4543990

8624221

9.

4543967

8624101

10.

4543936

8624103

11.

4543929

8624086

12.

4543925

8623951

13.

4543969

8623868

14.

4543954

8623757

15.

4543960

8623707

16.

4543998

8623635

17.

4544034

8623478

18.

4544013

8623400

19.

4544011

8623246

20.

4544007

8623164

21.

4543984

8623064
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22.

4543955

8622871

23.

4543894

8622727

24.

4543884

8622571

25.

4543975

8622398

26.

4543986

8622275

27.

4544076

8622030

28.

4544104

8621941

29.

4544115

8621884

30.

4544113

8621842

31.

4544077

8621692

32.

4544076

8621637

33.
4544228
8621647
5858
51. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – райо
нен прокурор на Районната прокуратура – Де
вин – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – районен
прок у рор на Районната прок у рат у ра – Мез
дра – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Нова За
гора – свободна длъжност.
1.4. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Оряхо
во – свободна длъжност.
1.5. Административен ръководител – районен
прок у рор на Районната прок у рат у ра – Сви
ленград – свободна длъжност.
1.6. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Сливни
ца – свободна длъжност.
1.7. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Царе
во – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Вис
шия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удос
товерение от Националната следствена служба,
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Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличие
то на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
5870
578. – Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 от ЗРАСРБ обявява конкурси за докторан
ти – държавна поръчка, за учебната 2018/2019 г.
в следните професионални направления:
Професионално
направление
7.6. Спорт
1. Д окторска програма
„Теория и методология
на спортната наука“
2. Д окторска програма
„Спортна психология“

Редовна Задочна
форма форма
8

2

2

-

1.3. Педагогика на обучението
по ………
Докторска програма „Физи
ческото възпитание в обра
зователната система“

2

-

7.4. Обществено здраве
Докторска програма „Кине
зитерапия“

2

-

7.5. Здравни грижи
Докторска програма „Уел
нес – промоция на здравето“

1

-

Всички конкурси са със срок за подаване на до
кументи 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи се подават в деловодството,
стая 111, ет. 1 на НСА „Васил Левски“, София,
Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов
№ 21. Необходимите документи и заявление-об
разец са публикувани на интернет страницата на
НСА „Васил Левски“.
5866
23. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност доцент в област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална
сигурност, по научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (национална сигурност)“ за нуж
дите на първично звено катедра „Национална и
регионална сигурност“ в приемащо структурно
звено факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“ – едно място, за цивилен служител.
Условията по конкурса са обявени със Заповед
№ РД-02-607 от 30.05.2018 г. на началника на
НВУ „Васил Левски“, линк: http//www.nvu.bg/
node/2051. Срок за подаване на документи –
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в регистратурата за некласифици
рана информация на университета. За контакт:
тел. 062/61-88-75; Siemens: 62075; GSM: 0888-131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
5867
1. – МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, София, обявява кон
курс за академична длъжност професор в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност 03.01.47 „Кардиология“ за нуждите
на Клиниката по кардиология, Отделение по
кардиология, със срок за подаване на документи
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи: в отдел „Човешки ресурси
и ТРЗ“ на МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, ул. Коньовица
№ 65, 1309 София, тел. 9211 224.
5799

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 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.
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