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Преамбюл
Правителството на Република България и
правителството на Република Индонезия (наричани по-нататък „договарящите се страни“),

Съзнавайки, че пълноправното членство
на Република България в Европейския съюз
и произтичащите от това за Република България задължения изискват по-нататъшното
подобряване и усъвършенстване на договорноправната база на двустранните икономически
взаимоотношения,
Потвърждавайки твърдото си намерение да
развиват позитивните страни на традиционните
си икономически взаимоотношения,
Изразявайки своята готовност в търсенето на
средства и начини за укрепването и развитието
на взаимноизгодното сътрудничество,
Имайки предвид правата и задълженията,
произтичащи от Договора за присъединяване,
подписан на 25 април 2005 г. между Европейските общности и техните страни-членки, от
една страна, и Република България, от друга
страна,
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Изразявайки убеждението, че присъединяването на Република България към Европейския
съюз ще предостави нови възможности за
разширяването на двустранното икономическо
сътрудничество,
Уверени, че това споразумение ще допринесе
за развитие на икономическите връзки между тях
в новите условия и в частност за активизиране
на взаимноизгодното търговско-икономическо,
техническо и технологично сътрудничество,
Съобразявайки се с преобладаващите закони
и разпоредби в своите страни,
се договориха, както следва:
Раздел І
Цели
Член 1
Договарящите се страни ще съдействат за
развитието и разширяването на взаимноизгодното си икономическо сътрудничество.
Член 2
Договарящите се страни ще полагат усилия
за осъществяване на широко двустранно сътрудничество преди всичко в областите, посочени
в член 4 на това споразумение.
Член 3
Договарящите се страни ще развиват и
разширяват икономическото си сътрудничество
чрез прилагане на мерките, посочени в член 5
от това споразумение.
Раздел ІІ
Области на сътрудничество
Член 4
Областите на икономическо сътрудничество
следва да включват, но не и да са ограничени
само със:
1. Промишленост:
– оборудване за тежката промишленост;
– металургия (черна и цветна);
– хранително-вкусова промишленост;
– електроника и електрически съоръжения;
– химическа и нефтопреработвателна промишленост;
– творческа индустрия;
– индустрия: изграждане на капацитет на
човешкия потенциал.
2. Селско стопанство:
– растениевъдство и животновъдство;
– хранително-вкусова промишленост.
3. Горско стопанство.
4. Енергетика и полезни изкопаеми.
5. Научноизследователска и развойна дейност.
6. Строителство и строителна промишленост.
7. Телекомуникации, изчислителна техника
и информатика.
8. Транспорт и логистика.
9. Опазване на околната среда.
10. Туризъм.
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11. Насърчаване на инвестициите.
12. Сътрудничество между малки и средни
предприятия.
13. Здравеопазване.
14. Наука и технологии.
Член 5
С оглед разширяване и интензифициране на
икономическото сътрудничество договарящите
се страни ще предприемат мерки, които ще
включват:
1. Засилване на икономическото сътрудничество на правителствените институции,
професионални организации и бизнес среди,
търговски палати и асоциации, регионални и
местни организации, включително и размяната
на икономическа информация от взаимен интерес, както и взаимни визити на представители
на институциите и бизнеса на договарящите
се страни.
2. Осигуряване на стимули за установяване на
нови и стимулиране на съществуващите бизнес
контакти, насърчаване на взаимните контакти
и визити на частни лица и предприемачи.
3. Размяна на бизнес информация, участие
в международни панаири и изложения, осигуряване на съдействие за организирането на
събития за представителите на бизнеса, семинари, конференции, симпозиуми.
4. Допринасяне за увеличаване на ролята
на малкия и средния бизнес в двустранните
икономически отношения.
5. Сътрудничество в областта на маркетинга,
консултантските и експертните услуги в области
от взаимен интерес.
6. Развиване на по-близки отношения и
сътрудничество между банкови и финансови
институции.
7. Осигуряване на сътрудничество за развитието на двустранни инвестиционни дейности.
8. Осигуряване на сътрудничество за откриването на представителства и клонове на
компании на договарящите се страни.
9. Поощряване на международното сътрудничество.
10. Поощряване на сътрудничеството на
пазарите на трети страни.
11. Размяна на информация за програми и
проекти, поощряване участието на предприемачи при тяхното прилагане.
Раздел ІІІ
Изпълнителни органи
Член 6
Всяка една от договарящите се страни
трябва да контролира изпълнението на това
споразумение:
а) от страна на Република България координиращ орган е Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма;
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б) от страна на Република Индонезия координиращ орган е Министерството на икономическите отношения.
Раздел ІV
Смесена комисия за икономическо
сътрудничество
Член 7
1. Смесената комисия за икономическо сътрудничество (наричана по-нататък „смесена
комисия“) е създадена от договарящите се страни с цел постигане на по-тясно сътрудничество
и консултация между страните за успешното
изпълнение на целите на това споразумение.
Смесената комисия трябва да се организира и
провежда на определени интервали от време,
на официално ниво, на редуващ се принцип
в Република България и в Република Индонезия, в случай че няма други договорености по
отделни случаи.
2. Смесената комисия може да създаде подкомисии или работни групи, ако се прецени,
че е необходимо. Смесената комисия може да
включва представители на съответните организации и институции, както и високопоставени
представители на бизнеса от договарящите се
страни, когато е уместно, с цел подпомагане
изпълнението на това споразумение. Това може
да включва участие на представители от частния сектор в специализирани работни групи.
3. В случай че смесената комисия не е
стигнала до друго решение, съпредседателите,
включващи представители на българската и на
индонезийската страна, трябва да представят
на редовните срещи доклади, съдържащи изпълнение на дейностите от подкомисиите или
работните групи, създадени в рамките на това
споразумение.
Член 8
В рамките на закона и законовите разпоредби в съответните държави на договарящите
се страни следните теми в частност трябва да
формират основата на дейностите на смесената
комисия:
а) обмяна на мнения по макроикономическите въпроси в двете страни;
б) възникнали въпроси във връзка с бизнес
и инвестиционни мероприятия;
в) насърчаване на икономиката, индустрията
и развитие на сътрудничеството между физически и юридически лица на договарящите се
страни;
г) други подобни теми, съгласувани между
договарящите се страни.
Член 9
1. Смесената комисия трябва да се провежда
по време, съгласувано между договарящите се
страни по дипломатически път, редувайки се в
Република България и в Република Индонезия.
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2. Съпредседателите трябва да се споразумеят относно свикването и дневния ред на
съответната среща на комисията не по-късно
от 1 месец предварително.
3. Въпроси, които не са изрично поставени
в предварителния дневен ред за провеждане на
смесената комисия, могат да бъдат дискутирани
по време на комисията по договореност между
съпредседателите.
4. Извънредна среща на смесената комисия
или на нейните съпредседатели може да бъде
свикана по предложение на всеки от съпредседателите.
5. Съветници и експерти могат да бъдат
поканени при срещите на смесената комисия.
6. Работният език на смесената комисия е
английски език.
7. За всяка среща и проведените на нея
дискусии ще се води протокол, съставен на
английски език.
8. В периода между сесиите съпредседателите на смесената комисия или секретарите под
ръководството на съпредседателите трябва да
обсъждат в оперативен план въпроси, отнасящи
се до работата на смесената комисия.
Раздел V
Други разпоредби
Член 10
Това споразумение не накърнява правата
и задълженията на договарящите се страни,
произтичащи от други международни договори, по които Република България и Република
Индонезия са страни, както и членството на
Република България в ЕС.
Член 11
Приложенията и протоколите към това споразумение са неразделна част от него.
Член 12
Всяка от договарящите се страни ще осигури опазване на интелектуалната собственост в
съответствие със Споразумението за свързаните
с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, което е неразделна
част от Споразумението за учредяване на
Световната търговска организация, както и в
съответствие с други международни договори
за интелектуалната собственост, по които двете
страни са договорни страни.
Раздел VІ
Заключителни разпоредби
Член 13
В случаите на възникване на разногласия
между договарящите се страни във връзка с
прилагането и тълкуването на това споразумение те ще се разрешават чрез преговори между
договарящите се страни.

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

Член 14
По взаимно съгласие между договарящите
се страни в това споразумение могат да бъдат
внесени изменения, които ще бъдат оформяни
в отделни протоколи.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА

Член 15
1. Това споразумение влиза в сила в деня на
получаването на второто уведомление, с което
договарящите се страни си потвърждават, че
вътрешните процедури, необходими за влизане
в сила на споразумението, са изпълнени.
2. Това споразумение ще остане в сила за
период от 5 години и ще бъде автоматично продължено впоследствие за същия период, освен
ако по всяко време която и да е договаряща
се страна предаде на другата писмено известие
за своето намерение да прекрати това споразумение 6 месеца преди неговото прекратяване.
3. Всяка от договарящите се страни може
да прекрати това споразумение чрез писмено
уведомление до другата договаряща се страна.
Действието на споразумението се прекратява
от първия ден на четвъртия месец, следващ
датата на получаване на уведомлението от
другата договаряща се страна.
4. Считано от датата на влизане в сила
на това споразумение, Търговската спогодба
между правителството на Република България
и правителството на Република Индонезия,
подписана в Джакарта на 29 януари 2004 г.,
и Споразумението между правителството на
Народна република България и правителството
на Република Индонезия за икономическо и
техническо сътрудничество, подписано в София на 12 октомври 1990 г., се прекратяват.
5. Прекратяването на това споразумение
няма да се отрази на валидността и продължителността на които и да са текущи програми
или проекти, сключени съобразно това споразумение, докато тези програми и проекти не
завършат, освен ако договарящите се страни
не решат друго.
В уверение на горното, долуподписаните,
надлежно упълномощени за това от съответните
правителства, подписаха това споразумение.
Изготвено в Ломбок, Индонезия, на 19 ноември 2009 г. в два оригинални екземпляра на
български, индонезийски и английски език,
като всички текстове са с еднаква автентичност. В случай на различия при тълкуването
английският текст ще се счита за меродавен.

между правителството на Република България
и правителството на Република Молдова за
взаимна защита и обмен на класифицирана
информация
(Утвърдено с Решение № 280 от 7 май 2008 г. на
Министерския съвет. В сила от 30 юни 2010 г.)

За правителството на
Република България:
Евгени Ангелов,
заместник-министър
на икономиката,
енергетиката и туризма
6099

За правителството на
Република Индонезия:
Ретно Марсуди,
генерален директор
за Америка и Европа
в Департамента за
външни отношения

СПОРАЗУМЕНИЕ

Правителството на Република България и
правителството на Република Молдова, наричани по-нататък „страни“,
Като се споразумяха за провеждане на разговори по въпроси, свързани с политиката и
сигурността, и за разширяване и активизиране
на политическото, военното и икономическото
сътрудничество,
Водени от убеждението за промените в политическата ситуация в света и отчитайки важната
роля на сътрудничеството между двете страни
за стабилизирането на мира, международната
сигурност и взаимното доверие,
Разбирайки, че при ползотворното сътрудничество е възможно да се наложи обмен на
класифицирана информация между страните,
Желаейки да създадат правила, регулиращи
взаимната защита на класифицирана информация, които ще се прилагат спрямо всички
бъдещи споразумения и класифицирани договори, които ще се изпълняват между страните,
съдържащи или включващи класифицирана
информация, и като имат предвид настоящите
международни споразумения, в които участват
Република България и Република Молдова,
се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на това споразумение:
(1) „Класифицирана информация“ е информацията, независимо от формата, естеството
или начина є на пренасяне, създадена или в
процес на създаване, на която е определено
ниво на класификация за сигурност и която
в интерес на националната сигурност и в съответствие с националното законодателство
изисква защита срещу нерегламентиран достъп
или унищожаване.
(2) „Нерегламентиран достъп до класифицирана информация“ е всякаква форма на
разкриване на класифицирана информация,
включително злоупотреба, увреждане, предоставяне и неправилно класифициране, както
и всякакви други действия, водещи до нарушаване на защитата є или до загубване на
такава информация, както и всяко действие
или бездействие, довело до узнаване от лице,
което не е оторизирано за това.
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(3) „Класифициран документ“ е всяка форма на записана класифицирана информация
независимо от характеристиките є или вида
на носителя, на който е записана.
(4) „Класифициран материал“ е всеки класифициран документ или предмет от техническо
естество, оборудване, съоръжение, устройство
или въоръжение, произведени или в процес
на производство, както и компонентите, използвани за производството им, съдържащи
класифицирана информация.
(5) „Ниво на класификация за сигурност“
означава категория, която според националното
законодателство характеризира значимостта
на класифицираната информация, нивото на
ограничаване на достъпа до нея и нивото на
защитата є от страните, а също така категория,
въз основа на която се маркира съответната
информация.
(6) „Гриф за сигурност“ означава маркировка
върху какъвто и да е класифициран материал,
която показва нивото на класификация.
(7) „Разрешение за достъп“/„Удостоверение
за сигурност“ означава положително решение,
произтичащо от процедура по проучване, което установява лоялността и надеждността на
физическо или юридическо лице, както и други
аспекти на сигурността в съответствие с националното законодателство. Това решение дава
право да се даде достъп на физическото или
юридическото лице и му позволява да борави
с класифицирана информация с определено
ниво без риск за сигурността.
(8) „Страна източник“ е страната, от която
произхожда класифицирана информация.
(9) „Страна получател“ е страната, на която
е предоставена класифицирана информация.
(10) „Компетентен орган“ е органът, който в
съответствие с националното законодателство
на съответната страна провежда държавната
политика за защита на класифицираната информация, упражнява общ контрол в тази сфера,
провежда изпълнението на това споразумение.
Тези органи са определени като такива в чл. 5
на това споразумение.
(11) „Контрагент“ е физическо или юридическо лице, което има правоспособност да
сключва договори и/или страна по класифициран договор, попадащ под разпоредбите на
това споразумение.
(12) „Класифициран договор“ е споразумение
между двама или повече контрагенти, което
съдържа или предполага достъп до класифицирана информация.
(13) Принципът „Необходимост да се знае“
представлява необходимостта да се получи достъп до класифицирана информация във връзка
със служебни задължения и/или за изпълнение
на конкретна служебна задача.
(14) „Трета страна“ е държава или международна организация, която не е страна по
това споразумение, или контрагент, който не
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отговаря на националните изисквания за достъп
до класифицирана информация, включително и
на принципа „необходимост да се знае“.
(15) „Декласифициране на информацията“
е премахване на нивото на класификация за
сигурност.
(16) „Нарушаване на мерките за сигурност“
означава действие или бездействие, противоречащо на националното законодателство, водещо
до или даващо възможност за нерегламентиран
достъп или унищожаване на класифицирана
информация.
Член 2
Предмет
Предмет на това споразумение е да осигури
защитата на класифицираната информация,
съвместно създадена или обменяна пряко или
непряко между страните.
Член 3
Нива на класификация за сигурност
(1) Страните приемат, че следните нива на
класификация за сигурност са еквивалентни
и съответстват на нивата на класификация за
сигурност, определени в националното законодателство на съответната страна.
За Република
България

За Република
Молдова

Еквивалент на
английски

СТРОГО СЕК DE IMPORTANŢǍ TOP SECRET
РЕТНО
DEOSEBITĂ
СЕКРЕТНО

STRICT SECRET

ПОВЕРИ Т Е Л- SECRET
НО

SECRET
CONFIDENTIAL

(2) Молдовската страна ще защитава българска класифицирана информация с ниво на
класификация за сигурност „ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ/RESTRICTED“ в съответствие с
националното си законодателство, което прилага
към молдовска класифицирана информация с
ниво на класификация за сигурност „SECRET/
CONFIDENTIAL“.
Член 4
Национални мерки
(1) В съответствие с националното си законодателство страните предприемат съответните
мерки за защита на класифицираната информация, която е съвместно създадена или обменяна
пряко или непряко съгласно това споразумение.
На тази класифицирана информация се осигурява същото ниво на защита каквото е предвидено
за национална класифицирана информация със
съответно ниво на класификация за сигурност.
(2) Страните своевременно взаимно се информират за настъпили промени в националното законодателство, които ще повлияят върху
защитата на класифицираната информация. В
тези случаи страните се информират по реда
на чл. 5, ал. 3 и 4, за да обсъдят възможните
изменения в това споразумение. Междувременно
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класифицираната информация се опазва според
клаузите на споразумението с изключение на
случаите, когато има други договорености в
писмена форма.
(3) Никое лице няма право на достъп до
класифицирана информация единствено на основание на ранг, длъжност или разрешение за
достъп/удостоверение за сигурност. Достъпът
до класифицирана информация се дава само
на тези лица, които са получили разрешение за
достъп/удостоверение за сигурност, при спазване на принципа „необходимост да се знае“.
(4) Страната получател се задължава:
а) да не предоставя класифицирана информация на трета страна без предварително
писмено съгласие на компетентния орган на
страната източник;
б) да осигури ниво на класификация за сигурност на класифицираната информация, съответно на нивото, дадено от страната източник;
в) да не използва класифицираната информация за друга цел освен за тази, за която е
предоставена;
г) да гарантира частните права, като патентни, авторски права или търговски тайни,
включени в класифицираната информация.
(5) Ако между страните има сключено друго
споразумение, съдържащо по-строги правила,
засягащи обмена или защитата на класифицираната информация, прилагат се тези правила.
Член 5
Компетентни органи
(1) Компетентните органи на страните са:
За Република България:
– Държавна комисия по сигурността на информацията
ул. Ангел Кънчев 1
София 1000
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
За Република Молдова:
– Служба за информация и сигурност на Република Молдова
бул. Стефан цел Маре си Сфинт, 166
Кишинев
РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
(2) Компетентните органи взаимно се информират за действащото си национално законодателство, регламентиращо защитата на
класифицираната информация.
(3) С цел постигането на по-тясно сътрудничество при изпълнението на това споразумение по молба на единия компетентен орган
компетентните органи могат да провеждат
консултации.
(4) С цел постигане и поддържане на сходни
стандарти за сигурност компетентните органи,
при молба, ще си предоставят взаимно информация относно стандартите за сигурност,
процедурите и практиката за защита на класифицираната информация в съответната страна.
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(5) Компетентните органи по това споразумение подписват документи в изпълнение на това
споразумение съгласно техните компетентности.
(6) Службите за сигурност на страните
обменят оперативна и/или разузнавателна информация директно помежду си в съответствие
с националното законодателство.
Член 6
Пренос на класифицирана информация
(1) Класифицираната информация се пренася чрез използването на дипломатически
или военни куриери или чрез други средства,
отговарящи на изискванията на националното
законодателство на страните. Страната получател потвърждава писмено, че е получила
класифицираната информация.
(2) Класифицираната информация може да
се пренася чрез защитени комуникационни
системи, мрежи или други електромагнитни
средства, одобрени от компетентните органи и
разполагащи със сертификат, издаден съгласно
националното законодателство на всяка страна.
(3) Други одобрени средства за предаване
на класифицирана информация се използват
само по взаимна договореност на компетентните органи.
(4) В случай че трябва да се предаде голяма
пратка, съдържаща класифицирана информация, компетентните органи взаимно договорят
и одобряват средствата за транспортирането,
маршрута и другите мерки за сигурност.
Член 7
Превод, размножаване, унищожаване
(1) Преводът и размножаването на класифицирани документи, маркирани с ниво на класификация за сигурност СТРОГО СЕКРЕТНО/ DE
IMPORTANŢĂ! DEOSEBITĂ /ТОР SECRET, се
извършва единствено по писмено разрешение
на компетентния орган на страната източник.
(2) Всички преводи или извлечения на класифицирана информация трябва да се извършват
от лица, на които е издадено съответно разрешение за достъп. Тези преводи носят същия
гриф за сигурност.
(3) При размножаване на класифицирана
информация грифът за сигурност на оригинала
също трябва да бъде размножен или отбелязан
на всяко копие или извлечение. Тази размножена информация трябва да бъде поставена под
същия контрол като оригиналната информация.
Броят на копията или извлеченията трябва да
бъде в рамките на необходимия брой за служебни нужди.
(4) Класифицираните материали се унищожават или видоизменят по такъв начин, че да
не може да бъдат възстановени изцяло или
отчасти.
(5) Страната източник може изрично да
забрани размножаването, видоизменянето или
унищожаването на класифициран материал чрез
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отбелязване върху съответния носител на класифицирана информация или чрез изпращане на
последващо писмено уведомление. В този случай
класифицираният материал се връща обратно
на компетентния орган на страната източник.
(6) Класифицирани материали, маркирани
с ниво на класификация за сигурност СТРОГО
СЕКРЕТНО/DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/
ТОР SECRET, не се унищожават. Те се връщат
на компетентния орган на страната източник.
(7) В случай на кризисна ситуация, при
която е невъзможно да се защитава и връща
обратно класифицираната информация, създадена или предадена по това споразумение, тя
се унищожава незабавно. Страната получател
уведомява във възможно най-кратки срокове
компетентния орган на страната източник за
унищожаването.
Член 8
Класифицирани договори
(1) Класифицирани договори се сключват
и изпълняват в съответствие с националното
законодателство на всяка страна. При поискване
компетентният орган на всяка страна предоставя информация за това, дали предложеният
контрагент има национално разрешение за
достъп/удостоверение за сигурност, съответно на изискваното ниво на класификация за
сигурност. Ако предложеният контрагент не
притежава разрешение за достъп/удостоверение
за сигурност, компетентният орган на всяка
страна може да поиска контрагентът да бъде
проучен за издаване на разрешение за достъп/
удостоверение за сигурност.
(2) Неразделна част от всеки класифициран
договор или договор с подизпълнител трябва
да бъде т. нар. Анекс по сигурността. В този
анекс контрагентът на страната източник уточнява коя класифицирана информация ще бъде
предоставена на или създадена от страната
получател и кое съответно ниво на класификация за сигурност е било определено на тази
информация.
(3) Задължението на контрагента да защитава класифицираната информация във всички
случаи се отнася най-малко до следното:
а) задължение на контрагента да разкрива
класифицирана информация само на лице, което
предварително е било проучено във връзка със
съответните действия по класифициран договор,
при спазване на принципа „необходимост да
се знае“ и което е наето или ангажирано при
изпълнението на класифицирания договор;
б) средствата, които ще бъдат използвани
за пренасяне на класифицирана информация;
в) процедурите и механизмите за информиране относно промените, които могат да
възникнат във връзка с класифицираната
информация поради изменение на нивото на
класификация за сигурност или отпадане на
необходимостта от по-нататъшната є защита;
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г) процедурата за одобрение на посещенията, достъпа или инспекциите от служители на
една от страните до обектите на другата страна,
свързани с класифицирания договор;
д) задължение да уведомява своевременно
компетентния орган на контрагента за осъществен нерегламентиран достъп, за опит или
подозрение за такъв достъп до класифицирана
информация, свързана с договора;
е) използване на класифицирана информация, свързана с класифицирания договор, само
за целите на предмета на класифицирания
договор;
ж) стриктно спазване на процедурите за
унищожаване на класифицирани материали;
з) предоставяне на класифицирана информация по класифициран договор на трета страна
само с писмено съгласие на компетентния
орган на страната източник.
(4) Необходимите мерки за защита на класифицираната информация, както и процедурата
за оценка и обезщетение на възможни загуби,
причинени на контрагентите от нерегламентиран достъп до класифицирана информация,
следва да се регламентират детайлно в съответния класифициран договор.
Член 9
Посещения
(1) Експертите по сигурността от компетентните органи могат да провеждат периодични
срещи, на които да обсъждат процедурите за
защита на класифицираната информация.
(2) Посетителите получават предварително
разрешение от компетентния орган на държавата домакин само ако им е разрешен достъп
до класифицирана информация в съответствие
с тяхното национално законодателство и ако
им е необходим достъп до класифицирана информация или до обекти, където се създава,
обработва или съхранява такава информация.
(3) Процедурите за осъществяване на посещения трябва да бъдат съгласувани между
компетентните органи.
(4) Искането за посещение съдържа следната
информация:
а) име на посетителя, дата и място на раждане, номер на паспорт (лична карта);
б) гражданство на посетителя;
в) заеманата от посетителя длъжност и
наименование на организацията, която той
представлява;
г) разрешение за достъп на посетителя до
съответното ниво на класификация;
д) цел на посещението, предложената работна
програма и планираните дати на посещението;
е) наименование на организациите и обектите, които са предложени за посещение.
(5) Всяка страна гарантира защитата на
личните данни на посетителите в съответствие
с националното си законодателство.
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Член 10
Нарушаване на мерките за сигурност
(1) В случай на нарушаване на мерките за
сигурност компетентният орган, в чиято държава се е получило нарушаване на мерките за
сигурност, трябва да информира компетентния
орган на другата страна възможно най-бързо
и да проведе необходимото разследване. При
необходимост другата страна трябва да окаже
съдействие при разследването.
(2) Във всички случаи другата страна трябва
да бъде информирана за резултатите от разследването и да получи окончателния доклад
за причините и размера на щетите.
Член 11
Разходи
Всяка страна понася съответно разходите,
свързани с изпълнение на задълженията є по
това споразумение.
Член 12
Заключителни разпоредби
(1) Това споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на получаване на последната нота, с която страните
се уведомяват взаимно, че са били изпълнени
всички вътрешноправни процедури за неговото
влизане в сила.
(2) Това споразумение може да се изменя
на базата на взаимно писмено съгласие на
страните. Такива изменения влизат в сила в
съответствие с ал. 1.
(3) Всяка страна може да денонсира това
споразумение с писмено уведомление до другата
страна. Денонсирането влиза в сила шест месеца
след датата на получаване на уведомлението.
Независимо от денонсирането на това споразумение цялата класифицирана информация,
предоставена по споразумението, продължава
да бъде защитавана съгласно горепосочените
разпоредби до момента, в който страната източник освободи страната получател от това
задължение.
(4) Спорните въпроси, възникнали във връзка
с тълкуването или прилагането на това споразумение, се решават чрез консултации между
страните без намеса на външна юрисдикция.
Подписано в Кишинев на 14 февруари 2008 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, молдовски и английски език,
като трите текста имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването, меродавен
е текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Цвета Маркова,
председател на
Държавната комисия
по сигурността на
информацията
6021

За правителството на
Република Молдова:
Артур Ресетницов,
директор на Служба
за информацията и
сигурността
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 30
от 15 юли 2010 г.

за утвърждаване на медицинския стандарт
„Медицинска онкология“
Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Медицинска онкология“
съгласно приложението.
(2) С медицинския стандарт се определят:
1. основните характеристики на специалността „Медицинска онкология“;
2. основни изисквания към професионалната
компетентност на медицинските онколози;
3. основните изисквания към устройството и
към обезпечеността на структурите, осъществяващи дейност по специалността „Медицинска
онкология“, с медицинска апаратура 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 „Медицинска онкология“, осъществяван от различните
лечебни заведения по отношение на пациентите
със злокачествени солидни тумори;
6. основни изисквания към организацията
на работа, включващи насочване на пациенти,
регистрация, диагноза, лечение и проследяване,
права и задължения.
(3) Дейностите по медицинска онкология
се осъществяват от лечебните заведения при
спазване на стандарта по ал. 1.
(4) С методично указание, издадено от
министъра на здравеопазването, се определя
алгоритъм за системно лекарствено лечение
на злокачествени солидни тумори.
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 по-ниско качество
на осъществяваната дейност по медицинска
онкология от установеното с изискванията на
тази наредба.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Наредба № 29 от 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешният ред
на лечебните заведения за болнична помощ,
диспансерите и домовете за медико-социални
грижи се създава чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) В лечебните заведения за болнична помощ, в които има клиники и отделения по
хирургия от II и III ниво, определени съобразно
медицинския стандарт по хирургия, със заповед
на ръководителя на лечебното заведение се
създава обща клинична онкологична комисия.
(2) В лечебните заведения за болнична
помощ, в които има клиники и отделения по
медицинска онкология от II и III ниво, опре-
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делени съобразно медицинския стандарт по
медицинска онкология, със заповед на ръководителя на лечебното заведение се създават:
а) обща клинична онкологична комисия;
б) клинична онкологична комисия по химиотерапия;
в) клинична онкологична комисия по локализации: „белодробен карцином“, „карцином
на гърда“, „гастроинтестинални злокачествени
неоплазми“, „ендокринни тумори“, „тумори на
уро-генитален тракт“ и други.
(3) Лечебните заведения за болнична помощ,
в които има клиники и отделения по медицинска онкология от II и III ниво, задължително
създават комисиите по ал. 2, букви „а“ и „б“.
Комисиите по ал. 2, буква „в“ се създават при
необходимост.
(4) Клиничните онкологични комисии отговарят на изискванията и осъществяват дейност
съгласно медицинския стандарт по медицинска
онкология.“
§ 2. Методичното указание по чл. 1, ал. 4
се издава в 6-месечен срок от влизане в сила
на наредбата.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 5. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
Министър: А.-М. Борисова
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 самостоятелна
медицинска специалност и научна дисциплина,
която изучава и третира злокачествените солидни
тумори с химични и биологични продукти или
с имунотерапия и е свързана с терапевтичното
поведение при злокачествени солидни тумори
(нехематологична 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 лекарствена терапия с
противотуморни медикаменти.
Медицинската онкология има следните компоненти:
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1.1.1. Познания и адекватно разбиране на съвременните концепции за епидемиология, етиология,
патофизиология, диагноза, прогноза и терапевтични
подходи на злокачествените солидни тумори.
1.1.2. Познания, практически умения и интерпретация на показания, чувствителност, специфичност и информативна стойност на специфичните
лабораторни, морфологични, имунохистохимични,
генетични, молекулярнобиологични и образни
методи за онкологично изследване на органите в
норма и патология.
1.1.3. Познания на нормативната уредба и практически умения за координиране на диагностичните
процеси на злокачествените (нехематологични)
болести на всички органи и системи.
1.1.4. Познания и практически умения за
прилагане на различни медикаментозни подходи
за системно и локално противотуморно лечение
на всички органни локализации – химиотерапия,
биологична (таргетна) терапия, хормонотерапия,
бифосфонати, имунотерапия и др.
1.1.5. Познания и практически умения за оценка
и мониториране на терапевтичния отговор в хода
на лекарственото противотуморно лечение, както
и познания, практически умения и мониториране
на токсичните явления от нежеланите лекарствени
реакции.
1.1.6. Познания и практически умения за
прилагане на палиативна терапия (най-добри
поддържащи грижи) при онкологични пациенти,
включваща контрол на ракова болка, анемия,
безсилие и дистрес, дихателна недостатъчност, нарушения в храненето и други състояния, свързани
с онкологична болест.
1.1.7. Познания и практически умения за провеждане на допълнително продължително проследяване
на пациенти със злокачествени солидни тумори.
1.1.8. Познаване на методичните насоки и нормативната уредба, уреждащи вземането, диагностиката, преработването, съхраняването и употребата
на кръв и кръвни съставки и лекарства от плазма
и адекватно поведение при нежелани реакции.
1.1.9. Познания и умения за провеждане на
клинични проучвания и научни изследвания при
системно лечение на злокачествени солидни тумори съгласно принципите на добрата клинична
практика.
1.1.10. Комуникативни и психологически умения, компетентност по етични проблеми при болни
със злокачествени солидни тумори и терминални
състояния.
1.2. Основната цел на специалността „Медицинска онкология“ е осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, прогноза за хода
на онкологичната болест, адекватна специфична
лекарствена терапия, проследяване, медицинска
експертиза на работоспособността на пациента
и проследяване на болните със злокачествени
солидни тумори.
1.3. Основните задачи на специалността „Медицинска онкология“ са свързани с постигане на
високо качество в реализиране на поставените
цели чрез:
1.3.1. Подготовка на висококвалифицирани
медицински специалисти в областта на медицинската онкология.
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1.3.2. Осигуряване на адекватен обем медицински дейности в специализираната предклинична
медицинска помощ, свързана с прецизна диагноза
и стадиране.
1.3.3. Осъществяване на комплексна и последователна специализирана онкологична диагностично-лечебна дейност в заведенията за болнична
помощ.
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 консултативна, методична 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 медицинската
онкология, както и специфични клинични изпитвания в същата област.
1.3.8. Систематично и планирано оценяване,
мониториране, контрол и подобряване на качеството на медицинските услуги в областта на
медицинската онкология.
2. Ключови области на специалността „Медицинска онкология“. Специалността „Медицинска
онкология“ включва:
2.1. Системна химиотерапия на злокачествени
солидни тумори.
2.1.1. Диагностициране, стадиране и системи
за оценка на риска при злокачествени солидни
тумори с всяка органна локализация; принципи за
избор на химиотерапевтично 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 доказателства: 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 отговор – стандартизирани и валидирани туморни маркери и
принципи на системата RECIST.
2.1.4. Познание и практически умения за
профилактика, диагностика и лечение на нежеланите лекарствени реакции (степенувани според
NCI-CTC).
2.1.5. Познание за стандартни режими за комбинирано химио-лъчелечение.
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 медицинската онкология,
свързани с химиотерапия: фебрилна неутропения,
мукозити, тумор-лизис синдром, дисеминирана
вътресъдова коагулация, инфекции, медиастинален
синдром, силно изразен емезис, болка, нарушения
в храненето и др.
2.2. Системна таргетна (биологична) терапия.
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2.2.1. Познания и интерпретация на стандартизирани предиктивни фактори – фармакогеномни
и фармакопротеомни маркери за избор на биологични агенти.
2.2.2. Познания на стандартни режими за
таргетна терапия с моноклонални антитела, тирозин-киназни инхибитори, mTOR-инхибитори и
др. според медицината, основана на доказателства:
неоадювантна, 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 терапия
и периодична оценка на терапевтичния отговор – стандартизирани и валидирани туморни
маркери и принципи на системата RECIST.
2.2.4. Познания на стандартни режими за комбинирано таргетно и лъчелечение.
2.2.5. Познания и практически умения за
поведение при странични събития, свързани с
таргетната терапия: кожен обрив, синдром ръкакрак, кардиотоксичност, артериална хипертония,
кръвоизливи и др.
2.3. Системна ендокринна терапия (хормонотерапия).
2.3.1. Познания и интерпретация на стандартизирани предиктивни фактори – хистологични,
имунохистохимични и лабораторни хормонални
маркери за избор на ендокринна терапия.
2.3.2. Познания на стандартни медикаментозни
подходи за овариална супресия, антиестрогенна
терапия, 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.
2.3.4. Познания и практически умения за поведение при странични събития, свързани с ендокринната терапия: ендометриална хиперплазия,
гинекомастия, остеопороза и др.
2.4. Имунотерапия.
2.4.1. Познания и интерпретация на стандартизирани предиктивни маркери за избор на противотуморна имунотерапия.
2.4.2. Познания на стандартни медикаментозни
подходи за приложение на цитокини, ваксини и
биологично активни вещества според медицината,
основана на доказателства – принципи на дозиране,
комбиниране, курсове (цикли) и продължителност
на лечение.
2.4.3. Познания и практически умения за мониториране на противотуморната имунотерапия.
2.4.4. Познания и практически умения за
поведение при странични събития, свързани с
имунотерапията.
2.5. Палиативна терапия (най-добри поддържащи грижи).
2.5.1. Познания за най-добри поддържащи
грижи.
2.5.2. Предоставяне на информация и консултация на болните в терминален стадий и техните
семейства за възможностите за палиативна терапия.
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2.5.3. Познания и практически умения за
контрол на ракова болка, ракова анемия, раково
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 бифосфонати, дозиране, мониториране и продължителност
на лечение.
2.5.5. Познания и практически умения за поведение при инфекции, свързани с онкологична
болест – оценка на риска, клинична профилактика,
начално емпирично антибиотично лечение, дозиране, мониториране и продължителност.
2.5.6. Познания и практически умения за поведение при венозен тромбоемболизъм, свързан с
онкологична болест – дълбока венозна тромбоза,
белодробен тромбоемболизъм и др.
2.5.7. Познания и практически умения за оценка
на онкологичния психосоциален дистрес: стандартни медикаментозни подходи при нарушения
в настроението и/или адаптацията, тревожност,
нарушения, свързани с действителността, личностни
нарушения, делириум, деменция и др.
2.6. Последващо наблюдение (проследяване)
на онкологично болен.
2.6.1. Познания на стандартни алгоритми за
проследяване на пациенти след приключване на
системна противотуморна терапия: срок и интервали за контролни визити.
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.
2.7.1. Познаване и прилагане на нормативната
уредба и методичните указания за употреба на
кръв, кръвни съставки и лекарства от плазма.
2.7.2. Определяне на индикации за планови и
спешни трансфузии, определяне на необходимия
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) антиген,
антигени от системите Rhesus и Kell, изследване
на антиеритроцитни антитела и проба за in vitro
съвместимост.
2.7.4. Идентифициране, изследване, документиране и съобщаване на инциденти и странични
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 медицинската онкология.
2.8.1. Осъществяване на диагностично-лечебните дейности при онкологично болните в мултидисциплинарен екип.
2.8.2. Научно-преподавателска дейност в областта на медицинската онкология в онкологични
структури към лечебни заведения, акредитирани за
учебно-преподавателска дейност, и/или признати
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бази за специализация съгласно нормативните
изисквания, както и за обучение на докторанти
за придобиване на образователна и научна степен
„доктор“ по реда на Закона за висшето образование.
2.8.2.1. Поддържане и развиване на материална
база, преподавателски и научен състав съгласно
нормативните изисквания.
2.8.2.2. Осъществяване на обучение на студенти по професионални направления „Медицина“,
„Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни
грижи“ съгласно учебния план, учебната програма
и учебния график на съответното висше учебно
заведение.
2.8.2.3. Осъществяване на следдипломно обучение на висши медицински кадри по специалностите
„Вътрешни болести“, „Медицинска онкология“,
„Обща медицина“ и докторанти по научната специалност „Медицинска онкология“.
2.8.2.4. Провеждане на научни изследвания в
основните направления на медицинската онкология. Изучаване и внедряване на съвременните
постижения на медицинската онкология от световната медицинска наука.
2.8.2.5. Познаване на заболяемостта от онкологични заболявания на населението от съответния
регион и страната.
2.8.2.6. Осъществяване на сътрудничество в
научно направление, технологии и подготовка на
кадри в български и чуждестранни висши учебни
заведения в областта на медицинската онкология.
2.8.2.7. Организиране, провеждане и участие в
научни сесии, конференции, конгреси, симпозиуми
и стимулиране на научното творчество на своите
специалисти.
2.8.3. Информиране и обсъждане на естеството
на болестта, целите, етапите и очакваните 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 областта
на медицинската онкология при познаване и
спазване на нормативните изисквания. Информиране 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 тестове
за оценка на качеството на живот при болни с
онкологични болести.
2.8.6. Установяване, документиране и информиране на съответните институции за всички
сериозни и неочаквани странични ефекти от провежданото лечение при болни със злокачествени
солидни тумори.

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

Раздел II
Професионална компетентност в медицинската
онкология
1. Професионална компетентност в медицинската онкология е устойчивото, адекватно, умело
и качествено решаване на проблемите за оценка,
лечение и проследяване на злокачествени солидни
тумори, произхождащи от всички органи и системи.
1.1. Лекарска компетентност.
1.1.1. Лечебно-диагностичната дейност по отношение на пациенти със злокачествени солидни
тумори се осъществява от лекари със следната
професионална квалификация:
а) лекар, специализиращ медицинска онкология;
б) лекар със специалност „Медицинска онкология“, придобита след 01.01.2007 г.;
в) лекар със специалност „Вътрешни болести“
и „Онкология“;
Посочените лекари могат да взаимодействат с
общопрактикуващ лекар или други специалисти
при извършване на диагностични или други специализирани лечебни дейности извън обема на
специалността „Медицинска онкология“.
1.1.2. Нива на лекарската компетентност в
медицинската онкология:
а) ниво 1 – осъществява се от лекар без придобита специалност, който работи в структура,
осъществяваща дейност по медицинска онкология, и/или от лекар специализант по медицинска
онкология; нивото на компетентност включва
преглед на пациенти с онкологични заболявания
и насочването им за консултация със специалист;
лекарят без придобита специалност, който работи
в структура, осъществяваща дейност по медицинска онкология, осъществява лечебно-диагностична
дейност под ръководството на специалист;
б) ниво 2 – осъществява се от лекар с придобита специалност „Медицинска онкология“ след
01.01.2007 г.; лекар със специалност „Вътрешни
болести“ и „Онкология“, и включва самостоятелна
дейност в оценката и лечението на злокачествени
солидни тумори; работят като изследователи в
клинични изпитвания и научни проекти;
в) ниво 3 – извършва се от хабилитирани лица
със специалност „Медицинска онкология“ или
със специалност „Вътрешни болести“ и „Онкология“, които осъществяват диагностично-лечебна,
учебно-преподавателска и научно-консултативна
дейност, работят като изследователи в клинични
изпитвания и научни проекти.
2. Медицинска специалност „Медицинска онкология“ се придобива по реда на Наредба № 34 от
2006 г. за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването.
3. Следдипломна квалификация:
3.1. Участие в програми за продължаващо
медицинско обучение.
3.2. Придобиване на научно звание или друга
специалност.
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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 амбулатория за специализирана извънболнична медицинска
помощ (СИМП)
Кабинетът по медицинска онкология е наймалката структура по медицинска онкология, която
може да бъде самостоятелно звено (индивидуална
практика) или част от структурата на групова
практика, медицински център (медико-диагностичен център) диагностично-консултативен център.
1.1. Устройство. Кабинетът по медицинска онкология се състои от помещение за преглед (минимум
12 m2 площ). В случай, 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
прегледи, да се помещава в отделна стая или да
е манипулационна, обща за лечебното заведение,
в което е разкрит кабинетът.
1.2. Персонал.
1.2.1. Лекари.
Най-малко един лекар с придобита специалност
„Медицинска онкология“:
а) лекар без придобита специалност „Медицинска онкология“ може да работи в кабинета по
медицинска онкология само под ръководството
на лекар с придобита специалност „Медицинска
онкология“ или с две специалности – „Вътрешни
болести“ и „Онкология“;
б) лекарят с придобита специалност по медицинска онкология участва в програма за продължаващо
медицинско обучение по медицинска онкология.
1.2.2. Медицинска сестра.
1.3. Медицински дейности, които могат да
бъдат осъществявани в кабинета по медицинска
онкология:
1.3.1. Специализирани диагностични медицински 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:
а) пълна кръвна картина, диференциална
кръвна картина;
б) хистологични и цитологични изследвания
на материали от солиден тумор, костен мозък,
изливи в серозни кухини;
в) имунохистохимични и имуноцитологични
изследвания;
г) цитогенетично и молекулярно-генетично
изследване;
д) образни изследвания.
1.3.2. Посочените в т. 1.3.1.2 изследвания, които
са обект на интерпретация от медицинския онколог, се осъществяват в специализирани медикодиагностични лаборатории, в които се провежда
редовен контрол на качеството.
1.3.3. Консултации на пациентите при нужда със
специалисти от други медицински специалности.
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1.3.4. Насочване за планова и спешна хоспитализация на болни, при които се налага стационарно
лечение с придружаващи изследвания.
1.3.5. Насочване на пациенти със злокачествени солидни тумори към клинична онкологична
комисия (онкологичен комитет) за определяне
на окончателна диагноза, стадий и терапевтична
стратегия.
1.3.6. Проследява пациенти със солидни злокачествени тумори съгласно нормативната уредба.
1.3.7. Участие в общи и специализирани лечебно-контролни комисии, оценяващи работоспособността на пациента.
1.3.8. Поддържане на медицинска документация
съгласно изискванията на НРД и всички останали нормативни актове, въвеждащи изисквания в
тази насока.
1.4. Обзавеждане и оборудване на кабинета по
медицинска онкология.
1.4.1. Кабинет: лекарско бюро, шкаф за документи, медицинска кушетка, столове, закачалка;
медицински документи – съгласно действащия
НРД и други нормативни актове, въвеждащи
изисквания в тази насока актове.
1.4.2. Манипулационна: медицинска кушетка,
спешен шкаф, стетоскоп, апарат за измерване на
артериално налягане, ръстомер, кантар, съдове за
разделно събиране на опасни отпадъци.
2. Клиника/отделение по медицинска онкология
2.1. Клиника/отделение по медицинска онкология се разкрива на самостоятелно обособена площ
като структура на лечебно заведение за болнична
помощ. В клиниката/отделението по медицинска
онкология се осъществява системно лечение на
всички злокачествени солидни тумори. Съобразно
специфичните изисквания към осъществяваните
специализирани медицински дейности и техния
минимален обем, както и съобразно свързаните
с това изисквания за специфично оборудване,
обзавеждане, инфраструктура и квалификация на
персонала, клиниките/отделенията по медицинска
онкология имат нива на компетентност, които ги
определят като:
а) клиника/отделение по медицинска онкология от II ниво;
б) клиника/отделение по медицинска онкология
от III ниво.
2.2. Структура на клиника/отделение по медицинска онкология:
2.2.1. Структурата на клиника/отделение по
медицинска онкология от II ниво включва:
а) приемно-консултативен кабинет;
б) структура с легла за дневна системна противотуморна терапия с краткосрочен престой (до
12 часа) към отделение/клиника по химиотерапия;
в) болнични стаи;
г) манипулационна;
д) лекарски кабинети;
е) сестрински кабинети;
ж) стая за секретар;
з) други сервизни помещения.
2.2.2. Структурата на клиника/отделение по
медицинска онкология III ниво включва:
а) структурите по т. 2.2.1;
б) учебен център.
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2.3. Изисквания към клиника/отделение по
медицинска онкология от II ниво. В клиника/
отделение по медицинска онкология от II ниво се
осъществява пълен обем от лабораторни и клинични дейности за прием, диагностика, лечение
и проследяване на пациенти със злокачествени
солидни тумори. В клиника/отделение от II ниво
се прилагат конвенционални режими на противотуморно лечение. Към лечебните заведения с
клиника/отделение по медицинска онкология от
II ниво функционира обща клинична онкологична
комисия и клинична онкологична комисия по
химиотерапия:
2.3.1. Изисквания към структурите в клиника/
отделение по медицинска онкология от II ниво:
2.3.1.1. Изисквания към приемно-консултативния кабинет в лечебни заведения с клиниката/
отделението по медицинска онкология от II ниво.
Приемно-консултативен кабинет (ПКК) с минимум 12 m2 площ за:
а) обслужване на пациенти, насочени за
хоспитализация към клиниката/отделението по
медицинска онкология;
б) консултация на пациенти от други клиники/
отделения на многопрофилното болнично лечебно
заведение или на болни от други лечебни заведения, с които болницата, към която е разкрита
клиниката/отделението по медицинска онкология,
е подписала договор за консултация със специалист
по медицинска онкология;
в) осъществяване на дейност съгласно стандартна оперативна процедура (СОП) за прием на
пациенти в клиниката/отделението по медицинска онкология, включваща нива на отговорност,
дейности, осъществявани в ПКК, съхраняване
и архивиране на документацията по приема на
пациенти.
2.3.1.2. Изисквания към структура с легла
за дневна системна противотуморна терапия с
краткосрочен престой (до 12 часа) към клиника/
отделение по химиотерапия:
2.3.1.2.1. структурата с легла за краткосрочен
престой се състои от:
а) помещение, в което са разположени легла,
шезлонги или инфузионни столове за пациентите,
подлежащи на дневна системна противотуморна
терапия;
б) 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, медицински шкаф и камина за приготвяне
(разтваряне) на цитотоксични лекарствени продукти.
2.3.1.2.2. В структурата с легла за краткосрочен
престой се лекуват болни с уточнени злокачествени солидни тумори в добро общо състояние
(пърформанс статус) с индекс ECOG < 2.
2.3.1.3. Изисквания към болничните стаи:
а) болничните стаи разполагат с общ минимален брой разкрити легла за клиники – 30, за
отделения – 10;
б) болничните стаи трябва да отговарят на
действащите в страната хигиенни и технически
норми (Наредба № 29 от 1999 г.).
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2.3.1.4. Изисквания към манипулационната:
а) манипулационната трябва да отговаря на
приетите за страната хигиенни и технически
норми – минимум 9 m2 площ (Наредба № 29 от
1999 г.);
б) да разполага със: работни плотове, камина за подготовка (разтваряне) на цитотоксични
лекарствени продукти, шкафове за лекарствени
продукти и медицински изделия, спешен шкаф,
кушетка, столове, хладилник, ръстомер, кантар,
контейнери за разделно събиране на болничните
отпадъци.
2.3.1.5. Лекарски кабинет (минимум 12 m 2
площ). Лекарският кабинет трябва да разполага с
бюра, столове, шкафове за медицински документи,
техника за записване и съхраняване на медицинска информация (пълно офисно компютърно
обзавеждане).
2.3.1.6. Сестрински кабинет (минимум 12 m2
площ). Сестринският кабинет трябва да разполага с бюра, столове, шкафове за медицински
документи, техника за записване и съхраняване
на медицинска информация (пълно офисно компютърно обзавеждане).
2.3.1.7. Стая за секретар (технически сътрудник) – 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 санитарно-хигиенни и технически норми).
2.3.2. Оборудване на клиника/отделение по
медицинска онкология от II ниво.
2.3.2.1. Стандартно оборудване на клиника/
отделение по медицинска онкология, включително:
ЕКГ апарат, инфузионни помпи, възможност за
ползване на набор за кардиопулмонална ресуститация, набори за осъществяване на пункции
на серозни кухини (плеврална, перитонеална),
възможност за кислородна терапия, аспиратор.
2.3.2.2. Наличие на клинична лаборатория II
ниво, рентгенова диагностика, разположени на
територията на лечебното заведение. Възможност
за осигуряване на други, образни, хистологични,
нуклеарно-медицински, микробиологични и имунологични и др. лаборатории за изследвания.
2.3.2.3. Имунохистохимичните и цитохимичните
изследвания, генетичните, молекулярно-биологичните, имунохимичните и нуклеарно-медицинските
изследвания се извършват само в специализирани
лаборатории, в които се осъществява непрекъснат
междулабораторен контрол на качеството. Лабораториите могат да бъдат разположени на територията на лечебното заведение, в което е разкрита
клиниката/отделението по медицинска онкология
от II ниво, или в друго лечебно заведение, с което
това лечебно заведение е подписало договор.
2.3.2.4. Наличие на болнична информационна
система и адекватно компютърно осигуряване,
включително с достъп до интернет мрежата.
2.3.3.5. Лечебно заведение, което включва клиника/отделение по медицинска онкология от II
ниво, трябва да има възможност за предоставяне на:
а) интензивно наблюдение и лечение;
б) достъп до бронхоскопско обслужване;
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в) лаборатория/отделение по клинична патология;
г) микробиологична/паразитологична лаборатория;
д) осигурен достъп до високоспециализирани
лаборатории за осъществяване на имунохистохимични, цитогенетични, молекулярнобиологични и
нуклеарно-медицински изследвания;
е) осигурен достъп до звено/отделение по
образна диагностика;
ж) осигурен достъп до кръвна банка (на разположение 24 часа);
з) осигурена консултативна помощ със специалисти от други медицински специалности;
и) аптека на територията на лечебното заведение за болнична помощ;
к) осигурен достъп до звено за лъчелечение.
2.3.4. Специфични медицински дейности, осъществявани в клиниката/отделението по медицинска онкология от II ниво.
2.3.4.1. Диагностични процедури:
а) клинична интерпретация на резултати от хистологични материали от солидни тумори, лимфни
възли и биопсии от други тъкани за диагностика
на онкологична болест;
б) клинична интерпретация на резултати от
цитологични изследвания;
в) клинична интерпретация на молекулярногенетичен анализ на специфични аномалии – генни
експресии и мутации;
г) клинична интерпретация на образни изследвания (сонография, компютърна томография,
магнитнорезонансна томография) за стадиране
на болестта и оценка на терапевтичния отговор;
д) клинична интерпретация на нуклеарно-медицинска туморотропна диагностика: визуализация
на висцерални и скелетни неоплазии (костна
сцинтиграфия и позитрон-емисионна компютърна
томография);
е) пункции на серозни кухини;
ж) клинична интерпретация на резултати от
рутинна и експресна 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.;
з) 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 клинична патология,
включваща както стандартни оцветявания, така
и имунохистохимични изследвания на предоставения материал.
2.3.4.2. Терапевтични процедури. В клиниката/
отделението по медицинска онкология от II ниво
се осъществява лечение със:
а) цитотоксични лекарствени средства;
б) хормонални лекарствени средства;
в) биологични (таргетни) лекарствени средства;
г) цитокини, ваксини и други имуномодулатори;
д) растежни фактори;
е) антибактериални, антивирусни, антимикотични препарати;
ж) глюкокортикостероиди;
з) кръв и кръвни биопродукти;
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и) обезболяващи, антиеметични средства и др.;
к) терапия в рамките на клинични изпитвания;
л) други.
Минималният обем дейност за клиника/отделение по медицинска онкология на II ниво е
100 пациенти годишно на всеки 10 легла.
2.3.4.3. Диагностично-лечебният процес в клиниката/отделението по медицинска онкология от
II ниво се осъществява съгласно:
а) методично указание за системно лекарствено
лечение на солидни тумори, утвърдено със заповед
на министъра на здравеопазването;
б) решения на клинична онкологична комисия
при всички пациенти със злокачествени солидни
тумори;
в) работни клинични протоколи за медицинска
помощ при спешни състояния в медицинската
онкология;
г) стандартна оперативна процедура за организация на медицински дейности – прием на пациент,
информация на пациент, водене и съхраняване на
пациентско досие, изписване на пациент, консултации на пациенти от други лечебни звена;
д) правила за добра клинична практика при
провеждане на клинични изпитвания съгласно
нормативната база.
2.3.4.4. Интердисциплинарни консултации:
а) консултациите със специалисти от други
специалности се осъществяват във връзка с изискванията на комплексния лечебно-диагностичен
подход, съпътстващите болести, настъпилите усложнения в хода на лечението и съгласно СОП
на лечебното заведение, към което е разкрита
клиниката/отделението по медицинска онкология;
б) консултации със специалисти по медицинска онкология от други лечебни заведения, вкл. с
експерти – консултанти по медицинска онкология,
се осъществяват чрез сключен договор.
2.3.4.5. Други дейности:
а) поддържане на медицинска документация
съобразно нормативните изисквания;
б) участие в клинични изпитвания, работни
срещи, научни конференции и конгреси;
в) учебно-преподавателска дейност в случаите,
когато лечебното заведение за болнична помощ,
в което е разкрита клиниката/отделението по
медицинска онкология, е определено като база за
обучение на студенти, специализанти, докторанти;
г) осъществява консултативна и методична
помощ на територията на региона, в който е
разположена клиниката/отделението;
д) медицинска експертиза на работоспособността на пациенти със злокачествени солидни тумори.
2.3.5. Персонал.
2.3.5.1. Лекари.
2.3.5.1.1. Задължително най-малко двама от
лекарите трябва да имат придобита специалност
„Медицинска онкология“ или „Вътрешни болести“
и „Онкология“.
2.3.5.1.2. Началникът на отделението по медицинска онкология от II ниво трябва да има:
а) придобита специалност „Медицинска онкология“ или „Вътрешни болести“ и „Онкология“;
б) не по-малко от пет години стаж по специалността след придобиването є;
в) не по-малко от десет години стаж като лекар.
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2.3.5.1.3. Началникът на клиниката/отделението
се назначава съгласно изискванията на Закона за
лечебните заведения, Кодекса на труда и процедурата по набиране и подбор на кадри, приета в
съответното лечебно заведение.
2.3.5.1.4. Лекарите с призната специалност
„Медицинска онкология“ в клиниката/отделението
по медицинска онкология от II ниво трябва да
имат познания и опит за:
а) осъществяване на специализирани диагностични процедури;
б) приложение на цитотоксични средства в
конвенционални режими;
в) приложение на други противотуморни
средства – биологични (таргетни) агенти, цитокини – самостоятелно или като част от конвенционални режими на лечение;
г) лечение на фебрилна неутропения;
д) лечение на тромбоцитопения и хеморагии,
предизвикани от приложение на цитотоксични
препарати;
е) антиеметична и обезболяваща терапия при
болни със злокачествени солидни тумори;
ж) лечение на терминално болни със злокачествени солидни тумори.
2.3.5.1.5. Лекарите с придобита специалност „Медицинска онкология“ са отговорни за спазването
на решенията на клиничните онкологични комисии, както и на приетите стандартни оперативни
процедури (СОП) за специфичните медицински
дейности, осъществявани в клиниката/отделението
по медицинска онкология.
2.3.5.1.6. Лекарите в клиниката/отделението по
медицинска онкология от II ниво, които нямат
придобита специалност „Медицинска онкология“,
работят под ръководството и контрола на лекар с
придобита специалност „Медицинска онкология“
или „Вътрешни болести“ и „ Онкология“.
2.3.5.1.7. Лекарите задължително участват в програма за продължаващо медицинско образование
в областта на медицинската онкология.
2.3.5.2. Медицински сестри.
2.3.5.2.1. Броят на медицинските сестри в клиниката/отделението по химиотерапия не може да
бъде по-малък от 1 : 1,5/лекар: мед. сестра.
2.3.5.2.2. Старшата медицинска сестра на клиниката/отделението по медицинска онкология се
назначава съгласно изискванията на Закона за
лечебните заведения, Кодекса на труда и процедурата по набиране и подбор на кадри, приета в
лечебното заведение, в което е разкрита клиниката/отделението.
2.3.5.2.3. Старшата медицинска сестра на клиниката/отделението по медицинска онкология може
да бъде лице с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“ или „магистър“
по специалност „Здравен мениджмънт“.
2.3.5.2.4. Медицинските сестри изпълняват своите задължения съгласно изискванията на приетите
в клиниката/отделението по медицинска онкология
СОП за организация на потока на медицинските
дейности и съгласно изискванията на заеманата
позиция и място на работа.
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2.3.5.2.5. Медицинските сестри извършват специфичните дейности в клиниката/отделението по
медицинска онкология съгласно писмени правила
за субординация и отговорности, спазвайки приетите работни стандартни протоколи или СОП за:
а) наблюдение и обслужване на пациент, на
който се провежда цитотоксична терапия в конвенционални режими;
б) наблюдение и обслужване на пациент, на
който се провежда лечение с биологични (таргетни) средства;
в) спешни действия при екстравазация на
цитостатик;
г) наблюдение и обслужване на пациент с
неутропения;
д) наблюдение и обслужване на пациент в
терминални стадии на болестта, при който се
провежда палиативна терапия;
е) подготовка на необходимите принадлежности и асистиране при пункции на серозни кухини,
стернални пункции и др.;
ж) подготовка на материали за специализирани
изследвания съобразно инструкциите за съхранение
и транспорт;
з) животоспасяващи действия до намеса на
лекаря (изкуствено дишане, сърдечен масаж);
и) познаване дозата, действието и начина на
приложение на лекарствените продукти при провеждане на химио- и таргетна терапия;
к) участие в програма за продължително професионално обучение.
2.4. Клиника/отделение по медицинска онкология от III ниво.
Лечебните заведения, в които се осъществява
специализирана 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 терапевтични процедури. В клиниките/отделенията от III ниво се прилагат конвенционални режими на лечение. В лечебните заведения
от III ниво се извършват научни изследвания и се
осигурява теоретично и практическо обучение по
основните раздели на медицинската онкология. Към
лечебните заведения с клиниката/отделението по
медицинска онкология от III ниво функционира
обща клинична онкологична комисия и клинична
онкологична комисия по химиотерапия.
Минималният обем дейност за клиника/отделение по медицинска онкология на III ниво е
150 пациенти годишно на всеки 10 легла.
2.4.1. Изисквания към структурите в клиника/
отделение по медицинска онкология от III ниво:
2.4.1.1. Прилагат се съответните изисквания към
структурите, определени в т. 2.3.1.1 до т. 2.3.1.8.
2.4.1.2. Изисквания към учебен център по медицинска онкология – да има на разположение
конферентна зала.
2.4.2. Оборудването на клиника/отделение от
III ниво.
2.4.2.1. Стандартно оборудване съгласно
т. 2.3.2.1, като инфузионните помпи са не помалко от 2/10 легла.
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2.4.2.2. Пълен обем от специфично оборудване,
което осигурява осъществяване на специфичните
медицински дейности, съответстващи на клиника по
медицинска онкология, включително спешен набор
за поведение при екстравазация на цитостатици.
2.4.2.3. Стандартно лабораторно оборудване:
центрофуги, хладилници, фризери и други.
2.4.2.4. Наличие на клинична лаборатория III
ниво (вкл. кръвно-газов анализ, хемостазеология
и др.) имунохистохимична лаборатория и микробиологична лаборатория, рентгенов апарат за
скопия и графия и компютърна томография или
магнитнорезонансна томография и имунологична
лаборатория на територията на лечебното заведение. Лаборатория по клинична патология и патоанатомия на територията на лечебното заведение с
клиниката/отделението по медицинска онкология
от III ниво или в друго лечебно заведение на
територията на областта, с което това лечебно
заведение е подписало договор.
2.4.2.5. Наличие на информационна система и
компютърно осигуряване, включително с достъп
до интернет мрежата.
2.4.2.6. Оборудване за мултимедийно обучение.
2.4.3. Специфични медицински дейности.
2.4.3.1. Диагностичните процедури в лечебно
заведение по медицинска онкология от III ниво
включват:
а) всички процедури по т. 2.3.4.1, букви „а“,
„в“, „г“, „д“, „ж“, „з“ и „и“;
б) клинична интерпретация на резултати от
рутинни и цитохимични оцветявания за характеризиране на аспират от туморни лезии, тънкоиглена
биопсия на лимфен възел;
2.4.3.2. Всички терапевтични процедури, които
се осъществяват в клиника/отделение по медицинска онкология от II ниво (т. 2.3.4.2).
2.4.3.3. Други високоспециализирани медицински дейности.
2.4.3.3.1. Интердисциплинарни консултации.
2.4.3.3.1.1. Консултациите със специалисти от
други специалности се осъществяват във връзка с
изискванията на комплексния лечебно-диагностичен подход, съпътстващите болести, настъпилите
усложнения в хода на лечението и съгласно СОП
на лечебната структура.
2.4.3.3.1.2. Консултации на пациенти със злокачествени солидни тумори, които се диагностицират
и лекуват в други лечебни заведения, могат да се
осъществяват по искане на лечебното заведение
по договор със специалист от лечебно заведение
по медицинска онкология от III ниво.
2.4.3.3.2. Провеждане на теоретично и практическо обучение върху основните раздели на медицинската онкология на студенти, специализанти,
докторанти. Провеждане на модули за продължаващо медицинско обучение по основните раздели
на медицинската онкология.
2.4.3.3.3. Провеждане на оригинална научноизследователска дейност в основните направления на
медицинската онкология, организиране и участие в
клинични проучвания, организиране и провеждане
на работни срещи, научни форуми.
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2.4.3.4. Персонал.
2.4.3.4.1. Лекари:
2.4.3.4.1.1. Началникът на клиника по медицинска онкология от III ниво е хабилитиран лекар със:
а) придобита специалност „Медицинска онкология“ или „Вътрешни болести“ и „Онкология“;
б) не по-малко от пет години стаж по специалността след придобиването є;
в) не по-малко от десет години стаж като лекар.
2.4.3.4.1.2. Броят на лекарите се определя от
броя на разкритите в клиниката легла.
2.4.3.4.1.3. Задължително:
а) най-малко трима от лекарите трябва да имат
придобита специалност „Медицинска онкология“
или „Вътрешни болести“ и „Онкология“;
б) най-малко един лекар със сертификат за
ехография;
в) минималният брой лекари в отделението/
клиниката от III ниво е петима.
2.4.3.4.1.4. Лекарите с придобита специалност
„Медицинска онкология“ извършват самостоятелно
дейности, регламентирани в стандарта, отговорни
са за спазването на изискванията на приетите
стандартни оперативни процедури за специфичните
медицински дейности, осъществявани в съответните звена;
2.4.3.4.1.5. Лекарите без придобита специалност и/или специализанти извършват дейности,
регламентирани в този стандарт, под ръководството на лекар специалист и ръководителя на
съответното звено.
2.4.3.4.1.6. Лекарите задължително участват във
форми на продължаващо медицинско обучение по
медицинска онкология.
2.4.3.4.2. Медицински сестри: прилагат се изискванията на т. 2.3.5.2.1 до т. 2.3.5.2.5.
Раздел IV
Качеството на лечебно-диагностичния процес в
специалността „Медицинска онкология“
1. Качество в медицинската онкология е
осигуряването на комплексна и координирана
терапевтична помощ при злокачествени солидни
тумори, съответстваща на медицината, основана
на доказателства, при най-съвременно биомедицинско, психологично и социално-природно
разбиране за здравето.
2. Качество на диагностичния процес. Диагностицирането на онкологичните болести 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 прилагат
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
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тяхна основа специфични стадийни и рискоценъчни
системи, които стратифицират пациентите в отделни рискови групи, предопределят терапевтичната
стратегия, прогнозата и преживяемостта.
2.3. Окончателната диагноза при злокачествените солидни тумори се приема от клинична
онкологична комисия (онкологичен комитет),
съставена от медицински онколози, патолози, лъчетерапевти, специалисти 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:
а) своевременност и точност на диагнозата;
б) ниво на компетентност на диагностичния
екип;
в) използвани методи в диагностичния процес;
г) съвременни морфологични, имунохистохимични и генетични класификационни системи;
д) количество на неуточнени или непотвърдени
хистологични диагнози;
е) необходимост от ревизии на диагностичните
резултати;
ж) съвпадение на насочващата, приемната,
работната, окончателната и патоанатомичната
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 злокачествени солидни тумори се прилага комплекс от
специфични методи: химиотерапия, биологична
(таргетна) терапия, хормонотерапия, имунотерапия,
както и в съчетание с лъчелечение. Отделните
методи са с консенсусно уточнен алгоритъм (състав, дози, продължителност, интервал) и линия на
приложение в зависимост от:
а) прогностичните фактори и системите за
стадиране (риск-адаптирана терапия);
б) етапите на лечение;
в) терапевтичния отговор;
г) еволюцията и фазите на болестта;
д) общо състояние (пърформанс статус) на
болния и коморбидност.
3.2. Чрез прилаганите методи се оформя терапевтична стратегия, уточнена от клиничната онкологична комисия (онкологичен комитет), чиято
основна цел е подобряване на преживяемостта на
болните чрез:
а) ерадикация на туморните клетки и излекуване на болните;
б) потискане на неопластични клетъчни линии
с продължителен контрол върху болестта (първа
и последваща линия на системна терапия и поддържаща терапия);
в) контрол на мъчителните симптоми на болестта;
г) овладяване на страничните ефекти от прилаганото лечение;
д) подобряване на качеството на живот;
е) социална реадаптация на болните.
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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:
а) пълна ремисия;
б) частична ремисия;
в) стабилна болест или стациониране (без
ремисия, но и без прогрес);
г) 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, съвременните научни достижения в медицинската онкология и различни клинични изпитвания. В зависимост от това те имат
различни нива на препоръчителност и степен на
доказателственост (виж табл. 1).
Таблица 1. Нива на препоръчителност и степени
на доказателственост в медицинската онкология
Нива на препоръчителност
Ниво

Изисквания

А

Най-малко едно рандомизирано, контролирано проу чване като част от
дост ъпната ли терат у ра, доказващо
специфично твърдение.

В

Наличие на добре проведени нерандомизирани 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 експериментални.

III

Доказателствата са на базата на метаанализ на неекспериментални сравнителни, корелационни и казус-контролирани проучвания с добър дизайн
във фаза II и публикувани само като
резюмета.
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Доказателствата са на базата на доклади 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
Извънболнична помощ
1. Задължителен обем дейност на лечебното
заведение за първична извънболнична медицинска
помощ по отношение на пациенти със злокачествени солидни тумори.
1.1. Изследвания на органи и системи, рискови
за карциногенеза, в рамките на задължителните
профилактични прегледи съгласно нормативните
изисквания за профилактичните прегледи и диспансеризация.
1.2. Насочване на пациенти за консултация със
специалист при съмнение за онкологична болест,
както и при:
1.2.1. неясни анемични състояния без категорични доказателства за железен и вит. В12 дефицит;
1.2.2. лимфоаденомегалия, която не може да
бъде свързвана със специфичен или неспецифичен
възпалителен процес, без повлияване от лечение
в продължение на един месец;
1.2.3. патологични костни фрактури, суспектни
за метастатична костна болест;
1.2.4. туморни формации, доловими физикално;
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 за
временна нетрудоспособност и медицинска експертиза на работоспособността на пациенти със
злокачествени солидни тумори.
1.5. Поддържане на медицинска документация
на пациенти със злокачествени солидни тумори
съгласно нормативните изисквания.
2. Задължителен обем дейност на лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, осъществяващо дейност по „Медицинска онкология“ .
2.1. Специализиран медицински преглед.
2.2. Интерпретация на резултати – хистологични, лабораторни, имунохистохимични и образни
изследвания на болния.
2.3. Консултация на пациенти със специалисти
от други медицински специалности.
2.4. Насочване за планова и спешна хоспитализация на болните.
2.5. Проследяване на болни със солидни злокачествени тумори.
2.6. Медицинска експертиза на работоспособността на болните.
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2.7. Поддържане на медицинска документация
съгласно нормативните документи.
3. Задължителен обем дейност на лекар с придобита специалност „Медицинска онкология“ от
приемно-консултативните кабинети на лечебни
заведения с клиники/отделения по „Медицинска
онкология“.
3.1. Лекарят с придобита специалност „Медицинска онкология“ от приемно-консултативния кабинет
при всеки случай със злокачествен солиден тумор
в зависимост от поставената диагноза и етап на
болестта (новооткрит случай, след хирургическо
лечение или рецидив на болестта), както и при
необходимост от допълнителна консултация за
определяне на терапевтичната стратегия, насочва
пациента към клиничната онкологична комисия
(онкологичен комитет).
3.2. Лекарят с придобита специалност „Медицинска онкология“ в приемно-консултативния
кабинет при необходимост от хоспитализация, но
невъзможност за такава в същото лечебно заведение, насочва пациента към друго лечебно заведение
с клиника/отделение по медицинска онкология.
3.3. Лекарят/лекарите с придобита специалност
„Медицинска онкология“ от лечебно заведение
с клиника/отделение по медицинска онкология
могат да насочат пациент към клиника/заведение
по медицинска онкология от по-високо ниво.
4. Задължителен обем дейност на лекари с
придобита специалност „Медицинска онкология“
от стационари за медицинска онкология на заведенията за болнична помощ.
4.1. Медицинските дейности и отговорности на
ниво лекари с придобита специалност „Медицинска
онкология“ и медицинските сестри от стационари по медицинска онкология на заведенията за
болнична помощ са конкретизирани в раздел III
и представляват многоетапен процес, който найобщо включва:
4.1.1. Контрол на прием, санитарно-хигиенна
обработка и настаняване на пациенти. Дейностите
по приема, хигиенната обработка и настаняването
на пациентите в стационара се извършват под наблюдението на старшата медицинска сестра от екип
(секторна медицинска сестра/санитар/технически
сътрудник) и са регламентирани чрез Стандартна
оперативна процедура (СОП) за организация на
потока медицински дейности и длъжностните характеристики на отговорния персонал, утвърдени
в болничното заведение.
4.1.2. Диагностични процедури. Представляват
комплекс от специфични и общодиагностични
дейности при пациент с онкологично заболяване
в клиника/отделение по медицинска онкология,
конкретизирани в раздел III съгласно нивата на
клиниките/отделенията (II и III) и изискванията
за компетентност на медицинския персонал.
4.1.2.1. Диагностичните процедури се извършват
след обсъждане и съгласно методични указания за
всяка първична туморна локализация и СОП при
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злокачествени солидни тумори от лекуващия екип
и други екипи за специализирани диагностични
изследвания в онкологията.
4.1.2.2. Диагностичните процедури се извършват само след писмено информирано съгласие
на пациента.
4.1.3. Терапевтични процедури. Специфичните
и общотерапевтичните процедури при пациент
със злокачествен солиден тумор в стационар по
медицинска онкология са детайлизирани в раздел
III съгласно нивата на клиниките/отделенията по
медицинска онкология (II и III) и изискванията
за познания и компетентност на лекуващия екип.
Терапевтичните процедури се прилагат само след
писмено информирано съгласие на пациента.
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 пациентите със злокачествени солидни тумори се дехоспитализират
с издадена от лекуващия лекар и подписана от
началник клиника/отделение епикриза, която
включва следните задължителни данни:
а) точна окончателна диагноза, стадий на
заболяването;
б) дата и номер на документа, уточняващ хистологичната диагноза;
в) сегашното състояние на пациента и неговата
динамика след лечението;
г) основни параклинични данни за болестта,
нейната активност и тяхната динамика след лечението;
д) приложеното противотуморно и симптоматично лечение;
е) странични реакции и усложнения от лекарствените и кръвните продукти;
ж) точни указания съгласно нормативните
актове и НРД към общопрактикуващия лекар за
по-нататъшно поведение: наблюдение, контролни
изследвания, амбулаторно, домашно или поддържащо лечение, лекарствени продукти с доза и продължителност, дата на следваща хоспитализация,
медицинска експертиза на работоспособността,
диспансеризация.
5. Гранични области на специалността „Медицинска онкология“.
5.1. Медицинската онкология е специалност с
интердисциплинарен характер, взаимодействаща
с всички останали медицински специалности.
Припокриващите се територии за медицинската
онкология са области от отделни медицински специалности, третиращи 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 съгласно табл. 2:
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Таблица 2. Описание на припокриващи се територии и граници на отговорност на медицинската
онкология с другите специалности
Граници на отговорност на другите специално- Граници на отговорност на медиПрипокриващи се теритости към медицинската онкология
цинската онкология към другите
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Акушерство и
гинекология

Диагностична, лечебна
– насочва за специализирана консултация болни
с диагностицирани солидни тумори на репродуктивната система;
– консултира пациенти със солидни злокачествени 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
солидни тумори при бременност.

Диагностична, лечебна
– консултира пациенти с диагностицирани солидни тумори на
репродуктивната система;
– провежда системна противотуморна терапия на злокачествени
солидни тумори при бременност.

Анестезиология
и интензивно
лечение

Лечебна
– консултира пациенти със солидни злокачествени тумори при необходимост от анестезия или
интензивно лечение.

Диагностична, лечебна
– консултира предоперативно пациенти със солидни злокачествени
тумори по отношение на медикаментозна терапия;
– консултира пациенти на интензивно лечение, провеждащи системна 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 солидни
злокачествени тумори, свързани с
вирусни инфекции (носителство);
– диагностицира и лекува солидни
неоплазии в хода на HIV инфекция.

Гастроентеро
логия

Диагностична, лечебна
– насочва за специализирана консултация болни
с диагностицирани солидни тумори на гастро
интестиналния тракт и черния дроб;
– чернодробна аспирационна биопсия при първични и вторични туморни лезии;
– осъществява специализирани методи за третиране на чернодробни метастази (радиофреквентна
аблация и др).

Диагностична, лечебна
– консултира пациенти със суспектни солидни тумори на гастроинтестиналния тракт.

Ендокринология Диагностична
и болести на об- – насочва за специализирана консултация болни
мяната
с диагностицирани солидни тумори на ендокринната система;
– ендокринологична консултация при болни, които подлежат на цитостатична и хормонотерапия.

Диагностична, лечебна
– участва в уточняване на онкологични проблеми при ендокринни
заболявания;
– диагностика и лечение на солидни
неоплазми с ангажиране на ендокринната система.

Инфекциозни
болести

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

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.
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Кардиология

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

Диагностична
– консултира пациенти със сърдечни болести, свързани със злокачествени солидни тумори (сърдечна недостатъчност, сърдечна тампонада).

Клинична
имунология

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

Диагностична
– консултира пациенти с болести на
имунната система, придружаващи
злокачествени солидни тумори.

Клинична лабо- Диагностична
ратория
– участва в тясно взаимодействие с медицинския
онколог при контрола на противотуморната терапия и проследяване на болните.

Диагностична
– специализирана лабораторна диагностика в медицинската онкология (серумни туморни маркери
и др.).

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

Диагностична, лечебна
– консултира пациенти с дерматологични болести, придружаващи
злокачествени солидни тумори.

Лъчелечение

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

Диагностична, лечебна
– консултира пациенти със злокачествени солидни тумори в хода
на лъчетерапия.

Медицинска
генетика

Диагностична
– участва в анализа на генетичния профил на
злокачествените солидни тумори (генни експресии, мутации, амплификации и др.);
– изработва предиктивни маркери (фармакогеномни и фармакопротеомни).

Диагностична
– специализирана генетична лабораторна диагностика в медицинската онкология (предиктивни маркери
за системна таргетна терапия).

Медицинска
паразитология

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

Диагностична, лечебна
– консултира пациенти с паразитни
болести, придружаващи злокачествени солидни тумори.

Микробиология

Диагностична
– осъществява рутинна и експресна микробиологична диагностика на биологични секрети и
хемокултури с изолиране на патогенни микроорганизми, идентификация и антибиограма.

Диагностична
– насочва за специализирана 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 централна нервна
система, компресия на миелона);
– насочва за специализирана консултация пациенти с диагностицирани мозъчни тумори.

Диагностична, лечебна
– консултира и лекува пациенти
с постоперативно установени солидни тумори на централната и
периферната нервна система.
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Нервни болести

Диагностична, лечебна
– насочва за специализирана консултация пациенти с неврологични болести, свързани със
злокачествени солидни тумори или паранеопластични синдроми;
– консултира, диагностицира и участва в лечението на неврологични усложнения при системна
химиотерапия.

Диагностична, лечебна
– консултира пациенти с неврологични болести, придружаващи
злокачествени солидни тумори;
– консултира лечението на неврологични 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 недостатъчност, настъпила в хода на онкологична
болест или системна химиотерапия.

Диагностична, лечебна
– консултира пациенти с бъбречни
болести, придружаващи злокачествени 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 които
проведените нуклеарномедицински
изследвания насочват към злокачествен солиден тумор.

Образна диаг
ност ика

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

Диагностична
– консултира пациенти, при които
проведени образни изследвания насочват към злокачествени солидни
тумори.

Ортопедия и
травматология

Диагностична, лечебна
– насочва за специализирана консултация пациенти 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, придружаващи злокачествени солидни тумори.

Очни болести

Диагностична
– консултира и участва в диагностиката на офталмологични 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 структури.

Обща и клинична Диагностична
патология
– осъществява морфологична диагностика и
стадиране на злокачествени солидни тумори;
– изработва прогностични и предиктивни маркери чрез конвенционални и имунохистохимични
изследвания.

Диагностична
– специализирана морфологична
лабораторна диагностика в медицинската онкология (предиктивни
хистологични маркери за системна
противотуморна терапия).

Пневмология и
фтизиатрия

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

Диагностична, лечебна
– насочва за специализирана консултация пациенти 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, трахеобронхиално стентиране и др.).
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Психиатрия

Диагностична, лечебна
– консултира болни със злокачествени солидни
тумори във връзка с разпознаване и лечение
на психосоциалния дистрес и осъществява специализирана психиатрична консултация при
необходимост.

Диагностична, лечебна
– консултира пациенти с психиатрични заболявания, придружаващи злокачествени солидни тумори.

Ревматология

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

Диагностична, лечебна
– консултира пациенти с ревматологични болести, придружаващи
злокачествени солидни тумори.

Клинична 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 костномозъчни увреждания, свързани със злокачествени
солидни тумори или системна противотуморна
терапия;
– консултира пациенти със злокачествени солидни 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 (анемии, нарушения на хемостазата,
миелодисплазии и др.), свързани
със злокачествени солидни тумори
или тяхното лечение.

Трансфузионна
хематология

Диагностична
– консултира и осигурява необходимото количество кръв, кръвни биопродукти;
– изследване на съвместимост по кръвни групи
ABO и D групи, 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.

Диагностична, лечебна
– консултира, планира и определя
индикациите, обема и честотата
на количеството кръв и кръвни
биопродукти при злокачествени
солидни тумори;
– провежда и контролира лечението с кръв и кръвни продукти при
ракова анемия и анемия, свързана
със системната химиотерапия при
злокачествени солидни тумори.

Урология

Диагностична, лечебна
– насочва за специализирана консултация пациенти 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 обструктивни уропатии, свързани с туморна компресия
в малък таз.

Диагностична, лечебна
– консултира и лекува пациенти
със злокачествени солидни тумори
и ангажиране на урогениталния
тракт;
– консултира урологични хирургични интервенции при пациенти
със злокачествени солидни тумори
или усложнения.

Ушно-носноДиагностична, лечебна
гърлени болести – насочва за специализирана консултация пациенти с диагностицирани злокачествени солидни
тумори на глава и шия;
– участва в палиативната терапия на животозаплашващи обтурации на горни дихателни
пътища, свързани със злокачествени солидни
тумори (трахеостомия и др.).

Диагностична, лечебна
– консултира и лекува пациенти
с ангажиране на горни дихателни
пътища от злокачествени солидни
тумори;
– консултира пациенти със злокачествени солидни тумори при
необходимост от оториноларингологични хирургични интервенции.

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 пациенти с хирургично диагностицирани злокачествени
солидни тумори;
– участва в палиативната терапия на животозаплашващи обтурации на храносмилателния тракт,
жлъчните пътища и др. (гастростома, билиарен
дренаж и др.).

Диагностична, лечебна
– консултира пациенти със злокачествени солидни тумори при
необходимост от хирургични интервенции.
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Раздел VI
Организацията 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 правилника за дейността им. Същият информира РЦЗ за създадените
онкологични комисии. Те осъществяват цялостна
оценка на пациенти със злокачествени солидни
тумори с цел определяне на окончателната диагноза, стадия, прогностичната група и лечебната
стратегия в различни етапи на болестта.
2. Клиничните онкологични комисии са:
а) обща клинична онкологична комисия;
б) клинична онкологична комисия по химио
терапия;
в) клинични онкологични комисии по локализации: „белодробен карцином“, „карцином на гърда“,
„гастроинтестинални злокачествени неоплазми“,
„ендокринни тумори“, „тумори на урогенитален
тракт“ и др.
3. Обща клинична онкологична комисия – състав и функции.
3.1. Общата клинична онкологична комисия се
състои от специалисти по: медицинска онкология,
обща и клинична патология, образна диагностика,
лъчелечение и хирургия.
3.2. При необходимост към състава на общата
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. Клиничната онкологична комисия по
химиотерапия, клиничната онкологична комисия
по локализации и общата клинична онкологична
комисия са равнопоставени.
3.5. Общите клинични онкологични комисии
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 оригиналната медицинска
документация (епикризи, рентгенови снимки,
компютър-томографии, сцинтиграфии).
3.8. Решенията на общата клинична онкологична комисия се вписват в протоколи. Протоколите
се съставят в три екземпляра 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
екземпляр се предава на лекуващия лекар, който
го прилага към документацията на пациента.
3.9. Решението на общата клинична онкологична комисия за всеки един новодиагностициран
случай задължително включва:
а) окончателна диагноза, стадий на заболяването (TNM);
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б) лечебна тактика; клиничната комисия не
разглежда лечебната тактика при пациенти, при
които извършените изследвания са некачествени,
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 онкологична комисия са задължителни.
3.11. Решенията на общите клинични онкологични комисии са съобразени със стандартните
оперативни процедури за диагностика и методично
указание за системно лекарствено лечение на солидни тумори, утвърдено със заповед на министъра
на здравеопазването.
3.12. Специфичното лечение на пациент със
злокачествени солидни тумори не започва, ако
той не е обсъден на обща клинична онкологична
комисия (общоболничен онкологичен комитет) и
не е определена цялостната комплексна лечебна
тактика.
4. Клинична онкологична комисия по химиотерапия (онкологичен комитет по химиотерапия
или химиотерапевтична конференция) – структура
и функции.
4.1. Клиничната онкологична комисия по химиотерапия се състои най-малко от трима лекари
с призната специалност „Медицинска онкология“
или две специалности – „Вътрешни болести“ и
„Онкология“, които работят в лечебното заведение,
и се ръководи от председател.
4.2. Клиничните онкологични комисии по химиотерапия заседават по предварително обявен
график.
4.3. Насочването към клиничната онкологична
комисия по химиотерапия става след консултативен преглед от лекар от персонала на клиниката/
отделението. 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 химиотерапия
се извършва от лекаря, извършил консултативния
преглед, и включва конкретни предложения за терапевтично поведение – системна противотуморна
терапия, палиативна терапия и др.
4.5. Решенията на клиничната онкологична
комисия по химиотерапия се вписват в протоколи,
които се съставят в два екземпляра и се подписват от членовете на комисията. Един екземпляр
се прилага към медицинската документация на
пациента и един екземпляр остава в архива на
комисията.
4.6. Решението на клиничната онкологична
комисия по химиотерапия за всеки случай задължително включва:
а) окончателна диагноза, стадий на болестта,
прогностична група (в зависимост от конкретната
неоплазма), общо състояние (преценено като пърформанс статус по ECOG), прогностични и предиктивни маркери (серумни, имунохистохимични
и генетични), придружаващи болести;
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б) лечебна тактика: вид на противотуморната
терапия (неоадювантна, адювантна, първа и последваща линия, поддържаща), химиотерапевтични
схеми (режими) с посочване на всеки медикамент,
брой курсове.
4.7. Решението на клиничната онкологична
комисия по химиотерапия при пациенти, при
които се налага промяна на лечебната тактика,
включва становище за:
а) оценката на терапевтичния отговор;
б) промяна в лечебната тактика при показания;
в) спиране на лечението при показания;
г) насочване за палиативна терапия при показания.
4.8. Решенията на клиничната онкологична
комисия по химиотерапия са съобразени с Националния стандарт за системно лекарствено лечение
на солидни тумори, приет от работна група на
Българското онкологично дружество (БОД).
5. Проследяване на пациенти със злокачествени
солидни тумори.
5.1. Лечение на пациент със злокачествен солиден тумор не започва, ако той не е обсъден на
обща клинична онкологична комисия и на клинична
онкологична комисия по химиотерапия и не е определена цялостната комплексна лечебна тактика.
По изключение 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 терапия в
лечебни заведения с клиники/отделения по медицинска онкология.
5.3. Проследяването след лечение на пациент
със злокачествен солиден тумор е периодът след
приключване на лечението. Задачата на редовните
клинични прегледи и специализирани изследвания
е да се потвърдят излекуването, ремисията, рецидивът и/или прогресията на болестта.
5.4. Проследяване на пациенти със злокачествени солидни тумори се извършва от лекар с
придобита специалност „Медицинска онкология“
на всички нива на онкологичната помощ, а диспансеризацията – съгласно действащата нормативна уредба.
5.5. Проследяването при различните видове злокачествени солидни тумори (клиничните прегледи,
видът и честотата на изследванията) се базира на
Европейските стандарти за медицинска онкология.
5.6. При невъзможност да се извърши специализирано изследване пациентът се насочва към
по-високото ниво. При този многостъпален процес
на проследяване се ползват лечебните заведения
в същия район по здравната карта на страната
или избрано от пациента лечебно заведение извън
територията, на която живее.
6. Права и задължения на пациентите.
6.1. Права на пациент със злокачествен солиден тумор.
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6.1.1. Пациент със злокачествен солиден тумор
има право да бъде подробно запознат с терапевтичния план и последователността на терапевтичните
етапи, чрез които да се достигне до окончателна
цел на лечението.
6.1.2. При пациент със злокачествен солиден
тумор се извършват лабораторни тестове, инструментални и инвазивни методи на изследване
след разясняване на необходимостта и ползата
от тях, рисковете за усложнения и приноса им за
диагнозата и избора на терапия.
6.1.3. Възможността за развиване на очаквани
и/или неочаквани усложнения в резултат на извършваните диагностични и лечебни процедури
и начинът за овладяването им следва да бъдат
подробно и достъпно обяснени на пациента.
6.1.4. Пациент със злокачествен солиден тумор
изразява писмено „Информирано съгласие“ за извършване на лечебни и диагностични процедури
след подробна информация от лекар.
6.1.5. Да получава информация за здравословното си състояние във всеки един етап от хода
на лечебния процес, за възможните рискове и
усложнения или нежелани реакции от провеждане на лечението, както и за съществуването на
алтернативни терапевтични методи.
6.1.6. Да бъде запознат с правилника за вътрешния ред на клиниката/отделението по медицинска онкология и да упражнява правата си в
съответствие с този правилник.
6.1.7. Да изисква запазване на поверителността
на информацията за неговото здравословно състояние освен в случаите, предвидени от закона, и
запазване на медицинската документация.
6.1.8. Да прекъсне или откаже по всяко време
лечението си, като писмено го изразява с подпис
в медицинската документация.
6.1.9. При неблагоприятна еволюция на болест
та пациентът има право на палиативна терапия.
6.1.10. Пациентът има право да потърси второ
мнение от специалисти по медицинска онкология.
6.2. Задължения на пациент със злокачествен
солиден тумор.
6.2.1. Всички данни за здравното си състояние пациентът трябва да направи достояние на
лекуващия екип и да съдейства за укрепване на
собственото си здраве по време на лечението.
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 лечението, 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 вътрешния
ред на лечебното заведение и клиниката/отделението, където се провежда неговото лечение.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.;
изм., ДВ, бр. 9 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. прави предложение за включване в
инвестиционната програма на МЗХ обекти,
свързани с дейността на дирекцията, както и
такива, свързани с дейността на дирекция „Хидромелиорации“ в МЗХ, включително по чл. 8,
ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ, на територията на областта;“.
2. Създава се нова т. 14:
„14. контролира дейностите по напояване
на земеделските земи, вкл. надзора върху
сдруженията за напояване съгласно Закона за
сдруженията за напояване, на територията на
съответната област;“.
3. Досегашните т. 14 – 17 стават съответно
15 – 18.
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 32 се изменя така:
„32. контролира качеството и количеството на
извършената работа във връзка с изпълнението
на обектите, свързани с дейността на дирекция
„Хидромелиорации“ в МЗХ, включително на
обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ, на територията на областта;“.
2. Създава се нова т. 51:
„51. подпомага дейността на дирекция „Хидромелиорации“ в МЗХ при осъществяване на
функциите є на територията на областта под
методическото ръководство на дирекция „Хидромелиорации“ в МЗХ;“.
3. Досегашните т. 51 – 55 стават съответно
52 – 56.
§ 3. В приложението към чл. 6, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „1742“ се
заменя с „1751“.
2. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград“ числото „77“ се заменя
със „78“.
3. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ – Варна“ числото „74“ се заменя със „75“.
4. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ – Видин“ числото „60“ се заменя с „61“.
5. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен“ числото „70“ се заменя със „71“.
6. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив“ числото „113“ се заменя със
„114“.
7. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ –
Русе“ числото „49“ се заменя с „50“.
8. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен“ числото „42“ се заменя с „43“.
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9. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ – София-град“ числото „53“ се заменя
с „54“.
10. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора“ числото „65“ се заменя
с „66“.
Заключителни разпоредби
§ 4. Директорите на областните дирекции
„Земеделие“ в Благоевград, Варна, Видин, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София-град и Стара
Загора утвърждават длъжностно разписание на
съответната дирекция съгласувано с министъра
на земеделието и храните в 3-дневен срок от
влизането в сила на правилника.
§ 5. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
6318

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване
и предлагане на пазара на месо и субпродукти
от домашни птици (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.;
попр., бр. 30 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думата „определят“ се
заменя с „уреждат“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. изискванията за окачествяване на месо,
разфасовки, заготовки и черен дроб от домашни
птици и качествените изисквания към тях в
зависимост от вида на птиците, външния вид
и теглото;“.
3. В т. 2 след думата „месо“ се поставя
запетая и се добавя „разфасовки, заготовки“.
4. В т. 3 след думата „месото“ се поставя
запетая и се добавя „разфасовки, заготовки“.
5. Точка 4 се изменя така:
„4. редът за събиране на данни за средната
цена на покупко-продажбата на птиче месо
във връзка с прилагане на Регламент (ЕО)
№ 504/2009 на Комисията от 15 юни 2009 г.
за изменение на Регламент (ЕО) № 546/2003
относно някои съобщения на данни във връзка
с прилагането на регламенти (ЕИО) № 2771/75,
(ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и на птичето месо;“.
6. Точка 5 се изменя така:
„5. условията и редът за издаване и отнемане
на свидетелство на окачествители на птиче месо,
както и за провеждане на курс за обучение и
за полагане на изпит;“.
7. Създава се т. 6:
„6. изискванията относно реда за извършване на проверки във връзка с предлагането на
месо, разфасовки, заготовки и черен дроб от
домашни птици на пазара с оглед прилагане на:
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а) Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета
от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща
организация на селскостопанските пазари и
относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)
(обн., ОВ, бр. L 299 от 16.11.2007 г.);
б) Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение
на определени стандарти за предлагането на
пазара на месо от домашни птици (обн., ОВ,
бр. L 157 от 17.6.2008 г.);
в) Рeгламент (ЕО) № 1047/2009 на Съвета от
19 октомври 2009 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща
организация на селскостопанските пазари по
отношение на пазарните стандарти за птиче
месо (обн., ОВ, бр. L 290 от 16.11.2009 г.);
г) Регламент (ЕО) № 504/2009 на Комисията
от 15 юни 2009 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 546/2003 относно някои съобщения
на данни във връзка с прилагането на регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и
(ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на
яйцата и на птичето месо (обн., ОВ, бр. L 151
от 16.6.2009 г.).“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. месо от домашни птици, подходящо за
консумация от човека, което не е претърпяло
никаква друга обработка освен студена, за да
се осигури неговото запазване, и се отнася
за птиче месо, разфасовки и субпродукти от
следните видове
– Gallus domesticus;
– патици;
– гъски;
– пуйки;
– токачки;
2. разфасовки и заготовки от домашни птици;
3. птиче месо в саламура, попадащо под код
КН 0210 99 39, както е посочено в част ХХI от
приложение I на Регламент (ЕО) № 1234/2007
на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските
пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти („Общ регламент
за ООП“) (обн., ОВ, бр. L 299 от 16.11.2007 г.).“
§ 3. Наименованието на раздел ІІ се изменя
така:
„Раздел II
Качествени изисквания и окачествяване на
месо, разфасовки, заготовки и черен дроб от
домашни птици.“
§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Трупове от домашни птици, разфасовки, заготовки и черен дроб се предлагат на
пазара, когато отговарят на изискванията на
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приложение № І на Регламент (ЕО) № 543/2008,
приложение № І на Регламент (ЕО) № 1234/2007
и Регламент(ЕО) № 1047/2009.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Птичето месо, разфасовките, заготовките
и черният дроб от домашни птици в зависимост от термичното състояние се предлагат на
пазара като:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. прясно птиче месо – птиче месо, което
никога не е втвърдявано в резултат на процеса
на охлаждане преди постоянното му съхранение
при температура не по-ниска от – 2 °C и не
по-висока от + 4 °C; производителят може да
предвиди отклонения от посочените температури
през минималния период от време, необходим
за разфасоване, обработка и съхранение на прясното птиче месо, извършвани в системата на
търговията на дребно или в помещения, намиращи се в непосредствена близост до търговските
обекти, където разфасоването, обработката и
съхранението се извършват единствено с цел
директно доставяне на прясно птиче месо за
потребителите на място, при условие че се
запазят характеристиките му на прясно месо;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. пресни птичи разфасовки – съхраняват
се при условията на прясно птиче месо;“
г) създава се точка 2а:
„2а. охладен черен дроб – съхранява се при
температура, не по-висока от 3 °С, със срок на
предлагане, определен и гарантиран от фирмата
производител;“
д) създават се нови т. 3, 4 и 5:
„3. „заготовка от птиче месо“ означава птиче
месо, включително птиче месо, накълцано на
парченца, към което са добавени хранителни
продукти, подправки и добавки или което е
преминало през процеси, които не са довели
до изменение на вътрешната структура на
мускулните влакна на месото;
4. „заготовка от прясно птиче месо“ означава заготовка от птиче месо, за която е
използвано прясно птиче месо, включително
и накълцано на парченца, което се съхранява
и отговаря на условията за прясно птиче месо;
срокът за предлагане на пазара се определя и
гарантира от фирмата производител и трябва
да отговаря на изискванията за прясно птиче
месо, включително и по отношение на водното
съдържание; производителят може да предвиди
малко по-различна температура от необходимата за прясно птиче месо, която да се прилага
за минималния необходим период от време и
само до степента, необходима за улесняване
на процесите на разфасоване и обработка във
фабриката при производството на заготовки
от прясно птиче месо, но да гарантира същите
резултати;
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5. „продукт от птиче месо“ означава месен
продукт по смисъла на точка 7.1 от приложение
№ I към Регламент (ЕО) № 853/2004, за който
е използвано птиче месо;“
е) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно
т. 6, 7, 8 и 9 и се изменят така:
„6. „замразено птиче месо“ – месо, което е
замразено възможно най-бързо в рамките на
обичайните процедури след клане и се съхранява
по всяко време при температура, не по-висока
от –12 °C, като се предлага на пазара в срок,
гарантиран от фирмата производител;
7. „замразени птичи разфасовки“ – съхраняват се при условията на замразено птиче месо
и се предлагат на пазара със срок, гарантиран
от фирмата производител;
8. „замразен черен дроб“ – съхранява се
при условията на замразено птиче месо и се
предлага на пазара със срок, гарантиран от
фирмата производител;
9. „бързо замразено птиче месо“ – замразено
със скорост 1 cm/h, с температура в дълбочина
на гръдния мускул не по-висока от минус 10 °С;
съхранява се при температура не по-висока
от минус 18 °С и се предлага на пазара до 9
месеца, а за гъските – до 6 месеца от датата
на производство или срок, гарантиран от производителя; без петна от „хладилно изгаряне“
и ледени късове във вътрешността на птиците
и в полиетиленовите пликове;“
ж) създава се т. 10:
„10. птичето месо, което е било подложено
на замразяване или бързо замразяване, следва да се продава в това състояние или да се
използва като суровина за производство на
месни продукти и се предлага на пазара със
срок, гарантиран от фирмата производител;“
з) досегашните т. 7 и 8 стават съответно
т. 11 и 12.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Срокът на годност на птичето месо и
птичите разфасовки в чл. 3, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 10,
опаковани във вакуум опаковки, се гарантира
от фирмата производител.“
§ 6. В чл. 5, ал.1 след думите „бързо замразените разфасовки“ се добавя „и заготовки“, а
думите „приложение № 3“ се заменят с „Рег
ламент (ЕО) № 543/2008“.
§ 7. В чл. 6 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Птичите трупове и разфасовките се
предлагат на пазара като клас „А“ и клас „Б“ в
зависимост от вида на птиците, външния вид и
охранеността на трупа. Класовете отговарят на
изискванията на приложение № 1, табл. 1 – 3.
(2) Предварително опакованото замразено
или бързо замразено птиче месо се класифицира в зависимост от номиналното тегло, както
е посочено в чл. 9, ал. 3 на Регламент (ЕО)
№ 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г.
относно въвеждането на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на
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Съвета по отношение на определени стандарти
за предлагането на пазара на месо от домашни
птици.“
§ 8. Членове 7, 8, 9, 10 и 11 се отменят.
§ 9. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Маркировката на месото от домашни птици се извършва съгласно чл. 1, 4 и
чл. 5, ал. 3, 4 и 5 на Регламент (ЕО) № 543/2008.
(2) В случаите, в които месото от домашни птици се транспортира до транжорни или
цехове за преработка, маркировката по чл. 1
не се прилага.“
§ 10. Създават се членове 8а и 8б:
„Чл. 8а. Маркировката на птичите трупове
съдържа информация за:
1. начина на представяне на птичите трупове:
а) частично изкормени – от които не са отстранени сърцето, черният дроб, белите дробове,
воденичката, гушата и бъбреците;
б) изкормени, с вътрешности – всички
вътрешни органи са извадени, поставени в
полиетиленово пликче и върнати в коремната
кухина на птичия труп; пликчето има следното
съдържание: сърце, шийка, воденичка и черен
дроб; при черния дроб се отстранява жлъчният
мехур; при воденичката се отстранява кутикулата и съдържанието є; при сърцето може да се
отстрани или запази перикардиалната торбичка;
в) изкормени, без вътрешности – всички
вътрешни органи са извадени, включително и
белите дробове;
2. метода на охлаждане:
а) въздушно – охлаждане на птичи трупове
със студен въздух;
б) въздушно-душово – охлаждане на птичи
трупове със студен въздух и оросяване със
студена вода;
в) охлаждане чрез потапяне – охлаждане на
птичи трупове в резервоари с вода или вода
и лед.
Чл. 8б. (1) За означаване на начините на
отглеждане, с изключение на органичното
или биологичното отглеждане, се използват
означенията, посочени в чл. 11 на Регламент
(ЕО) № 543/2008.
(2) Кланиците и транжорните, които обозначават върху етикета начините на отглеждане,
се одобряват от министъра на земеделието и
храните.“
§ 11. Създава се нов раздел ІV:
„Раздел ІV
Изисквания към кланиците и транжорните и
ред на одобрение
Чл. 9а. (1) Месото от домашни птици и
разфасовките се окачествяват от обучени окачествители в одобрени и регистрирани кланици
и транжорни от регионалните ветеринарномедицински служби, респективно дирекция
„Столичен ветеринарносанитарен контрол“, по
реда на чл. 12 от Закона за храните.
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(2) Ветеринарният регистрационен номер на
регистрираните по ал. 1 кланици и транжорни
започва с обозначението «BG».
Чл. 10а. (1) Кланиците и транжорните, които
ще маркират върху опаковките обозначения
за начина на отглеждане на птиците съгласно
чл. 8б, подлежат на специално одобрение съгласно чл. 12 от Регламент (ЕО) № 543/2008. Те
подават заявление до министъра на земеделието
и храните, в което посочват име, адрес на кланицата, ветеринарен регистрационен номер и
начина на отглеждане, посочен в приложение
ІV на Регламент (ЕО) № 543/2008.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава от
следните документи:
1. името, адреса и регистрационния номер
на производителя на птиците или наименованието, седалището и адреса на управление на
търговеца;
2. броя и общото живо тегло на доставените
или кланичното тегло на преработени птици
за всеки производител поотделно;
3. осъществените продажби, включително
името и адреса на купувачите, за период не
по-малък от 6 месеца след доставката.
Чл. 11а. (1) В срок до 1 месец от подаване
на заявлението министърът на земеделието и
храните назначава комисия с представители на
Министерството на земеделието и храните и
Националната ветеринарномедицинска служба
за извършване на проверка на място относно
декларираните обстоятелства и изискванията на
приложение № V от Регламент (ЕО) № 543/2008.
(2) Комисията в 7-дневен срок представя на
министъра на земеделието и храните становище
с предложение за разрешаване обозначаването
на начина на отглеждане на птиците върху
етикетите или отказ.
(3) Когато при проверката се установи, че
кланицата или транжорната не отговаря на изискванията на приложение № ІV на Регламент
(ЕО) № 543/2008, комисията дава писмено
предписание на заявителя, в което определя и
срок за отстраняване на пропуските.
(4) Когато заявителят е отстранил пропуските
преди изтичане на посочения в предписанието
срок, той писмено информира министъра на
земеделието и храните, който в 15-дневен срок
изпраща комисията за извършване на повторна
проверка на обекта. Комисията съставя протокол
за резултатите от проверката и го представя на
министъра на земеделието и храните.
(5) В тридневен срок от представяне на
становището по ал. 2 или протокола по ал. 4
кланицата или транжорната се вписва в списъка по чл.11б и министърът издава удостоверение на заявителя за маркиране на начина
на отглеждане на птиците върху етикетите или
мотивирано отказва.
(6) Отказът по ал. 5 може да се обжалва по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Чл. 11б. (1) В Министерството на земеделието и храните се води списък на кланиците
и транжорните, одобрени за маркиране на
обозначенията, посочени в чл. 11 от Регламент
(ЕО) № 543/2008.
(2) В списъка по ал. 1 се вписват:
1. име и адрес на кланицата или транжорната;
2. номер на удостоверението за одобрение;
3. начин на отглеждане на доставените и
преработени птици.
Чл. 11в. (1) Одобрените кланици и транжорни
по чл. 11а, производителите, които доставят
птиците, производителите и доставчиците на
фуражни смески и люпилните, които произвеждат еднодневни пилета от бавнорастящи
хибриди, подлежат на проверка в съответствие
с чл. 12, т. 5 на Регламент (ЕО) № 543/2008.
(2) Обектите по ал. 1 водят дневници в съответствие с посочените в чл. 12 на Регламент
(ЕО) № 543/2008 срокове.“
§ 12. Досегашният раздел IV става раздел V.
§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „приложение № 9“ се заменят с „приложение № 2“.
2. В ал. 4 думите „назначена от министъра
на земеделието и горите или упълномощено
от него лице“ се заличават.
3. В ал. 5 след думата „изпитът“ се добавя
„по практика“.
§ 14. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата по ал. 1 изготвят контролни
листове, констативни протоколи и доклади за
извършените проверки и вписват данните за броя
на проверените партиди, броя на неправилно
окачественото и/или маркирано птиче месо.“
2. В ал. 3 след думите „календарна година“
се добавя „за една кланица.“
§ 15. В чл. 16, ал. 2 думата „ежемесечно“
се заличава.
§ 16. Досегашният раздел V се отменя.
§ 17. В чл. 20 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато при изследване на пробите бъде
установено, че количеството несвързана вода
е по-голямо от допустимото количество вода,
определено по методите в приложения № VІ,
VІІ, VІІІ или приложение № ІХ на Регламент
(ЕО) № 543/2008, кланиците незабавно предприемат необходимите технически изменения
в процеса, за да гарантират посочените в цитираните приложения стойности.“
§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 5“ се
заменят с „приложение № ІХ на Регламент
(ЕО) № 543/2008“.
2. Думите „приложение № 3“ се заменят с
„приложения № VІ и VІІ на Регламент (ЕО)
№ 543/2008“.
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3. В ал. 3 думите „приложение № 3“ се
заменят с „приложение № ІХ на Регламент
(ЕО) № 543/2008“.
4. В ал. 5 след думите „пробите по ал.“ се
добавя „2“.
5. В ал. 6 думите „приложение № 3“ се заменят с „приложения № VІ и VІІ на Регламент
(ЕО) № 543/2008“.
§ 19. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Най-малко веднъж на 3 месеца в
транжорните или кланиците лицата по чл. 20,
ал. 1 под наблюдението на лицата по чл. 12,
ал. 1 вземат проби от замразените и бързо
замразените птичи разфасовки и заготовки за
определяне на съдържанието на несвързаната
вода по реда, определен в приложение № VІІІ на
Регламент (ЕО) № 543/2008. Проби не се вземат
от птичи разфасовки, за които са представени
доказателства, че са предназначени за износ.“
2. В ал. 2 думите „приложение № 3“ се
заменят с „приложение № VІІІ на Регламент
(ЕО) № 543/2008“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато бъде установено, че дадена
партида от замразени или бързо замразени
птичи разфасовки и заготовки не съответства
на изискванията за допустимо количество
несвързана вода, пробите по ал. 1 се вземат
всеки месец, докато 3 поредни проби, взети в
три различни производствени дни в рамките
най-много на четири седмици, са показали
наличие на абсорбирана вода, съответстваща
на изискванията на приложение № VІІІ на
Регламент (ЕО) № 543/2008.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Изискванията за максимално допустимите стойности на несвързаната вода по
приложения № VІ, VІІ и VІІІ на Регламент
(ЕО) № 543/2008 са валидни за всички видове
пресни, замразени и бързо замразени трупчета
от домашни птици, разфасовки, заготовки и
черен дроб.
(5) В случаите, в които резултатите от изследванията надвишават максимално допустимите
стойности на несвързаната вода, посочени в
Регламент (ЕО) № 543/2008, нарушителите подлежат на санкция съгласно чл. 74а от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз.“
§ 20. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. В Министерството на земеделието
и храните се поддържа единна информационна
система с данни за средните продажни цени на
неразфасовани, замразени птичи трупове клас
„A“, без вътрешности, прилагани от птицекланиците и общо за страната.“
§ 21. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „всяка сряда“ се заменят
с „всеки вторник“.
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2. В ал. 3 след думите „Европейската комисия“ се добавя „всяка сряда не по-късно от
12 часа“.
§ 22. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Окачествяването, класификацията и
съхранението на месо, разфасовки и заготовки
от домашни птици се контролира от длъжностни лица, упълномощени от министъра на
земеделието и храните.“
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Птицекланиците, транжорните, складовете за търговия на едро, както и митническите
пунктове в момента на освобождаването на
стоката от митницата, когато се касае за внос,
подлежат на проверка относно окачествяването и съхранението на месото, разфасовките и
заготовки от домашни птици.
(4) Проверките се извършват по реда на
изискванията на чл. 9, т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 и
чл. 12, ал. 5 на Регламент (ЕО) № 543/2008 и
Регламент (ЕО) № 1047/2009.“
§ 23. Член 26 се отменя.
§ 24. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. При констатиране на нарушения
лицата по чл. 25, ал. 1 правят предложения
пред министъра на земеделието и храните за
издаване на наказателни постановления по реда
на чл. 74д от Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.“
§ 25. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 9, 10 и 12 се отменят.
§ 26. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „чл. 38ж, т. 2 – 5 и чл. 38з от Закона
за животновъдството“ се заменят с „чл. 58ж,
т. 2 – 5 и чл. 58з от Закона за прилагане на
Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз“.
§ 27. В приложение № 1 думите „към чл. 3,
ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 6, ал. 1“.
§ 28. Приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се
отменят и приложение № 9 става приложение
№ 2.
§ 29. Навсякъде в наредбата:
1. Думата „субпродукти“ се заменя с „черен
дроб“.
2. Думите „Националния център за аграрни науки“ се заменят със „Селскостопанска
академия“.
3. Думите „Министерство на земеделието и
горите“ се заменят с „Министерство на земеделието и храните“.
4. Думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на земеделието
и храните“.
Заключителна разпоредба
§ 30. Наредбата влиза в сила в тридневен срок
след обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Цв. Димитров
6229
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Наредба за изменение на Наредба № 49 от
2006 г. за здравните изисквания към някои
животни, сперма, яйцеклетки и ембриони
при обмен меж ду Република България и
държавите – членки на Европейския съюз,
и при внасянето им от трети страни (обн.,
ДВ, бр. 44 от 2006 г.; изм., бр. 84 от 2006 г. и
бр. 9 от 2010 г.)
Параграф единствен. В § 1а от допълнителните разпоредби „чл. 6“ се заменя с „чл. 15“.
За министър: Г. Костов
6144

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 77 от 2006 г. за реда за признаване
за вписване на нови сортове земеделски
растителни видове в Официалната сортова
листа на Република България и Общия каталог на държавите – членки на ЕС (обн.,
ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 68 от 2008 г.
и бр. 35 от 2009 г. )
§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 77 от 31 май 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски
растителни видове, сортове за консервация,
сортове за съхранение и сортове, развити с цел
отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република България и
Общия каталог на даржавите – членки на ЕС“.
§ 2. В чл. 1 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) С наредбата се уреждат:
1. редът за признаване за вписване на
нови сортове земеделски растителни видове
в Официалната сортова листа на Република
Българи я и Общи я ката лог на държавите – членки на ЕС;
2. редът за признаване за вписване в
Официалната сортова листа на Република
България на сортове от зеленчукови видове,
които са традиционно отглеждани в определени местности и региони и са застрашени от
генетична ерозия, наричани по-долу „сортове
за съхранение“;
3. редът за признаване за вписване в Официалната сортова листа на Република България на
зеленчукови сортове без съществена стойност
за производство на семена с цел търговия, но
развити с цел отглеждане при специфични
условия, наричани по-долу „сортове, развити
с цел отглеждане при специфични условия“;
4. редът за признаване за вписване в
Официалната сортова листа на Република
България на местни сортове и сортове, които
са естествено адаптирани към местните или
за съответния район условия, застрашени от
генетична ерозия, които принадлежат към
земеделските растителни видове, попадащи
в обхвата на наредбите по ал. 2, и които са
предназначени за консервация „in situ“ и трайно
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използване на растителни генетични ресурси
посредством производството и търговията със
семена от тях, наричани по-долу „сортове за
консервация“;
5. търговията със семена от сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане
при специфични условия.
(2) Сортове от земеделски растителни
видове по ал. 1, т. 1 са сортове на захарно
цвекло, фуражни култури, зърнени култури,
картофи и маслодайни и влакнодайни култури,
семената на които могат да бъдат търгувани
съгласно Наредба № 98 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от цвекло на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.;
изм., бр. 14 от 2007 г. и бр. 49 от 2009 г.), Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от фуражни култури на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.;
изм., бр. 4 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г. и бр. 38
от 2010 г.), Наредба № 21 от 2007 г. за търговия
на посевен материал от зърнени култури на
пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1
от 2008 г.; изм., бр. 49 от 2009 г. и бр. 38 от
2010 г.), Наредба № 16 от 2008 г. за търговия
на посевен материал от картофи на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 54 от 2008 г.;
изм., бр. 49 от 2009 г.) и Наредба № 100 от
2006 г. за търговия на посевен материал от
маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от
2006 г.; изм., бр. 11 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г.
и бр. 41 от 2010 г.).“
§ 3. В чл. 8, ал. 1 думите „заявка по образец съгласно приложението“ се заменят със
„заявка по образец съгласно приложение № 1“.
§ 4. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а.(1) Семената от сортовете за съхранение по чл. 1, ал. 1, т. 2 могат да бъдат
сертифицирани като „сертифицирани семена
от сорт за съхранение“ или контролирани като
„стандартни семена от сорт за съхранение“.
(2) Семената от сортовете за съхранение по
чл. 1, ал. 1, т. 2 могат да бъдат контролирани
и само като „стандартни семена от сорт за
съхранение“, ако отговарят на изискванията
на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на
посевен материал от зеленчукови култури на
пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 71
от 2006 г.; изм., бр. 13 и 45 от 2007 г., бр. 82
от 2008 г. и бр. 41 от 2010 г.) с изключение на
изискванията по отношение на минималната
сортова чистота.“
§ 5. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Местният сорт или сортът,
естествено адаптиран към местните или за
съответния район условия, както и сортовете
за съхранение могат да бъдат признати като
„сорт за консервация“ и „сорт за съхранение“,
ако представляват интерес за консервация-
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та и опазването на генетичните растителни
ресурси за съответния район и генофонда от
растителни видове.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробаци я и семеконтрол, по
изключение от чл. 17а, ал. 2, букви „а“ и „б“
на Наредба № 12 от 2004 г. за условията и
реда за сортоизпитване, признаване, вписване
и отписване на сортовете растения във и от
Официалната сортова листа на Република
България (обн., ДВ, бр. 40 от 2004 г.; изм.,
бр. 25 и 95 от 2007 г., бр. 68 и 109 от 2008 г.
и бр. 9 от 2010 г.) (Наредба № 12 от 2004 г.),
може да приеме национални методики във
връзка със сортоизпитването за различимост,
стабилност и хомогенност на „сортовете за
консервация“ и „сортовете за съхранение“.
(3) В методиките на ИАСАС по ал. 2 за
определяне на различимостта и стабилността
при изпитването на „сортовете за консервация“ и „сортовете за съхранение“ трябва да
се прилагат най-малко характеристиките,
посочени във:
1. техническ ите въпросници, свързани
с протоколите за изпитвания на Службата
(Офиса) на Общността за сортовете растения
(CPVO) за растителните видове, изброени в
приложение № 7а на Наредба № 12 от 2004 г.;
2. техническите въпросници към методиките (насоките) на Международния съюз за
закрила на новите сортове растения (UPOV) за
растителните видове, изброени в приложение
№ 8а на Наредба № 12 от 2004 г.
(4) За оценка хомогенността на „сортовете
за консервация“ и „сортовете за съхранение“
трябва да се прилагат изискванията на чл. 15
от Наредба № 12 от 2004 г. Ако нивото на
хомогенност е установено на основата на
нетипични растения, се прилага популационен стандарт от 10 % и ниво на вероятност
най-малко 90 %.“
§ 6. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Не се изисква официално сортоизпитване от ИАСАС като изключение от
чл. 7, ал. 1, в случай че е подадена заявка
съгласно приложение № 2 за признаване на
сорта и е предоставена от заявителя достатъчна информация за вземане на решение за
признаване на „сортовете за консервация“ и
„сортовете за съхранение“, която включва:
1. описания на „сортовете за консервация“
и „сортовете за съхранение“ и техните наименования;
2. резултати от неофициални тестове;
3. познания, придобити на базата на практическия опит по време на отглеждането, преразмножаването и използването на „сортовете
за консервация“ и „сортовете за съхранение“,
съобщени (обявени) от заявителя;
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4. друга информация, включително предоставена от Министерството на земеделието и
храните – органът за растителни генетични
ресурси по смисъла на тази наредба, за който
орган се информира Европейската комисия.“
§ 7. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Не се признава за вписване в ОСЛ
на „сорт за консервация“ и „сорт за съхранение“, ако:
1. вече е включен във:
а) Общия каталог на сортовете земеделски растителни видове като сорт, различен
от „сорт за консервация“ или е заличен от
него през последните две години, или през
последните две години е изтекъл срокът по
чл. 15, ал. 2; или
б) Общия каталог на сортовете от зеленчукови видове като сорт, различен от „сорт
за съхранение“, или е заличен от Общия каталог през последните две години, или през
последните две години е изтекъл срокът по
чл. 15, ал. 2; или
2. е защитен от Общността за правна закрила на сортовете растения в съответствие
с Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от
27 юли 1994 г. относно правната закрила на
Общността на сортовете растения (ОВ L 227,
1.9.1994 г., стр. 1); или е защитен от националната правна закрила на сортовете растения
пред Патентното ведомство или ако е подадена
заявка за правна закрила.“
§ 8. В чл. 24 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „сортовете за консервация“ се добавя „ и „сортовете за съхранение“.
2. В ал. 3 след думите „сортовете за консервация“ се добавя „ и „сортовете за съхранение“.
§ 9. В чл. 25, ал. 1 след думите „сортовете
за консервация“ се добавя „и „сортовете за
съхранение“.
§ 10. В чл. 26, ал. 1 след думите „сортовете
за консервация“ се добавя „и „сортовете за
съхранение“.
§ 11. Създава се чл. 27:
„Чл. 27. Семената от сортовете, развити
с цел отглеждане при специфични условия,
по чл. 1, ал. 1, т. 3 могат да бъдат контролирани само като „стандартни семена от сорт,
развити с цел отглеждане при специфични
условия“, ако отговарят на изискванията на
Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на
пазара на Европейския съюз с изключение на
изискванията по отношение на минималната
сортова чистота.“
§ 12. Създава се чл. 28:
„Чл. 28. (1) Един сорт може да бъде признат като „сорт, развит с цел отглеждане при
специфични условия“, ако е без съществена
стойност за производство с цел търговия, но
е развит с цел отглеждане при специфични
условия.
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(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, по изключение
от чл. 17а, ал. 2, букви „а“ и „б“ на Наредба
№ 12 от 2004 г., може да приеме национални
методики във връзка със сортоизпитването
за различимост, хомогенност и стабилност
на сортовете, развити с цел отглеждане при
специфични условия.
(3) В методиките на ИАСАС по ал. 2 за
определяне на различимостта и стабилността
при изпитването на сортовете, развити с цел
отглеждане при специфични условия, трябва
да се прилагат най-малко характеристиките,
посочени във:
1. техническ ите въпросници, свързани
с протоколите за изпитвания на Службата
(Офиса) на Общността за сортовете растения
(CPVO) за растителните видове, изброени в
приложение № 7а на Наредба № 12 от 2004 г.;
2. техническите въпросници към методиките (насоките) на Международния съюз за
закрила на новите сортове растения (UPOV) за
растителните видове, изброени в приложение
№ 8а на Наредба № 12 от 2004 г.
(4) За оценка хомогенността на сортовете,
развити с цел отглеждане при специфични условия, трябва да се прилагат изискванията на
чл. 15 от Наредба № 12 от 2004 г. Ако нивото
на хомогенност е установено на основата на
нетипични растения, се прилага популационен стандарт от 10 % и ниво на вероятност
най-малко 90 %.“
§ 13. Създава се чл. 29:
„Чл. 29. Не се изисква официално сортоизпитване от ИАСАС като изключение от чл. 7,
ал. 1, в случай че е подадена заявка съгласно
приложение № 2 за признаване на сорта и е
предоставена от заявителя достатъчна информация за вземане на решения за признаване
на сортовете, развити с цел отглеждане при
специфични условия, която включва:
1. описания на сортовете, развити с цел
отглеждане при специфични условия, и техните наименования;
2. резултати от неофициални тестове;
3. познания, придобити на базата на практическия опит по време на отглеждането, преразмножаването и използването на сортовете,
развити с цел отглеждане при специфични
условия, съобщени (обявени) от заявителя;
4. друга информация, включително предоставена от Министерството на земеделието и
храните – органът за растителни генетични
ресурси по смисъла на тази наредба, за който
орган се информира Европейската комисия.“
§ 14. Създава се чл. 30:
„Чл. 30. Не се признава за вписване в ОСЛ
„сорт, развит с цел отглеждане при специфични
условия“, ако:
1. вече е включен в Общия каталог на
сортовете от зеленчукови видове като сорт,
различен от „сорт, развит с цел отглеждане

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

при специфични условия“, или е заличен от
него през последните две години, или през
последните две години е изтекъл срокът по
чл. 15, ал. 2; или
2. е защитен от Общността за правна закрила на сортовете растения в съответствие
с Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от
27 юли 1994 г. относно правната закрила на
Общността на сортовете растения (ОВ L 227,
1.9.1994 г., стр. 1); или е защитен от националната правна закрила на сортовете растения
пред Патентното ведомство или, ако е подадена заявка за правна закрила.“
§ 15. Създава се чл. 31:
„Чл. 31. (1) За наименованията на сортовете,
развити с цел отглеждане при специфични
условия, които са били известни преди 25
май 2000 г., ИАСАС може да приложи изключение от някои разпоредби по чл. 11 и
12 на Наредба № 12 от 2004 г. във връзка с
Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията от
22 юли 2009 г. за установяване на подробни
правила за допустимостта на наименованията
на сортовете земеделски растителни видове и
зеленчукови видове (ОВ L 191, 23.07.2009 г.).
(2) Не се прилага ал. 1 в случаите, когато
такива изключения биха нарушили по-ранно
право на трета страна (трето лице), която е
защитена в съответствие с чл. 2 на Регламент
(ЕО) № 637/2009 по отношение на по-ранно
регистрирана търговска марка в една или повече държави на ЕС с идентично или сходно
с това на сорта наименование и когато търговската марка се отнася за стока, идентична
или сродна с растителния сорт.
(3) Допуска се изключение от чл. 9, ал. 2,
като могат да се приемат повече от едно наименования за сорт, развит с цел отглеждане
при специфични условия, ако съответните
наименования са исторически познати.“
§ 16. Създава се чл. 32:
„Чл. 32. (1) Производителите и търговците
на семена по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3 уведомяват
ИАСАС всеки производствен сезон за количеството семена от всеки „сорт за съхранение“
и от всеки „сорт, развит с цел отглеждане
при специфични условия“, пуснато на пазара.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва
при поискване и по отношение на останалите
държави – членки и Европейската комисия.“
§ 17. В § 1а от допълнителните разпоредби
се създава т. 9:
„9. „сорт, развит с цел отглеждане при
специфични условия“ е всеки сорт, който
е развит с цел отглеждане при специфични
агротехнически, климатични или почвени
условия.“
§ 18. Ду мите „Приложение към чл. 8,
ал. 1“ се заменят с „Приложение № 1 към
чл. 8, ал. 1“.
§ 19. Създава се приложение № 2 към
чл. 22 и чл. 29:
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„Приложение № 2
към чл. 22 и чл. 29



Сорт за консервация

 Сорт за съхранение  Сорт, развит с цел отглеждане при специфични условия
ЗАЯВКА .....................................................

(рег. №, попълва се от ИАСАС)

относно: признаване на сорт с цел вписване в Официалната сортова листа
1. Заявител/и (име, адрес, телефон, факс, e-mail):
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
– адрес за кореспонденция (при наличие на разлика в горепосочения):
............................................................................................................................................................................................
2. Вид (ботаническото наименование на латински език):

3. Наименование на сорта:

4. Сортоподдържане на сорта (посочете населеното място, където се сортоподдържа сортът):
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
– Заявката се подава за всеки новозаявен сорт.
– При настъпили промени в заявените обстоятелства заявителят е длъжен в едномесечен срок да
уведоми Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
Дата:

Заявител:

(подпис и печат)

“
Допълнителна разпоредба
§ 20. С тази наредба се въвежда Директива 2009/145/ЕО на Комисията от 26 ноември 2009 г.
за предоставяне на някои дерогации относно признаването на зеленчукови местни видове и
сортове, които са традиционно отглеждани в определени местности и райони и са застрашени от генетична ерозия, и на зеленчукови сортове без истинска стойност за производство, но
развивани с цел отглеждане при специални условия, както и относно търговията със семена от
посочените местни видове и сортове (ОВ, L 312 от 27.11.2009 г.).
Заключителна разпоредба
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Цв. Димитров

6096
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 22
от 11 юни 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Озеленител“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
622020 „Озеленител“ от област на образование
„Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление „Градинарство (паркове
и градини)“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 622020 „Озеленител“ съгласно
приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен
на професионална квалификация за специалностите 6220201 „Цветарство“ и 6220202
„Парково строителство и озеленяване“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 622020 „Озеленител“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Озеленител“ определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както
и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
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Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
профилът на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Озеленител“
Професионално направление:
622

Градинарство (паркове и градини)

Наименование на професията:
622020

Озеленител

Специалности:

Степен на професионална
квалификация:

6220201 Цветарство

Втора

6220202 Парково строителство Втора
и озеленяване

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията
„Озеленител“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра
на образованието и нау ката със Заповед
№ РД- 09-413 от 12.05.20 03 г.; изм. и доп.
със Заповед № РД- 09- 04 о т 08.01.20 04 г.,
За повед № РД- 09-34 о т 22.01.20 04 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД- 091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298
от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
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29.10.2009 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми
клас или завършено основно образование.
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията
„Озеленител“ входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16
години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията „Озеленител“ с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация не се изисква кандидатите да
притежават по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит.
Ако за обучение по професията „Озеленител“ с придобиване на втора степен на
професионална квалификация кандидатстват
лица, завършили обучение за придобиване на
първа степен на професионална квалификация
по професията „Работник в озеленяването“,
обучението им се зачита и се организира
надграждащо обучение. Съдържанието на
това обучение се определя след сравнение на
компетенциите и резултатите от ученето, опи
сани в Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по
съответната професия.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Озеленител“, може да засажда и полага грижи за
дървесна, храстова и цветна растителност на
открито или в оранжерии, да подготвя посадъчен материал и да извършва размножаване
на растенията, да аранжира композиции от
цветя, да изгражда и да поддържа паркова
архитектура.
Озеленителят има възможност да работи в
държавните и общинските предприятия и организации, кооперации, кооперативни съюзи,
кооперативните и междукооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с
дейност в областта на озеленяването, зеленото
строителство и устройство на ландшафта, в
разсадници за декоративни дървесно-храстови
видове, в цветопроизводствени стопанства,
ботанически градини, дендрариуми и други
предприятия и организации, занимаващи
се с отглеждане, търговия и транспорт на
декоративни растителни материали, а също
така към проектантски звена, лицензирани в
сферата на инвестиционното проектиране и
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в строителния надзор, в областта на паркоустройството и благоустройството (ландшафт
ната архитектура).
В своята работа озеленителят използва
различни видове градинска малогабаритна
техника и инструменти за предварителна
подготовка на площите, за почвообработка;
за бране и добиване на семена, плодове и
резници, за изваждане и садене на фиданки,
за сеене; за оформяне и поддържане на зелени
площи; за напояване и др.
При изпълнение на някои дейности озеленителят може да работи с вредни химически
препарати – торове, препарати за растителна
защита и др.
За да изпълнява част от дейностите, озеленителят трябва да може да разчита проекти
и работни чертежи.
Лицата, практикуващи професията, трябва
да бъдат физически издръжливи, подвижни
и сръчни.
Работното време на озеленителя е стандартно, възможна е сезонност в работата, понякога
се налага да се работи и в почивните дни.
За работа с машини и съоръжения лицата
с втора степен на професионална квалификация по професията „Озеленител“ трябва
да притежават свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска
техника съгласно Наредбата за условията и
реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска
техника (Наредба № 12/22.04.2009 г., обн. ДВ,
бр.35/12.05.2009 г.).
За управление на трактор и други селскостопански машини обучаваните трябва да
положат изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС категории „Ткт“,
„Твк“ и „В“ според изискванията на Наредба
№ 37 от 2002 г. на министъра на транспорта и
съобщенията за условията и реда за обучение
на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни
средства и условията и реда за издаване на
разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82
от 2002 г.) и Наредба № 12 от 22.04.2009 г.
на министъра на земеделието и храните за
условията и реда за придобиване и отнемане
на правоспособност за работа със земеделска
и горска техника (ДВ, бр. 35 от 2009 г.).
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
След придобиване на втора степен на
професионална квалификация по професия
„Озеленител“ обучаваният има право да продължи обучението си по професия „Техникозеленител“ със специалности „Цветарство“
и „Парково строителство и озеленяване“ за
получаване на трета степен на професионална
квалификация.
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2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД) в
Републ ика България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 416 от
08.06.2006 г.; Заповед № 884 от 07.11.2006 г.; Заповед № 969 от 28.12.2007 г.; Заповед № 01/1114
от 30.12.2008 г.; Заповед № РД-01/1082 от
30.12.2009 г. на министъра на труда и социалната политика – лицата, придобили втора
степен на професионална квалификация по
професията „Озеленител“, могат да заемат
длъжностите 6113-1003 Градинар, 6113-1004
Градинар, сезонен, 6113-1010 Работник, разсадник, 6113-1016 Работник, отглеждащ рози,
6113-1018 Работник, отглеждащ цветя, 6113-1020
Семепроизводител, 6113-1021 Фиданкопроизводител, 6113-1022 Цветопроизводител, 5220-2005
Продавач-консултант в цветарски магазин и
др., както и други длъжности, включени при
актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
· умее да опазва околната среда;
· познава съществуващите икономически
отношения, процеси и явления, свързани с
производството на цветя и декоративни растения в страната;
· познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения
между работодател и работник;
· участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа при
изпълнение на задачите и търси помощ от
тях; отнася се с чувство на отговорност при
изпълнение на задачата, която му е възложена;
· осъществява ефективни комуникации
с колеги, клиенти и прекия си ръководител;
· разбира своята роля в дейност та на
предприятието, съзнава необходимостта от
повишаване на квалификацията си;
· умее да намира информация с помощта
на компютър, работи с текстообработваща
програма;
· ползва техническа и технологична документация на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка,
единна за всички професии от професионално направление „Градинарство (паркове и
градини)“

ВЕСТНИК
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След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в цветопроизводното
стопанство, парковото строителство и опазването на околната среда;
· познава и прилага технологиите и методите, прилагани в цветопроизводството и
парковото строителство;
· познава устройството и принципа на работа, съхранява и борави с инструментите, уредите, машините и съоръженията, използвани
при разсадниковите и цветопроизводствените
дейности и парковото строителство;
· познава екологичните и биологичните
особености и изиск вани я на дървесните,
храстовите, цветните и тревистите видове;
· познава и прилага основните методи и
средства за защита на парковата растителност;
· полага грижи за зелените площи и парковата архитектура;
· разчита и намира информация в техническа и технологична документация.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Озеленител“ задължителна
професионална подготовка
3.3.1. Специалност „Цветарство“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава и прилага технологиите за размножаване и отглеждане на цветя;
· познава и прилага технологиите за създаване на цветопроизводствено стопанство;
· познава и прилага методите за създаване
и оформяне на цветни лехи;
· познава и прилага технологиите за украса
и интериорно озеленяване;
· познава и прилага техники на аранжиране
и композиция на букети, венци и гирлянди.
3.3.2. Специалност „Парково строителство
и озеленяване“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава и прилага методите на засаждане
на различни дървесни и храстови видове и
последващо отглеждане;
· познава и прилага технологията за изграждане на живи плетове и тяхната поддръжка;
· познава и прилага технологията за създаване и поддържане на тревни площи;
· познава и прилага технологиите и методите в парковото строителство;
· познава и прилага технологиите и методите за вертикално озеленяване на сгради,
архитектурни съоръжения, балкони и тераси;
· познава и прилага технологиите и методите за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи.
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4. Резултати от ученето

ВЕСТНИК
1

Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

1

2
1.1. Описва вредното въздействие на средствата за
растителна защита, торовете и други химически
вещества върху човешкия
организъм
1.2. Ок а зва долек арск а
помощ при инциденти в
резултат на работа с машини или при отравяния
1.3. Изброя ва п ра ви лата за безопасна работа с
инструменти, машини и
съоръжения
1.4. Разпознава опасните
ситуации, които могат да
възник нат по време на
работа
1.5. Работи правилно и
безопасно с ма ш и н и и
съоръжения
1.6. Ползва лични предпазни средства и специална
работна екипировка
1.7. Познава правилата и
процедурите за пожарна
и аварийна безопасност и
борба с пожарите
1.8. Използва по п редназначение средствата за
противопожарна защита
(кофпомпа, пожарогасител
и др.)
1.9. Събира и изх върл я
от па дни те п род у к т и на
оп р еде лен и т е з а це л т а
мес та п ри спа зва не на
изискванията за опазване
на околната среда

2. Подготвя почвата 2.1. Разпознава основните
почвени типове
за засаждане
2.2. Описва целта и последователност та за извършване на основните
обработки на почвата
2.3. Описва устройството
и принципа на работа на
машини, съоръжени я и
инструменти за предвари т ел на под г о т овк а на
площите и почвообработка
2.4. Почиства, подравнява,
профилира и окопава почвата ръчно и с малогабаритна градинска техника
2.5. Прави дренаж по схема
2.6. Почиства и съхранява
машините и съоръженията
в съответствие с изискванията към всяка машина
2.7. Разпознава видовете
торове и описва тяхното
въздействие

2
2.8. Описва правилата за
разхвърляне на торовете
2.9. Наторява почвата при
спазване на инструкция,
дадена от специалист
2.10. Обработва почвата с
хербициди по указания на
специалист по растителна
защита

Общи за професията „Озеленител“
1. Спазва правилата
за здравословни и
безопасни услови я
н а т ру д и оп а зв а
околната среда при
изпълнение на служебните си задължения
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3. Заса ж да и поддържа дървесна,
храстова и цветна
растителност

3.1. Разпознава основните
дървесни, храстови, цветни
и тревисти видове
3.2. Описва факторите, от
които зависят растежът,
развитието и възпроизводството на дървесната, храстовата, цветната и тревната
растителност
3.3. Описва периодите на
цъфтеж, семеносене и плодоносене
3.4. Затревява и поддържа
тревни площи – поливане,
плевене, валиране, грапене, коситба
3.5. Описва посадъчните
материали
3.6. Заса ж да д ървета и
храсти
3.7. Засажда и поддържа
цветя в паркове и градини
3.8. Полива и оросява новосъздадена и съществуващата дървесна, храстова,
цветна и тревна растителност както ръчно, така и
с машини и инсталации
3.9. Познава устройството
и принципа на работа, съхранява и борави с машини
и съоръжения за: бране и
добиване на семена, плодове и резници; изваждане и
садене на фиданки; сеитба,
садене и разсаждане
3.10. Описва технологията
за вегетативно и семенно
размножаване
3.11. Събира репродуктивни материали

4. Извършва размно- 4.1. Описва различните
жаване на цветята начини за размножаване
на растенията
4.2. Описва техниката за
семенно размножаване
4.3. Демонстрира размножаване чрез семена:
· Прави избор на семена и
тяхното окачествяване;
· Подготвя семената за
посев – събира, почиства, разпределя
4.4. Познава и прилага
методите и нормите за
засяване на семената (в
цветарник, парник, на открито, на постояно място)

БРОЙ 60
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК
1

5.1. Описва повредите, болестите и вредителите по
парковата растителност
5.2. Изброява начините за
борба срещу вредителите
5.3. Познава препаратите
за растителна защита и
тяхното въздействие
5.4. Съхранява и борави
с машини и апарати за
растителна защита
5.5. Приготвя препарати
и ги ползва под ръководството на специалист по
растителна защита

6. Полага грижи за 6.1. Описва организацията
растения в декора- на работа в декоративните
тивни разсадници
разсадници
6.2. Изброява схемите за
засаждане
6.3. Засажда и се грижи за
растения в разсадниците
7. Намира информация, необходима за
изграждане и поддържане на цветопроизводното стопанство и парковото
строителство, в техническа и технологична документация

7.1. Разчита идейни проекти
7.2. Нанася граници на
терена и обозначения на
карта
7.3. Измерва количеството
на извършената работа
7.4. Подготвя отчети за
извършената работа – на
ръка и с компютър
7.5. Намира актуална информация, свързана със
с ъвремен н и т ен ден ц и и,
т ех нолог и и, п репарат и,
машини и инструменти в
цветопроизводството и в
парковото строителство в
специализирани издания,
интернет сайтове, както
и чрез посещения на изложения, обучения и др.

Специфични за специалност 6220201 „Цветарство“
Отглежда цветя на открито и в оранжерии
8. Участва в отглеждането на цветя на
открито или в оранжерии

8.1. Разпознава листно-декоративните и цъфтящите
видове цветя
8.2. Обяснява основните
еколог и чни изиск ва ни я
при отглеждане на цветните култури
8.3. Полага грижи за цветята, включително посеви,
поници и разсади
8.4. Извършва торене според нормите за отделните
култури при отчитане на
почвените запаси от хранителни вещества

2
8.5. Спазва сроковете и
технологията при подхранване с органични и минерални торове
8.6. Разпознава основните
групи рози
8.7. Полага грижи за розите (резитби, зазимяване,
откриване и др.)
8.8. Отглежда цветен разсад, като спазва изискванията при извършване на
отделните операции
8.9. Разпознава и описва
инвентара в оранжериите
8.10. Описва видовете и
особеностите в устройството на парници и оранжерии
8.11. Поддържа оптимален
микроклимат при отглеждане на цветя в оранжериите
8.12. Описва основните
компоненти за изготвяне
на почвени смески
8.13. Изготвя почвени смески по инструкция
8.14. Извършва агротех
нически мероприятия и
транспорт с помощта на
трактор

4.5. Извършва вегетативно
размножаване
4.6. Подготвя посадъчен
материа л за к лиен т и,
вк лючи телно почист ване, сортиране, опаковане,
етикетиране, съхраняване
5. Провежда растителнозащитни мероприятия на парковата растителност
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9. Подготвя рязан 9.1. Реже/бере цветовете в
цвят за клиенти
рамките на определения
за беритбата период при
спазване на изискванията
на технологията
9.2. Съх ран ява рязани я
цвят при спазване на изискванията в зависимост от
вида на растението
10. Създава, оформя 10.1. Познава и описва рази поддържа цветни личните видове цветя, излехи
ползвани в озеленяването
10.2. Зацветява с едногодишни, двугодишни, многогодишни цветя
10.3. Извършва прашене
(разрохкване) на цветни
лехи
10.4. Оформя цветен кът на
определено място в съчетание с тревна площ, алея,
съществуваща дървеснохрастова растителност
11. Оформя и поддържа цветя за украса и интериорно
озеленяване

11.1. Групира цветята за
вътрешна украса по качества, време на цъфтеж,
изисквания към светлина
и други фактори
11.2. Описва характеристиките на основните видове цветя за интериорно
озелен яване – цъфтящи,
листно-декоративни, саксийни, рязан цвят и сухи
цветя
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11.3. Подрежда саксийна
растителност в обществени
обекти по даден проект
11.4. Полага грижи за саксийна растителност (почиства, полива, наторява
и др.)

13. Аранжира буке- 13.1. Описва основни те
ти, венци, гирлянди, правила при композиране
цветя във ваза
на букети, венци и аранжировки от зеленина и цветя,
от сухи цветове
13.2. Познава различните
видове съдове, помощни
материали и инструменти,
използвани при оформяне
на цветни композиции
13.3. Демонстрира различни техники за изпълнение
на икебана
13.4. Осъществява фитодизайн с рязан цвят
13.5. Изработва гирлянди
от клонки
13.6. Избира и комбинира
цветя според очакваната
изд ръж ливост на всяко
цвете, дължина и др.
13.7. Оформя букети и венци с различно предназначение, като се съобразява
с изискванията на клиента
13.8. Аранжира композиции от сухи цветя, хартия,
копринени или изкуствени
цветя и плодове и други
материали и изделия
13.9. Декорира църкви и
различни видове зали за
с пец и а л н и с ъ би т и я по
предварителен проект – за
концерти, тържества и др.
14. Консултира клиентите относно грижите, които трябва
да полагат за цветята
(поливане, торене,
необходими условия
за отглеждане, борба
с вредителите)

14.1. Обяснява предназначението и начина на
употреба на препаратите
за торене и борба с вредителите
14.2. Описва услови ята,
при които трябва да се
отглеждат цветята в домашни условия – светлина, влажност, температура,
поливане

2
14.3. Консултира клиентите при закупуване на
цветя/букети – съобразно
повода, цената и др.
14.4. Издава (попълва) документи за покупки – фактури/касови бележки
14.5. Приема плащания в
брой, с кредитни, дебитни
карти и др.

Работи в цветарски магазин
12. Полага грижи за 12.1. Изброява изиск вацветята в цветарски ни ята към инвентара в
магазин
цветарски магазин
12.2. Описва изискванията
при съхраняването на цветя в цветарския магазин
(температура, влажност,
вода и др.)
12.3. Осигурява подходящи
условия за запазване на
цветята в добро състояние
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Специфични за специалност 6220202 „Парково
строителство и озеленяване“
Засажда, отглежда и поддържа растенията в
паркове и градини
15. Заса ж да и отглежда различни иглолистни и широколистни дървесни и
храстови видове

15.1. Описва технологията
за засаждане и отглеждане
на дървета и храсти
15.2. Знае и спазва периодите и нормите на засаждане
на дървета и храсти
15.3. Описва технологията
за контейнерно отглеждане
на растения
15.4. Засажда храсти – единично, в групи и за живи
плетове
15.5. Засажда дървета на
алеи, поединично или на
групи
15.6. Извършва различни
видове резитба – според
вида на растението, сезона, предназначението на
резитбата
15.7. Поддържа формата на
живи плетове
15.8. Полага грижи за растенията – според сезона и
спецификата на растението
15.9. Засажда и поддържа
рози

16. Създава и под- 16.1. Описва технологичдържа тревни площи ната последователност и
нормативните изисквания
за създаване на тревни
площи
16.2. Изброява различните видове тревни смески,
торове за изграждане на
тревни площи, чим, почви
16.3. Изгражда тревни площи чрез засяване и чрез
зачимяване
16.4. Поддържа тревни площи от различен тип, като
спазва нормите за презатревяване, поливане, торене
с органични и минерални
торове и др.
16.5. Засажда и поддържа
цветя в тревните площи
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17. Създава и поддържа вертикално озеленяване на сгради,
архитект у рни съо
ръжени я, ба лкони
и тераси

17.1. Оп исва основн и т е
композиционни принципи
при вертикалното озеленяване
17.2. Изброява различните
ви дове конс т ру к ц и и за
поддържане на вертикално озеленяване – в зелени
площи, на фасади, балкони
и тераси
17.3. Разпознава най-често
използваните за вертикално озеленяване растения
17.4. Засажда и полага грижи за поддържане на растителността при вертикално
озеленяване

ВЕСТНИК
1

18.1. Описва предназначението и принципа на работа
на геодезични измервателни и помощни инструменти – нивелир, лата, ролетка,
жалони и др.
18.2. Обяснява реда на работа при трасиране на права,
ъгъл и равнина
18.3. Измерва дължини
18.4. Изчислява площи
18.5. Извършва измервания
с нивелир
18.6. Разчита планове на
части от земната повърхност

19. Изгражда и под- 19.1. Разпознава различните
държа декоративни видове декоративни настилнастилки
ки и строителните материали за тяхното изграждане
19.2. Подготвя земната основа за настилка и изпълнява
дренажен пласт
19.3. Изпълнява различни
видове настилки – от бетонни плочи, павета, плочи
от естествени материали,
насипни материали и др.
20. Изгражда и поддържа паркова архитектура в кътове
за отдих

20.1. Описва предназначението, нормативните показатели, изискванията за избор на
място и обзавеждането на
различните видове площадки/алеи за отдих – детски,
спортни и др.
20.2. Разчита работни чертежи на паркова архитектура
20.3. Разпознава строителните материали, използвани
за изграждане на парково
обзавеждане
20.4. Обяснява технологичната последователност при
изпълнение на строителни
работи – изкопи, насипи,
кофраж, армировка, полагане и грижи за бетона,
замазки и др.
20.5. Извършва вертикална
планировка на терена

2
20.6. Монтира паркова архитектура за обзавеждане
на площадк ите за отди х
по предварителен проект
(с хема) – ск ул п т у ри, де ко р ат и вн и в а з и , п ей к и ,
т рейа ж к и, перголи, подпорни стени и др.
20.7. Изгражда, поддържа и
ремонтира съоръжения за
детски и спортни площадки

21 . И з г р а ж д а и
поддържа скални
кътове, алпинеуми
и водни площи

Изгражда и поддържа паркова архитектура
18. Оформя терена
и го подготвя за
предстоящо засаждане на растения
или изграждане на
паркова арх и тектура

С Т Р. 4 1

21.1. Описва основните изисквания за съчетаване на
растения, за избор на място
и за изграждане на скални
кътове, алпинеуми, водни
потоци, водопадчета и езерца в зелените площи
21.2. Разпознава основните и
спомагателните материали
за изграждане на скални
кътове, алпинеуми и водни
площи
21.3. Изгражда и поддържа
скални кътове, алпинеуми
и водни площи

5. Изисквания към материалната база
Обучаващата институция трябва да осигури:
· сбирки от различни материали – дървесно-храстови, цветни и тревни видове, почви,
семена;
· специализирани кабинети за обучение по
геодезия, оборудвани с нивелир, лата и др.;
· кабинет за компютърно обучение, оборудван с компютър за всеки обучаван, със софтуер
за текст, таблица, графика;
· трактор със съответния набор технологично оборудване за обучението за управление на
трактор и работа с прикачна техника (или да
сключи договор с институция, която притежава
съответната техника).
Практическото обучение се провежда в оранжерия, градински център, цветарски магазин,
ботаническа градина, декоративен разсадник,
горско стопанство, на зелените площи на училището или общината, в частни или държавни
(общински) паркове и градини.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Озеленител“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“,
„бакалавър“ по специалности от професионални
направления „Растениевъдство“ и „Растителна защита“ от област на висше образование
„Аграрни науки и ветеринарна медицина“ от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.).
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
5383
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 738
от 1 юли 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Петър“,
разположена в землището на с. Драшан, община
Бяла Слатина, с. Камено, община Роман, област
Враца, и с. Бресте, община Червен бряг, област
Плевен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 23 от 16 юни 2010 г. разрешавам на „Стонекс Интернешънъл“ – ЕООД,
София, титуляр на разрешението, дружество,
регистрирано в Софийския градски съд с решение № 1 от 8.03.2007 г. в Регистъра за търговски
дружества под № 115738, том 1585, стр. 164, по
ф.д. № 3703/2007 г. и вписано под ЕИК 17550773,
със седалище и адрес на управление София 1528,
област София (столица); Столична община, район
„Искър“, ул. Неделчо Бончев 3, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Петър“, разположена в землището на с. Драшан,
община Бяла Слатина, с. Камено, община Роман,
област Враца, и с. Бресте, община Червен бряг,
област Плевен:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 1,76 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 7 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
6116

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
РАЗРЕШЕНИЕ № 102
от 24 юни 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Теке корусу“, разположена в землищата на с. Омарчево и с. Полско
Пъдарево, община Нова Загора, област Сливен
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 3, т. 2, чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона
за подземните богатства във връзка с § 86 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 21 от 2 юни 2010 г.
разрешавам на „Екоседиментс“ – ООД, София,
търговско дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК
175158588, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Проф. Н. Михайлов
7, представлявано от Константин Недялков, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Теке корусу“ при следните условия:
1. Обект на разрешението е площта „Теке корусу“, разположена в землищата на с. Омарчево и
с. Полско Пъдарево, община Нова Загора, област
Сливен, с размер 444 679,7 кв.м съгласно схема на
площта и списък на координатите на граничните
точки с № 1 до № 5 включително в координатна
система „1970 г.“ – съгласно приложението.
2. Срокът на разрешението е 9 месеца от влизането в сила на договора за проучване.
3. Видовете, обемите на геологопроучвателните
работи и добивът за технологични изпитвания се
определят в работна програма – неразделна част
от договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Договорът влиза в сила от влизането в
сила на положително решение по оценка за съвместимост от съответния компетентен орган, с
което се съгласува цялостният работен проект
за проучване.
Министър: Р. Плевнелиев
Приложение
към т. 1
Координатен регистър на граничните точки на
площ за проучване „Теке корусу“, община Нова
Загора, област Сливен, координатна система
„1970 г.“
№

X

Y

1.

4635117

9474068

2.

4634946

9474978

3.

4634419

9474653

4.

4634326

9474313

5.
6188

4634326

9474234
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1495
от 13 юли 2010 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 38,
ал. 2, т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 1466 от 4.II.2010 г. на Върховния
административен съд и Протоколно решение
№ 141 от 13.VII.2010 г. на Изпълнителния съвет
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол реши:
1. Прекратява приватизационната процедура за
продажба на 2991 дяла, представляващи 85,22% от
капитала на „Булгарплодекспорт“ – ООД, София,
чрез публичен търг с явно наддаване, открита с
Решение № 3180-П от 20.V.2008 г. на Агенцията
за приватизация (ДВ, бр. 49 от 2008 г.).
2. Да бъдат уведомени писмено „Наврас“ – АД,
Варна, и „Никанд“ – ЕООД, София, за решението.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от съобщаването му пред Административен
съд – София-град.
6145

Изпълнителен директор: Ем. Караниколов

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
ЗАПОВЕД № РД-985
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП и Решение
№ 588 от 8.06.2010 г. относно преструктуриране
на мрежата от детски градини на територията
на община Долни чифлик, считано от 1.09.2010 г.
нареждам:
1. Преобразувам чрез вливане като филиал към ОДЗ „Мечо Пух“, гр. Долни чифлик,
ЦДГ – с. Голица, с филиал с. Булаир – 1 ЦДГ
група и 1 ПДГ група.
2. Преобразувам чрез вливане като филиал
към ЦДГ „Щастливо детство“, с. Старо Оряхово,
ЦДГ „Пролет“, с. Рудник – 1 група.
3. Преобразувам чрез вливане като филиал
към ЦДГ „Щурче“, с. Гроздьово, ЦДГ „Детелина“,
с. Нова шипка – 1 група.
4. Преобразувам чрез вливане като филиал
към ЦДГ „Пламъче“, с. Пчелник, ЦДГ „Звънче“,
с. Горен чифлик – 2 групи.
5. Обучението и възпитанието на децата от
населените места на вливащите се детски градини по т. 1, 2, 3 и 4 до 6-годишна възраст да се
осъществява в съответните населени места, като
групите функционират като филиали.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
вливащите се детски градини да бъдат уредени
в съответствие с чл. 123, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от
Кодекса на труда.
7. Възлагам на директорите на вливащите се
и приемащите детски градини, както и на счетоводителите от отдел „ОКССДЗ“ да извършат
инвентаризация на наличната материално-техническа база на преобразуваните чрез вливане
детски градини и да се изготвят необходимите
приемно-предавателни протоколи между пре
образуваните чрез вливане детски градини и при-
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емащите градини. Цялата материално-техническа
база на преобразуваните градини да премине на
стопанисване от приемащите детски градини.
8. Възлагам на директорите на приемащите
детски градини да отразят преобразуването в
задължителната документация на градината,
както и да приемат и съхраняват задължителната
документация на вливащите се детски градини,
съгласно нормативната база.
9. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на зам.-кмета на Община Долни чифлик.
6215

Кмет: Б. Натов

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 80
от 12 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за застрояване за
поземлен имот № 000035 по КВС на с. Черни рид,
ЕКАТТЕ 80995, община Ивайловград, област Хасково, като в имота се предвижда застрояване на
приемно-предавателна станция (ППС PD 2666-А).
6148

Председател: Г. Марков

РЕШЕНИЕ № 81
от 12 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Външно
ел. захранване на приемно-предавателна станция
за GSM/UMTS PD 2666 Черни рид“ в ПИ 000035,
землище на с. Черни рид, ЕКАТТЕ 80995, община
Ивайловград, за поземлени имоти 000035 и 000039
по КВС на с. Черни рид, община Ивайловград.
6149

Председател: Г. Марков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 152
от 20 юли 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ във връзка с протокол от 2.03.2010 г. и
протокол от 29.04.2010 г. на комисията по чл. 28б,
ал. 6 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 ЗСПЗЗ, за землището на с. Николичевци, община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
6216

Областен управител: Л. Анчев
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ЗАПОВЕД № 153
от 20 юли 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ във връзка с протокол от 29.04.2010 г. и
протокол от 7.07.2010 г. на комисията по чл. 28б,
ал. 6 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 ЗСПЗЗ, за землището на с. Мазарачево, община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
6217

Областен управител: Л. Анчев

Областен управител: Л. Анчев

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 339
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 11 от протокол № 2
от 12.V.2010 г. на експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за
застрояване на имот № 040826, местност Лъджа
баир в землището на с. Ягода, община Мъглиж,
който предвижда в имота да се изгради фотоволтаична инсталация, собственост на „Лео Комерс
2008“ – ЕООД, с управител Драгомир Нейчев
Драганов.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъгли ж до А дминист ративен
съд – Стара Загора.
6153

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 340
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 12 от протокол № 2
от 12.V.2010 г. на експертния съвет по устройство
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на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за застрояване на имоти № 609004, № 609005, № 609007,
№ 608003, № 608004, № 607001, № 607002, № 607003,
№ 607006, № 606008, № 606009 и № 605013, в местността Трапа в землището на гр. Мъглиж, община
Мъглиж, собственост на Община Мъглиж, който
предвижда свободно или свързано между два имота малкоетажно застрояване за производствени и
складови дейности. Предвижда се в целия терен
да се изгради фотоволтаична централа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъгли ж до А дминист ративен
съд – Стара Загора.
6154

ЗАПОВЕД № 154
от 20 юли 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ във връзка с протокол от 19.03.2010 г. и
протокол от 29.04.2010 г. на комисията по чл. 28б,
ал. 6 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 ЗСПЗЗ, за землището на с. Грамаждано, община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
6218

ВЕСТНИК

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 341
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 13 от протокол № 2
от 12.V.2010 г. на експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за
застрояване на имоти № 044012, в местността
Посран камък, и № 045058 в местността Кадийски могили в землището на с. Дъбово, община
Мъглиж, собственост на Община Мъглиж, който
предвижда свободно или свързано между два имота малкоетажно застрояване за производствени и
складови дейности. Предвижда се в целия терен
да се изгради фотоволтаична централа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъгли ж до А дминист ративен
съд – Стара Загора.
6155

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 342
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 14 от протокол № 2
от 12.V.2010 г. на експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план
за застрояване на имоти № 078034, № 078038 и
№ 078039, в местността Бялата могила 1 в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, собственост
на Община Мъглиж, който предвижда свободно
или свързано между два имота малкоетажно
застрояване за производствени и складови дейности. Предвижда се в целия терен да се изгради
фотоволтична централа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъгли ж до А дминист ративен
съд – Стара Загора.
6156

Председател: Кр. Стойчев

БРОЙ 60
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РЕШЕНИЕ № 343
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 15 от протокол № 2 от 12.V.2010 г. на експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява
ПУП – план за застрояване на имоти № 013023,
№ 013 0 56 , № 013 0 57, № 013 0 58 , № 013 0 56 0 ,
№ 013061, № 013062, № 013063, № 013065, № 013066,
№ 013067, V 013068, № 013069, № 013070, № 013071,
№ 013072, № 013073, № 013001 и № 013003 в местността Памуклука; имоти № 014006, № 014029,
№ 014032, № 014033, № 014034, № 014035, № 014036
и № 014037 в местността Растова могила и имоти
№ 015028, № 015034, № 015036, № 015061, № 015062,
№ 015082, № 015083, № 015084, № 015086, № 015087,
№ 015088, № 015089, № 015090, № 015091, № 015092
и № 015093 в местността Растова могила в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, собственост
на Община Мъглиж, който предвижда свободно
или свързано между два имота малкоетажно
застрояване за производствени и складови дейности. Предвижда се в целия терен да се изгради
фотоволтична централа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъгли ж до А дминист ративен
съд – Стара Загора.
6157

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 344
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 16 от протокол № 2 от 12.V.2010 г. на експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява
ПУП – план за застрояване на имоти № 009010,
№ 009113, № 009117, № 009119, № 009120, № 009121
и № 009122 в местността Буковец в землището
на с. Дъбово, община Мъглиж, собственост на
Община Мъглиж, който предвижда свободно
или свързано между два имота малкоетажно
застрояване за производствени и складови дейности. Предвижда се в целия терен да се изгради
фотоволтична централа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъгли ж до А дминист ративен
съд – Стара Загора.
6158

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 345
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 17 от протокол № 2
от 12.V.2010 г. на експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за застрояване на имоти № 011016, № 011078, № 011079,

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

№ 011080 и № 011081 в местността Габрака, и
имоти № 012037, № 012038 и № 012039 в местността Бозалъка в землището на с. Дъбово, община
Мъглиж, собственост на Община Мъглиж, който
предвижда свободно или свързано между два имота малкоетажно застрояване за производствени и
складови дейности. Предвижда се в целия терен
да се изгради фотоволтична централа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъгли ж до А дминист ративен
съд – Стара Загора.
6159

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 346
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 18 от протокол № 2 от 12.V.2010 г. на експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява
ПУП – план за застрояване на имоти № 617001,
№ 616001 и № 616002, в местността Лагера; имоти
№ 000299 и № 000305 в местността Габровца и
имоти № 000285, № 000279, № 000296 и № 000297
в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж,
собственост на Община Мъглиж, който предвижда свободно или свързано между два имота
малкоетажно застрояване за производствени и
складови дейности. Предвижда се в целия терен
да се изгради фотоволтична централа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъгли ж до А дминист ративен
съд – Стара Загора.
6160

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 347
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 19 от протокол № 2 от 12.V.2010 г. на експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява
ПУП – план за застрояване на имоти № 016016,
№ 016022 и № 016023 в местността Селски дол;
имоти № 017064, № 017065 и № 017066 в местността Селски дол и имоти № 0118033, № 018037
и № 018038 в местността Селски дол в землището
на с. Дъбово, община Мъглиж, собственост на
Община Мъглиж, който предвижда свободно
или свързано между два имота малкоетажно
застрояване за производствени и складови дейности. Предвижда се в целия терен да се изгради
фотоволтична централа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъгли ж до А дминист ративен
съд – Стара Загора.
6161

Председател: Кр. Стойчев
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РЕШЕНИЕ № 348
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 20 от протокол № 2
от 12.V.2010 г. на експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план
за застрояване на имоти № 010080, № 010092,
№ 010092, № 010093, № 010097, № 010098, № 010099
и № 010100, в местността Буковец в землището
на с. Дъбово, община Мъглиж, собственост на
Община Мъглиж, който предвижда свободно
или свързано между два имота малкоетажно
застрояване за производствени и складови дейности. Предвижда се в целия терен да се изгради
фотоволтична централа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъгли ж до А дминист ративен
съд – Стара Загора.
6162

Председател: А. Мойсеев

РЕШЕНИЕ № 602-7
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нови пазар, одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване на
ПИ № 069022 в землището на гр. Нови пазар за
изграждане на компресорна станция за външно
ел. захранване на имота. Проектът е изложен в
стая 402 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва чрез кмета на Община Нови
пазар до А дминистративния съд – Шумен, в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
6288

Председател: А. Мойсеев

ОБЩИНА РАДНЕВО

РЕШЕНИЕ № 350
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 22 от протокол № 2
от 12.V.2010 г. на експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за
застрояване на имоти 076023 и № 076025, в местността Бялата могила 1 в землището на с. Дъбово,
община Мъглиж, собственост на Община Мъглиж,
който предвижда свободно или свързано между
два имота малкоетажно застрояване за производствени и складови дейности. Предвижда се в
целия терен да се изгради фотоволтична централа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъгли ж до А дминист ративен
съд – Стара Загора.
6164

РЕШЕНИЕ № 601-7
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нови пазар, одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване
на ПИ № 27471.10.43 по кадастралната карта на
с. Енево, за промяна предназначението на част
от имота 1024 кв. м за територия високотехнологична производствена (Пс) за изграждане
на базова станция „Зайчино ореше“ SHU 0077,
собственост на „Мобилтел“ – ЕАД. Проектът е
изложен в стая 402 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва чрез кмета на Община Нови
пазар до А дминистративния съд – Шумен, в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
6287

Председател: Кр. Стойчев
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Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 349
от 22 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 21 от протокол № 2
от 12.V.2010 г. на експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план
за застрояване на имот № 079001, в местността
Келемите в землището на с. Дъбово, община
Мъглиж, собственост на Община Мъглиж, който
предвижда свободно или свързано между два имота малкоетажно застрояване за производствени и
складови дейности. Предвижда се в целия терен
да се изгради фотоволтична централа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъгли ж до А дминист ративен
съд – Стара Загора.
6163

ВЕСТНИК

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 587
от 28 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1
и 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и 16 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Раднево, реши:
1. Приема изготвения анализ на правното
състояние, оценка и информационен меморандум
за обявения за приватизация общинска собственост: магазин – бивш обор, с площ 110,90 кв.м,
изграден с право на строеж в общински УПИ ІV,
пл. № 180 в квартал 21 по регулационния план
на с. Тихомирово.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване на
обект: магазин с площ 110,90 кв. м в с. Тихомирово.
3. Начална тръжна цена – 5700 лв. (без ДДС),
и стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
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4. Определя депозит за участие в търга в размер
10% от началната тръжна цена, който се внася по
сметка на Община Раднево, посочена в тръжната
документация, в срок до 25-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация за участие в търга се
получава в стая 212 на Общинската администрация
срещу невъзстановими 50 лв. по сметка на Община
Раднево, посочена в тръжната документация, или
на гише № 5 (каса) при Информационен център,
в срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в стая 204 (деловодство) на Община Раднево в
запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. на 25-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка.
8. Търгът да се проведе на 31-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в зала № 315 на Общинска администрация – гр. Раднево, ул. М. Станев 1, от 13,30 ч.
9. Сроковете по т. 3 – 7 се определят по реда
на чл. 33 ГПК. Когато последният ден на срока
е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
10. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба като част от нея.
11. Упълномощава кмета на общината да
издаде заповед за назначаване на комисия за
провеждане на търга.
12. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Раднево протокола от търга.
13. Упълномощава кмета на Община Раднево да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.
6282

Председател: Т. Сотирова

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 729
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и
конкурсите във връзка с решения на Общинския
съвет – Разград, № 437 от 28.07.2009 г. и № 612 от
29.01.2010 г. Общинският съвет – Разград, реши:
1. Прода жбата на общ инск и неж и лищен
имот – поземлен имот № 61710.505.169 по кадастралната карта на Разград, Западна промишлена зона, с площ 11 532 кв.м, с начин на трайно
ползване: за друг вид обществен обект, комплекс,
с граници на имота: имоти с № 61710.505.7085,
61710.505.7093, 61710.505.168, 61710.505.7092 и
61710.505.6527, за който е съставен акт за частна
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общинска собственост № 166 от 12.02.2007 г. да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване,
който да се проведе на 28-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
от 15 ч. в зала 01 на административната сграда
на Община Разград, при начална тръжна цена
282 534 лв. (без включен ДДС) и стъпка на наддаване 20 000 лв. Ако 28-ият ден е неприсъствен,
търгът да се проведе на следващия работен ден
в същия час и на същото място.
2. Плащането на цената да се извърши само
в левове, като не се допускат други платежни
средства.
3. Депозитната вноска в размер 40 000 лв. да
се внесе по сметка на Община Разград, IBANBG17 TTBB 9400 3219 0236 50, SWIFT BIC на
SG „Експресбанк“ – АД, Варна, клон Разград,
TTBBBG22, до 24-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Ако
24-ият ден е неприсъствен, депозитната вноска
да се внесе на следващия работен ден.
4. Утвърждава тръжната документация, представляваща приложение № 1, и определя такса
за закупуването є в размер 100 лв. (без ДДС).
5. Тръжната документация за общинския нежилищен имот се закупува от стая 413 на Община
Разград до 24-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан плик в стая 413 след завеждането
им в деловодството на Община Разград, стая 06
(партер), до 17 ч. на 24-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Ако 24-ият ден е неприсъствен, предложенията
да се подадат на следващия работен ден.
7. Оглед на общинския нежилищен имот се
извършва след закупуване на тръжната документация до 24-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
8. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 50-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 3, 4, 5 и 6
са съответно 46-ият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
9. Възлага на кмета на Община Разград правомощията на орган на приватизация, регламентирани в Наредбата за търговете и конкурсите.
6275

Председател: Д. Добрев

РЕШЕНИЕ № 730
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и
конкурсите във връзка с решения на Общинския
съвет – Разград, № 435 от 28.07.2009 г. и № 612 от
29.01.2010 г. Общинският съвет – Разград, реши:
1. Прода жбата на общинск и неж и лищен
имот – поземлен имот № 61710.501.46 (стар идентификатор УПИ ІІІ-186, кв. 8) по кадастралната
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карта на Разград, Западна промишлена зона, с
площ 5870 кв.м, с начин на трайно ползване: за
друг вид производствен, складов обект, с граници
на имота: имоти с № 61710.501.45, 61710.501.351,
61710.502.7160, 61710.501.52 и 61710.501.503, за който
е съставен акт за частна общинска собственост
№ 992 от 11.04.2005 г., да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване, който да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в зала 01 на
административната сграда на Община Разград,
при начална тръжна цена 225 995 лв. (без ДДС)
и стъпка на наддаване 10 000 лв. Ако 35-ият ден
е неприсъствен, търгът да се проведе на следващия работен ден в същия час и на същото място.
2. Плащането на цената да се извърши само
в левове, като не се допускат други платежни
средства.
3. Депозитната вноска в размер 20 000 лв. да
се внесе по сметка на Община Разград IBANBG17 TTBB 9400 3219 0236 50, SWIFT BIC на
SG „Експресбанк“ – АД, Варна, клон Разград,
TTBBBG22, до 31-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Ако
31-вият ден е неприсъствен, депозитната вноска
да се внесе на следващия работен ден.
4. Утвърждава тръжната документация, представляваща приложение № 1, и определя такса
за закупуването є в размер 100 лв. (без ДДС).
5. Тръжната документация за общинския нежилищен имот се закупува от стая 413 на Община
Разград до 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан плик в стая 413 след завеждането
им в деловодството на Община Разград, стая 06
(партер), до 17 ч. на 31-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Ако 31-вият ден е неприсъствен, предложенията
да се подадат на следващия работен ден.
7. Оглед на общинския нежилищен имот се
извършва след закупуване на тръжната документация до 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
8. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 57-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 3, 4, 5 и 6
са съответно 53-ият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
9. Възлага на кмета на Община Разград правомощията на орган на приватизация, регламентирани в Наредбата за търговете и конкурсите.
6274

Председател: Д. Добрев

РЕШЕНИЕ № 731
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и
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конкурсите във връзка с решения на Общинския
съвет – Разград, № 436 от 28.07.2009 г. и № 612 от
29.01.2010 г. Общинският съвет – Разград, реши:
1. Прода жбата на общинск и неж и лищен
имот – поземлен имот № 70860.507.631 по кадастралната карта на с. Стражец, община Разград,
ул. Москва 2Г, с площ 1540 кв. м, с начин на
трайно ползване: поземлен имот със смесен
начин на трайно ползване, с граници на имота:
имоти с № 70860.507.56, 70860.507.632, 70860.507.52,
70860.507.462 и 61710.501.600, за който е съставен
акт за частна общинска собственост № 530 от
4.06.2009 г., да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване, който да се проведе на 35-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 15 ч. в зала 01 на административната
сграда на Община Разград, при начална тръжна
цена 48 510 лв. (без ДДС) и стъпка на наддаване
3000 лв. Ако 35-ият ден е неприсъствен, търгът
да се проведе на следващия работен ден в същия
час и на същото място.
2. Плащането на цената да се извърши само
в левове, като не се допускат други платежни
средства.
3. Депозитната вноска в размер 4000 лв. да се
внесе по сметка на Община Разград IBAN-BG17
TTBB 9400 3219 0236 50, SWIFT BIC на SG „Експресбанк“ – АД, Варна, клон Разград, TTBBBG22,
до 31-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Ако 31-ият ден е
неприсъствен, депозитната вноска да се внесе на
следващия работен ден.
4. Утвърждава тръжната документация, представляваща приложение № 1, както и информационния меморандум на общинския недвижим
имот и определя такса за закупуването є в размер
100 лв., без ДДС.
5. Тръжната документация за общинския нежилищен имот се закупува от стая 413 на Община
Разград до 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан плик в стая 413 след завеждането
им в деловодството на Община Разград, стая 06
(партер), до 17 ч. на 31-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Ако 31-ият ден е неприсъствен, предложенията
да се подадат на следващия работен ден.
7. Оглед на общинския нежилищен имот се
извършва след закупуване на тръжната документация до 31-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
8. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 57-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 3, 4, 5 и 6
са съответно 53-ият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
9. Възлага на кмета на Община Разград правомощията на орган на приватизация, регламентирани в Наредбата за търговете и конкурсите.
Председател: Д. Добрев
6273
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 732
от 29 юни 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и
конкурсите във връзка с решения на Общинския
съвет – Разград, № 530 от 27.10.2009 г. и № 612 от
29.01.2010 г. Общинският съвет – Разград, реши:
1. Прода жбата на общ инск и неж и лищен
имот – поземлен имот № 61710.506.502 по кадастралната карта на Разград, с площ 3355 кв. м,
с начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, за който е съставен
акт за частна общинска собственост № 467 от
21.01.2009 г., да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване, който да се проведе на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в зала 01 на административната
сграда на Община Разград, при начална тръжна
цена 27 777 лв. (без ДДС), включваща цената на
земята и стойността на строителните материали,
получени след събаряне на постройките, изградени
в имота, и стъпка на наддаване – 2000 лв. Ако
28-ият ден е неприсъствен, търгът да се проведе
на следващия работен ден от същия час и на
същото място.
2. Плащането на цената да се извърши само
в левове, като не се допускат други платежни
средства.
3. Депозитната вноска в размер 3000 лв. да се
внесе по сметка на Община Разград IBAN-BG17
TTBB 9400 3219 0236 50, SWIFT BIC на SG „Експресбанк“ – АД, Варна, клон Разград, TTBBBG22,
до 24-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Ако 24-ият ден е
неприсъствен, депозитната вноска да се внесе на
следващия работен ден.
4. Утвърждава тръжната документация, представляваща приложение № 1, както и информационния меморандум на общинския недвижим
имот и определя такса за закупуването є в размер
100 лв. (без ДДС).
5. Тръжната документация за общинския нежилищен имот се закупува от стая 413 на Община
Разград до 24-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан плик в стая 413 след завеждането
им в деловодството на Община Разград, стая 06
(партер), до 17 ч. на 24-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Ако 24-ият ден е неприсъствен, предложенията
да се подадат на следващия работен ден.
7. Оглед на общинския нежилищен имот се
извършва след закупуване на тръжната документация до 24-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
8. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 50-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 3, 4, 5 и 6
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са съответно 46-ият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
9. Възлага на кмета на Община Разград правомощията на орган на приватизация, регламентирани в Наредбата за търговете и конкурсите.
6272

Председател: Д. Добрев

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 97
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ за
„Регионално депо – гр. Разлог, и предприятие за
предварително третиране на отпадъци“ в обхвата
на УПИ І (ПИ с № 000053, 000044, 000085, 108033,
108032, 108031, 108030, 108008, 108007, 108009,
108010, 108011, 108012, 108013, 108014, 108015,
108006, 108005, 108004, 108003, 108002 и 108001),
местност Кривосер, землище на с. Баня, община
Разлог, който е изложен в стая 306 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административен
съд – Благоевград.
6277

Председател: Р. Тумбев

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 432
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „ЛОТ 2.4 път ІІ – 53
Ямбол – Средец. Участък: Границата на ОПУ
Ямбол/ОПУ Бургас – Средец от км 184 + 727.74
до км 214 + 544.95“. Трасето на обекта минава
през следните имоти: по КВС на гр. Средец:
№ 000071 – р. Средецка – държавна собственост;
№ 000344 – пасище – общинска собственост;
№ 000889 – р. Средецка – предпазна дига – държавна собственост; № 042201 – нива на н-ци Георги Петров Генчев; № 000893 – пасище – общинска
собственост; № 89200 – път от републиканската
пътна мрежа; № 0 0 0 032 – пасище общинска
собственост – имоти в регулацията на гр. Средец; № 0154050100 – озелен яване – общинска
собственост; № 0154050102 – сграда – трафопост;
№ 0154050103 – сграда; № 0155000100 – парк – общинска собственост; № 050196540 0 – улична
мрежа; № 015405001200 – р. Средецка – държавна
собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
6146

Председател: Г. Георгиев
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РЕШЕНИЕ № 433
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на
техническата инфраструктура – трасе за външно
подземно ел. захранване – кабелна линия 20 kV
за захранване на фотоволтаична централа в
поземлен имот (ПИ) № 035061, м. Байлова воденица, по КВС на гр. Средец, община Средец,
област Бургас. Трасето на кабела преминава
през поземлени имоти: № 000872 – общински
полски път, № 000034 – общински полски път, и
№ 000056 – общински полски път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
6147

Председател: Г. Георгиев

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 371
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, одобрява изготвения проект
за ПУП – парцеларен план за канализационен
колектор за ПСОВ – Тополовград, в УПИ І, ПИ
№ 040299, м. Маневица, по КВС на землище Тополовград, област Хасково, с възложител Община
Тополовград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.
6150

Председател: Пл. Минчев

РЕШЕНИЕ № 373
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, одобрява изготвените проекти за:
ПУП – ПЗ в обхват ПИ № 000041 в м. Сремски
кър по КВС на землище с. Срем за отреждане на
площадка за изграждане на електрогенератори на
воден режим и развиване на общественообслужващи дейности, и ПУП – ПП за трасе за външно
ел. захранване (подземен кабел 20 kV) на ПИ
№ 000041 с предвиждане за „Електрогенератори
на воден режим и развиване на общественообслужващи дейности“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.
6151

Председател: Пл. Минчев
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ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 3-01-756
от 15 юли 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите в изпълнение
на Решение № 9 от 30.04.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, нареждам да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на
изцяло общинското участие от 361 дяла в капитала
на „Хлебопроизводство и сладкарство“ – ООД,
представляващо 34,71 %, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 335 000 лв.
2. Стъпка за наддаване – 30 000 лв.
3. Депозит за участие – 10% от началната
тръжна цена, се внася по банкова сметка IBAN,
BG62UBBS80023300143230, BIC код на банка
ОББ – АД, клон Търговище, UBBSBGSF, в срок
до 30-ия ден от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
4. Ц ялата т ръж на цена се заплаща чрез
ба н ков п ревод по ба н кова сме т к а IBA N
BG87UBBS80023200002114, BIC код на банка
ОББ – АД, клон Търговище, UBBSBGSF, до деня
на подписване на договора.
5. Цена на тръжната документация – 1200 лв.
(без ДДС), платима в касата на общината. Получава се в стая 75 на общината. Срок за закупуване на тръжната документация – до 30-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
6. Условия за закупуване на тръжната документация:
6.1. по отношение на физически лица:
– документ за самоличност;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация в случай, че се закупува
документация от името на друго физическо лице;
6.2. по отношение на юридически лица:
– документ за самоличност на представляващия дружеството или на упълномощеното от
него лице;
– оригинал или нотариално заверено копие от
документ за актуално състояние на юридическото
лице с дата на издаване не по-рано от три месеца
от датата на закупуване на тръжната документация
или посочен ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документацията, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документацията, не
може да се установи от документ за регистрация;
– документите на чуждестранните лица се
придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.
7. При получаване на тръжната документация
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация по чл. 11, ал. 1 НЗИПЛЗИУП по
ЗПСК и за документите и сведенията, представ
ляващи служебна тайна.
В случай на упълномощаване пълномощникът
подписва декларация лично от свое име, а от
името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация.
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8. Срокът за подаване на предложенията за
участие в търга е до 16 ч. на 30-ия ден от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ в
запечатан непрозрачен плик в ЦАО на общината.
9. Посещенията в дружеството и оглед на
активите му може да се извършва от лицата,
закупили тръжна документация, всеки работен
ден до деня на търга по ред, установен от ръководството на дружеството.
10. Търгът ще се проведе на следващия работен
ден след изтичане на срока по т. 8 в зала 74 на
общината в 10 ч.
6152

Кмет: Кр. Мирев

ОБЩИНА УГЪРЧИН
РЕШЕНИЕ № 649
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Угърчин, одобрява изработения проект на ПУП – ПРЗ
във връзка с промяна предназначението на поземлен имот 43325.14.309 със започване на процедура
по ЗОЗЗ, обособяване на УП имот – I-014309,
отреден за „Ваканционно селище“ в местността
Площа в землището на с. Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч, и приложените към него: 1) Ел.
схема за ел.захраването на обекта, който ще се
построи в описания по-горе УП имот – I-014309, и
2) В и К схема, на която е показано как ще бъде
изпълнено захранването на споменатия по-горе
обект с питейна вода. Проектът с ел. схемата и
В и К схемата към него е изложен в стая 106 на
Община Угърчин.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административен съд – гр. Ловеч.
6166

Председател: Б. Балевски

20. – Експертният технико-икономически
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 838 от 5.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите
за у твърж даване на лесоустройствен проект
на горите, собственост на Община Приморско,
област Бургас, обнародва извадка от утвърдения
протокол от заседанието, проведено на 7.12.2009 г.:
V. Приема лесоустройствения проект и протокола от второ лесоустройствено съвещание за
извършената главна лесоустройствена ревизия
на горите, собственост на Община Приморско,
без забележки.
6257
21. – Експертният тех нико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 839 от 5.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Горовладелческа кооперация „Чифлика“, област
Смолян, обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено на 28.01.2009 г.: 2.
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Приема лесоустройствения и ловоустройствения
проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание за приемането на извършената главна
лесоустройствена ревизия на Държавно горско
стопанство „Славейно“ със следните допълнения: 2.1. В срок до 30.05.2009 г. да се представи
протокол за отстранени пропуски и забележки
от извършените проверки и протокола от проведеното второ лесоустройствено съвещание,
подписан от представител на Регионална дирекция по горите гр. Смолян, Държавно горско
стопанство „Славейно“ и изпълнителя в лицето
на „Агролеспроект“ – ЕООД. 2.2. В срок до
15.02.2009 г. да се представи кратка докладна
записка за проектираните мероприятия за сечи и
залесявания, обект на лесоустройствения проект
за горите, собственост на ГПК „Мурджов пожар“,
както и за тези, стопанисвани и управлявани от
кооперацията (собствени и по договор), която да
се разгледа на следващия ЕТИС при ДАГ. 2.3.
Към проекта да се приложи таблица за отстрела
и таксацията на вълка и мечката за последните
двадесет години. 2.4. Броят на охранителните
участъци да се съобрази с изискванията на чл. 75
от Закона за горите.
6258
22. – Експертният технико-икономически
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 840 от 5.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите за
утвърждаване на лесоустройствен проект на Държавно горско стопанство „София“, област София,
обнародва извадка от утвърдения протокол от
заседанието, проведено на 7.12.2009 г.: VІ. Приема
лесоустройствения и ловоустройствения проект и
протокола от второ лесоустройствено съвещание
за извършената главна лесоустройствена ревизия
на Държавно горско стопанство „София“ със следните допълнения: 1. Хабитатът „Гръцки букови
гори с Abies borisii-regis – 9270“ от защитна зона
„Драгоман“ BG-0000322 да отпадне от зоната.
Същият не попада в границите на ДГС „София“.
Подотдели 35/в и 35/с да се причислят към хабитат
91 НО „Панонски гори с Quercus pubescens“. 2. Да
се коригира необходимият посадъчен материал
(брой фиданки за 1 ха) за предвидената през десетилетието площ за залесяване. 3. Предвидената
площ в показател „разкъсване на корените“ за
подпомагане на възобновяването на акациевите
насаждения да се отдели от общата площ на
почвоподготовката за залесяване. 4. Предвиденото
залесяване с топола от вида И-214 да се замени
с подходящи местни дървесни видове.
6259
23. – Експертният технико-икономически
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 841 от 5.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно горско стопанство „Смилян“, област
Смолян, обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено на 30.11.2009 г.:
II. Приема лесоустройствения и ловоустройствен
проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание за извършената главна лесоустройствена ревизия на Държавно горско стопанство
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„Смилян“, със следните допълнения: 2.1. Проектираното залесяване в зрели насаждения след гола
(санитарна) сеч да бъде отнесено към показател
„ново залесяване“. 2.2. Да се преоцени процентът на предвидената за отсичане дървесина по
сортименти в насажденията от бук.
6260
24. – Експертният технико-икономически
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 857 от 6.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
гори, собственост на община Костенец, Софийска
област, обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено на 28.01.2009 г.: 3.
Приема лесоустройствения и ловоустройствения
проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание за приемането на извършената главна
лесоустройствена ревизия на Държавно горско
стопанство „Костенец“ със следните допълнения: 3.1. Броят на охранителните участъци да
се съобрази с изискванията на чл. 75 от Закона
за горите. 3.2. Съгласно изискванията на чл. 68,
ал. 2 ЗЛОД да се предвиди назначаването на един
ловен надзирател. 3.3. Към лесоустройствения
проект за горите, собственост на община Долна
баня, да се приложи списък по номера на имоти
и подотдели. 3.4. Общинска администрация Дол
на баня и Общинска администрация Костенец
в срок до 15.02.2009 г. да представят копие от
протоколите за въвод във владение на горите,
собственост на общините. 3.5. Към проекта да
се приложи таблица за отстрела и таксацията
на вълка, мечката и дивата коза за последните
двадесет години.
6261
25. – Експертният технико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 858 от 6.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно горско стопанство „Девин“, област
Смолян, обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено на 30.11.2009 г.:
І. Приема лесоустройствения и ловоустройствен
проект и протокола от второ лесоустройствено съвещание за извършената главна лесоустройствена
ревизия на Държавно горско стопанство „Девин“
със следните допълнения: 1.1. Към проекта да се
дадат данни за предвидените и усвоени средства
за ревизионния период за противопожарни и
ловностопански мероприятия. 1.2. Да се предвидят необходимите лесовъдски мероприятия в
семепроизводствените градини и същите да се
съгласуват в Лесозащитна станция гр. Пловдив.
1.3. Да се обособят развъдници на територията
на ДГС „Девин“ съгласно изискванията на чл. 12
ЗЛОД.
6262
31. – Експертният тех нико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 902 от 21.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите за
утвърждаване на лесоустройствен проект на Държавно горско стопанство „Чирпан“, област Стара
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Загора, обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено на 21.12.2009 г.: І.
Приема лесоустройствения и ловоустройствен
проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание за извършената главна лесоустройствена ревизия на Държавно горско стопанство
„Чирпан“ със следните допълнения: 1.1. Да се
съгласуват лесоустройственият и ловоустройствен
проект относно средствата, предвидени за пътно,
сградно строителство и други разходи. 1.2. Да се
определи броят на горските и ловните стражари в
съответствие с разпоредбите на чл. 75 от Закона
за горите и чл. 68, ал. 1 и 2 от Закона за лова и
опазване на дивеча.
6263
32. – Експертният технико-икономически
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите
и Заповед № 901 от 21.07.2010 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по горите за утвърждаване на лесоустройствен
проект на Учебно-опитно горско стопанство „Г.
Ст. Аврамов“, с. Юндола, област Пазарджик,
обнародва извадка от утвърдения протокол от
заседанието, проведено на 7.12.2009 г.: II. Приема
лесоустройствения и ловоустройствен проект и
протокола от второ лесоустройствено съвещание
за извършената главна лесоустройствена ревизия
на Учебно-опитно горско стопанство „Георги Ст.
Аврамов“, с. Юндола, със следните допълнения:
2.1. Градините за семепроизводство да се посочат
в отделен ред от семепроизводствените насаждения. Да се проектират необходимите лесовъдски
мероприятия за тях и същите да се съгласуват
с Горска семеконтролна станция Пловдив и с
катедра „Генетика и селекция“ при ЛТУ. 2.2. Да
се прецизира текстовата част на обяснителната
записка на лесоустройствения проект за текстови
несъответствия (в частта за събирането на вършината след приключването на сечта изразите
„събиране на купчини“, „изгаряне“ или „натрупване върху пъновете“).
6264
33. – Експертният технико-икономически
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 900 от 21.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно ловно стопанство „Широка поляна“,
област Пазарджик, обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено
на 7.12.2009 г.: І. Приема лесоустройствения и
ловоустройствен проект и протокола от второ
лесоустройствено съвещание за извършената
главна лесоустройствена ревизия на Държавно
ловно стопанство „Широка поляна“ със следните
допълнения: 1.1. Да се коригират предвидените
средства за строителство и ремонт на сгради и
пътища. 1.2. Да се уточни предвидената площ за
залесяване и необходимият посадъчен материал
по дървесни видове.
6265
7. – Териториалната дирекция на НАП – София, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № 15729/2003/177284
от 21.07.2010 г. възлага на ЕТ „Тодор Димитров
Илиев – Топ – 92“, ЕИК по БУЛСТАТ 831303220,
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с представител Тодор Димитров Илиев и адрес:
София, район „Витоша“, ж. к. Бояна, ул. Копитото 9, следния недвижим имоти: № 000541
по картата на възстановената собственост по
парцеларния план на стопанския двор в землището на с. Гайтанево, община Горна Малина,
Софийска област, с площ 9116 кв. м, прилежаща
към обект „Краварник 1“ в стопанския двор на
бившето ТКЗС, извън строителните граници
на населеното място, при граници и съседи по
КВС: имот № 000548 – полски път на Община
Горна Малина, имот № 000535 – стопански двор
ДПФ – МЗГ, имот № 000536 – стопански двор на
ДПФ – МЗГ. Недвижимата вещ е възложена на
купувача за сумата 22 100 лв.
6266
163. – Нов български университет обявява
следните конкурси за прием на редовни докторанти: 05.03.01 – стара история: „Селищен живот
в долината на Средна Струма през късната античност (края на 3 в. – началото на 7 в.)“; 05.08.04
изкуствознание и изобразителни изкуства: „Концептуален дизайн. Нови стратегии и практики“;
05.08.03 кинознание, киноизкуство и телевизия:
„Аудио-визуални медийни услуги“; 05.08.02 музикознание и музикално изкуство: „Влиянието на
блуса върху българската поп и рок музика от 80-те
години на ХХ век до днес“; 05.06.01 обща психология: „Динамики на действения и символния език,
демонстрирани в процеса на психоаналитична
психотерапия с хероинозависими пациенти“. Приема се не повече от един кандидат за всяка тема.
Докторантурите са с продължителност 3 години
и са със стипендия на НБУ. Необходими документи: молба до ректора на НБУ за допускане до
конкурса за редовна докторантура със стипендия
по определена тема; автобиография; диплома
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“; идеен проект по обявената
тема за дисертация, придружен с работен план
и библиография; списък с публикации по темата
на дисертацията (ако има такива). Приемната
процедура включва кандидатдокторантски изпити
по специалността (писмен и устен); изпит по чужд
език; събеседване по представения идеен проект по
темата на дисертацията. Документите се подават
до 24.09.2010 г. в канцеларията на Магистърски
факултет на адрес: Нов български университет,
корпус I, стая 102, ул. Монтевидео 21, 1618 София.
За повече информация: тел. 811-01-42.
6189
37. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за професор по
02.10.12 технология на силикатите, свързващите
вещества и труднотопимите неметални материали със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214,
тел. 056 858 210.
6285
30. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за четирима преподаватели по 05.04.20 германски
езици (английски език) за граждански лица с образователно-квалификационна степен „магистър“
за нуждите на Департамент „Английски език и
компютърно обучение“ – Шумен, на НВУ „Васил
Левски“ със срок 1 месец от обнародването в
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„Държавен вестник“. Документи – в Учебен отдел
и акредитация на университета, Велико Търново,
бул. България 76, тел. 062/618-830, 618-831. Кандидатите да подадат до началника на Националния
военен университет „Васил Левски“ следните
документи: заявление за допускане до конкурс;
автобиография; диплома за завършено висше
образование и придобиване на образователноквалификационна степен „магистър“; диплома
за научна степен и документ, удостоверяващ
наличието на научно звание (ако имат такива);
списък на научните трудове и научните публикации, отпечатани в периодични научни списания
или научни тематични сборници, самостоятелни
или колективни научни студии и монографии (ако
имат такива); справка за научнопопулярни и публицистични статии, изнесени доклади и беседи,
резюмета, авторски свидетелства, други творчески изяви на кандидата, включително участия в
национални и международни симпозиуми, конференции, членство в международни организации и
др. (ако имат такива); медицинско свидетелство
(за работа); документ за трудов стаж. За дата на
подаване на документите от кандидатите да се
счита датата на завеждането им в деловодството
на НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново.
6191
428. – Специализираното висше училище по
библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурс за асистент по
05.02.24 организация и управление извън сферата
на материалното производство със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: София, бул. Цариградско шосе
119, стая 111, тел. 970-85-83.
6190
27. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на квартали 6а, 7а, 8, в.з. „Беликата“ в граници:
улица от о.т.100 – о.т.103 – о.т.104, северна и източна граница на ПИ № 970013, северна и източна
граница на ПИ № 970022, северна граница на ПИ
№ 980063, 1050003, 980003, 1050002, 980056, северна
и източна граница на ПИ № 1050008, североизточна и източна граница на ПИ № 1050004; източна
граница на ПИ № 1050006, 980025, 980038, о.т.131,
източна граница на ПИ № 980037, 980047, 980046,
980049, 980050, улица с о.т.637а – о.т.113 до о.т.100,
който е изложен в район „Панчарево“. Проектът
е изработен в условията на чл. 16 ЗУТ, допуснат
с решение № 325 от 28.06.2010 г. на Столичния
общински съвет на основание чл. 15 ЗУЗСО. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения и
искания по проекта до главния архитект на Столична община чрез район „Панчарево“.
6301
30. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на м. Подлозище – разширение, с
придружаващите го схеми и материали в граници: улица от о. т. 177 – о.т. 75; УПИ ХІІ – „за
озеленяване“ от кв. 140; улица от о. т. 178 – о.т.
180 – о.т. 182; УПИ ХІІІ-1537 от кв. 140; улица от
о.т. 184 – о.т. 188; ул. Подлозище, ул. Дон; улица
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от о.т. 392а до о.т. 218; улица от о. т. 218 – о. т. 212;
УПИ І – „за озеленяване“ от кв. 148; УПИ І – „за
озеленяване“ от кв. 147. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Овча купел“.
6039
78. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
план за регулация и застрояване, план-схеми за
техническа инфраструктура и план за вертикално
планиране за поземлени имоти 102037, 102038,
102039 и 102042, землище Враждебна, и поземлен
имот 278011, землище Челопечене – ЕКАТЕ 99137,
в граници: от запад – Софийски околовръстен път;
от север – новообразувани улици по о.т.17-16-14-13;
по о.т.13-18-2 по о.т.2-3; от изток – полски път; от
юг – Ботевградско шосе, който е изложен в район
„Кремиковци“. Заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.
6087
41. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за:
Трасе на разпределителен газопровод от газопровода за с. Лозен и отклонения до консуматори през
землищата на с. Лозен, с. Герман, с. Панчарево
до землището на с. Бистрица, който е изложен в
район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до главния архитект на
Столична община чрез район „Панчарево“.
6088
11. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че е изработен ПУП – парцеларен план
за обект: Главно водопроводно захранване от
ПИ 02508.509.232 до ул. Стара планина по кадастралната карта на гр. Балчик, по трасе: ПИ
02508.509.233, ПИ 02508.522.101, ПИ 02508.522.248,
П И 0 2 5 0 8 . 52 5.10 3 , П И 0 2 5 0 8 . 53 6 .7 21 , П И
02508.536.493, ПИ 02508.536.713, ПИ 02508.116.613.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
ПУП – ПП към Община Балчик.
6102
141. – Община Болярово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на ел. кабел
НН – 0,4 kV за външно електрозахранване на
приемно-предавателна станция на „Виваком“
№ BS-3827 на поземлен имот 046076 по КВС
с. Попово, община Болярово, област Ямбол,
преминаващ през ПИ № 000276, 000292 – полски
пътища, ПИ № 000321, 000238 – пасища и мера,
и ПИ № 000304 – път IV клас, собственост на
Община Бол ярово. Изготвени ят П У П – ПП
се намира в отдел „С, УТ и БКС“ при Община Болярово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
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заинтересованите лица в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Болярово чрез
управление „С, УТ и БКС“.
6237
140. – Община Болярово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване – електропроводно отклонение
(въздушнок абелен преход), подземна кабелна
електропроводна линия 20 kV и площадка за
изграждане на комплектен трансформаторен
пост 20/0,4 kV, намиращи се в ПИ № 003038
по КВС на с. Оман, община Болярово, област
Ямбол, преминаваща през ПИ № 000160 – ведомствен път , № 011027 – пасище, собственост
на Община Болярово. Изготвеният ПУП – ПП
се намира в отдел „С, УТ и БКС“ при Община Болярово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до община Болярово чрез
управление „С, УТ и БКС“.
6238
27. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за външно ел. захранване на „Приемно-предавателна станция“ VZ6104 на „БТК Мобайл“ в
имот 057046 в м. Киведар, землище на с. Рашково,
община Ботевград. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Общинската администрация Ботевград.
6072
11. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за актуализация на ПУП – ПРЗ на к-с Славейков – фаза: окончателен проект, който е изложен
за разглеждане в ТД „Освобождение“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6192
12. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП – ПРЗ на рибарско селище
Ченгене скеле, кв. Крайморие, Бургас, който е
изложен за разглеждане на ет. 4 в сградата на
Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6193
70. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – план за застрояване, план-схеми: за
електрификация, за водоснабдяване и канализация
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към него, с цел промяна на предназначението
на земеделска земя за производствено-складови
дейности в ПИ № 035014, м. Устито в землището
на гр. Дебелец, който се намира в кметството
на Дебелец, стая № 8. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на Община
Велико Търново.
6030
71. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми за водоснабдяване и
електрификация и парцеларен план за външни
връзки ел. и В и К на ПИ № 83123.57.7, 83123.57.2
и 83123.57.8, м. Робова чешма, землище на с. Шереметя, община Велико Търново, с цел промяна
предназначението на земята за производственоскладови и офис нужди. Проектът се намира
в общинската админист раци я, ста я 520. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6291
71а. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
застрояване, план-схеми за водоснабдяване и
електрификация и парцеларен план за външни
връзки ел. и В и К на ПИ № 024004, м. Гьолчетата, землище на с. Шереметя, община Велико
Търново, с цел промяна предназначението на
земята за жилищни нужди. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6292
71б. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
застрояване, план-схеми за водоснабдяване и
електрификация и парцеларен план за външни
връзки ел. и В и К на ПИ № 012003, м. Голям
Ксилифор, землище на с. Шереметя, община
Велико Търново, с цел промяна предназначението на земята за жилищни нужди. Проектът се
намира в общинската администрация, стая 520.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6293
71в. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
застрояване, план-схеми за водоснабдяване и
електрификация и парцеларен план за външни
връзки ел. и В и К на ПИ № 83123.50.10, м. Кеси
Хисар, землище на с. Шереметя, община Велико
Търново, с цел промяна предназначението на
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земята за жилищни нужди. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6294
71г. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми за водоснабдяване и
електрификация и парцеларен план за външни
връзки ел. и В и К на ПИ № 003033, м. Над
село, землище на с. Шереметя, община Велико
Търново, с цел промяна предназначението на
земята за жилищни нужди. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6295
33. – Община Генерал Тошево на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) във фаза предварителен проект в два
варианта за изгрждане на „Ветроенергиен парк
Спасово“ – 60 бр. вятърни електрогенератори,
разположени в землищата на селата Ал. Стамболийски, Сираково и Сърнино. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят възражения в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6296
76. – Община Долна баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект на ПУП – ИПРЗ (подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застрояване) за част от територията на курорт Долна
баня – поземлени имоти с пл. № 237, 266, 267, 268,
269, 270 и 275 в кв. 12 и УПИ І – лятна къпалня,
УПИ ІІ – спортен комплекс в кв. 12. Проектът е
изложен за разглеждане в сградата на Общинската
администрация – гр. Долна баня, ул. Търговска
134, ет. 3, стая 313. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6179
85. – Община Долни чифлик, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че Експертният съвет при община Долни
чифлик с Решение № 22 от протокол № 2 от
23.06.2010 г. е приел ПУП – парцеларен план на
отвеждащ колектор ПЕВП ∅ 300 от ПСОВ в ПИ
026034, с. Горен чифлик, който се съхранява в
Дирекция „УТОКЗ“, отдел „УТТТ“ на общинската
администрация Долни чифлик и може да бъде
предоставен за разглеждане по всяко време на
работния ден (8 – 12; 13 – 16,30 ч.). На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация Долни чифлик.
6044
17. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линеен обект – трасе
на външно електрозахранване за АГРС „Рила
газ“ към обект „Газификация на гр. Дупница“,
подобект „Разпределителен газопровод“. Трасето
преминава през поземлени имоти с идентификатор 56349.200.78, 56349.200.44, 56349.0.147, 56349.6.5,
56349.6.1, 56349.6.37 по кадастралната карта на
с. Пиперево. Проектът е изложен в стая № 4 в
Община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Дупница в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6075
21. – Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен плен (парцеларен
план) за трасе на кабел ср. н. 20 kV – отклонение
от изв. ЕЛПРОМ до нов БКТП 20/04 kVа, преминаващ през ПИ с идентификатор 27382.500.7196
по кадастралната карта на гр. Елхово, който е
изложен в отдел „ТСУС“ на Община Елхово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
6073
45. – Общинската служба по земеделие – Ивайловград, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите за обезщетяване със
земеделски земи в община Ивайловград, област
Хасково, че е изготвен планът за обезщетяване
за територията на общината. Планът за обезщетяване е изложен за разглеждане в общинската
служба по земеделие и не подлежи на обжалване.
6283
12. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура – подземен електропровод 20 кV – захранване
на поземлени имоти 77044.21.102, 77044.21.110
и 77044.21.190 към подстанция 20/110 kV в ПИ
77044.16.158 по КК на с. Хаджи Димитър по
следното трасе: ПИ 77044.24.148, 77044.20.138,
77044.21.184, 77044.21.102, 77044.21.110, 77044.21.190
и 77044.16.158, землище с. Хаджи Димитър, община Каварна. Проектът се намира в отдел „ТУС“
при Община Каварна. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен всетник“ заинтересованите могат да се запознаят и да направят
писмени искания, предложения и възражения по
проекта до общинската администрация.
6180
13. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура – подземен електропровод 20 kV – захранване на поземлени имоти 77044.22.60, 77044.22.62
и 77044.22.64 към подстанция 20/110 kV в ПИ
77044.16.158 по КК на с. Хаджи Димитър по

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

следното трасе: ПИ 77044.24.148, 77044.20.138,
77044.22.119, 77044.22.60, 77044.22.62, 77044.22.64 и
77044.16.158, землище с. Хаджи Димитър, община
Каварна. Проектът се намира в отдел „ТУС“ при
Община Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
могат да се запознаят и да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация.
6181
14. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура – подземен електропровод 20 kV – захранване на поземлени имоти 77044.16.83, 77044.17.63
и 77044.17.68 към подстанция 20/110 kV в ПИ
77044.16.158 по КК на с. Хаджи Димитър по
следното трасе: ПИ 77044.17.119, 77044.24.148,
77044.17.68, 77044.17.63, 77044.16.158 и 77044.16.83,
землище с. Хаджи Димитър, община Каварна.
Проектът се намира в отдел „ТУС“ при Община
Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят и да направят писмени искания,
предложения и възражения по проекта до общинската администрация.
6182
15. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
П У П – парцеларен план за линейна инфраструктура – подземен електропровод 20 kV – зах ранване на позем лени имо т и 77044.21.114,
77044.21.127, 77044.21.133 и 77044.21.208 (образуван
от 77044.21.137 към подстанция 20/110 kV в ПИ
77044.16.158 по КК на с. Хаджи Димитър по
следното трасе: ПИ 77044.24.148, 77044.20.138,
77044.21.185, 77044.16.158, 77044.21.127, 77044.21.133
и 77044.21.208 (образуван от 77044.21.137), землище
с. Хаджи Димитър, община Каварна. Проектът се
намира в отдел „ТУС“ при Община Каварна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да се запознаят
и да направят писмени искания, предложения и
възражения по проекта до общинската администрация.
6183
64. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
за обект: Трасе на присъединителни кабели
през ПИ № 310 от КВС на с. Дъбене, местност
Бозалъка, който може да се разгледа в сградата
на Община Карлово – информационен център.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните собственици могат да направят
писменни възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
6074
816. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за водопровод ∅ 90 за питейно-битови нужди и
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захранване на ПИ № 050250 в местност Умни брег
по КВС върху земеделските земи за землището на
гр. Костинброд от съществуващ водопровод при
ул. Калиакра през поземлен имот № 0.75 (местен
път) и поземлен имот № 50.23 (полски път) до
ПИ № 050250 (на „Кьостер България“ – ООД),
който се намира в сградата на Общинската администрация – гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая
№ 35, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Костинброд в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6103
70. – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Разпределителен газопровод от с. Петърч
до поземлен имот № 030058 в землището на
с. Опицвет“, преминаващ през поземлени имоти № 0.221 – местен път в землище на с. Богьовци, № 0.56 – местен път, землище с. Опицвет,
№ 0.117 – друг вид земеделска земя, землище
с. Опицвет; № 0.132 – път от републиканска
пътна мрежа, землище с. Опицвет, № 416 – водно
течение, землище с. Опицвет, № 0.619 – полски
път, землище с. Опицвет, и № 0.506 – полски път,
землище с. Петърч. Планът се намира в сградата
на Общинската администрация гр. Костинброд,
ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на общината в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6284
10. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти на
ПУП – парцеларен план за обект: Работен проект
на път – KRZ-2284, Севдалина, Костино (Багра),
и ПУП – план за регулация и застрояване за
обект: Предварителен проект за източния бряг
на яз. „Кърджали“ в района на с. Главатарци
и част от землището на с. Главатарци, община
Кърждали, които се намират в дирекция „АСУТ“
при община Кърджали, стая 214. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по представените проекти, отправени до дирекция „АСУТ“
на общината.
6040
33. – Община Несебър на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че изготвеният
проект на окончателен списък по чл. 5, ал. 1 от
правилника на правоимащи граждани, подали
документи в местната комисия до 31.12.2009 г.,
е изложен на информационното табло в сградата на Община Несебър. Списъкът подлежи на
оспорване по реда на АПК в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6041
84. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен ПУП – парцеларен план за трасе за
външно ел. захранване до обект „Фотоволтаична
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централа“ в имоти 013012, 17001, 07022, 017050,
017058, землище с. Генерал Тодоров, трасето и
сервитутите, предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: имоти № 013012, 017001,
017022, 017050, 017058, 017056, 017064, 017065, 000119,
000159 – землище с. Генерал Тодоров. Проектът се
намира в сградата на кметство с. Марикостиново.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
6043
1168. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен ПУП – парцеларен план за изместване на ел. трасе 20 kV „Виздол“ от имот 002020,
м. Омондрос, землище гр. Петрич. Трасето и
сервитутите са предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част
към ПУП – ПП, както следва: имоти № 002012,
№ 002020, № 000241, № 000247, № 000411 – землище гр. Петрич. Проектът се намира в сградата
на Община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6005
2. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
за УПИ ІІ – за ОДЗ, кв. 112, УПИ І – за ОДЗ,
ІІ – тр.п., кв. 110 и улица по ок 1042а към ок
1345а по плана на Плевен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6184
703. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за подобект: „Кабели 20
kV и БКТП 160 kVА, 0,4/20 kV“ в ПИ 57491.13.116,
м. Хонят, землище гр. Поморие, с трасе, преминаващо през следния поземлен имот: ПИ
57491.13.574 (път ІV клас), който е изложен в
сградата на община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6194
17. – Община Самоков, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – изменение на плана за застрояване на
кв. Възраждане, попадащ в кадастрални райони
903 и 905 по кадастралната карта на Самоков.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения до общинската администрация – Самоков.
6297
11. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект от
техническата инфраструктура – трасе на път, част
от имот № 000385 – земеделска земя, общинска
собственост по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ, в местността
Фусковица, землището на с. Джигурово, община
Сандански, област Благоевград, който е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6136
12. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект
от техническата инфраструктура – трасе на газопровод през поземлени имоти – полски пътища, както следва: имоти № 170015 и № 170016,
общинска собственост, в местността Соколовец,
землището на гр. Сандански; имот № 000130 в
местността Друма, землището на гр. Сандански;
имоти № 000041 и № 097012 в местността Нишан
Таши, землището на гр. Сандански, област Благоевград, който е изложен в сградата на общината,
ет. 4, стая 6. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6239
13. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект от
техническата инфраструктура – трасе на газопровод през поземлени имоти – полски пътища, както
следва: имоти № 125434 и № 212329, общинска собственост, в местността Долни орман, землището
на гр. Сандански, до имот № 65334.201.092 – общински път в Промишлена зона, гр. Сандански,
община Сандански, област Благоевград, който
е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 6.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6240
16. – Община Сливен на основание чл.128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на подземен електропровод средно напрежение
за захранване на фотоволтаичен парк в м. Чобанка, землище Сливен, с дължина на трасето
1245 м, преминаващ през имоти 67338.77.37 и
67338.250.1 – транспортни територии. Проектът
е изложен в общината, стая 35. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод-
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ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
6137
16а. – Община Сливен на основание чл.128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за подробни устройствени планове – парцеларен
план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за разширение на трасе за изграждане
на подземен елпровод – 20кV в землище с. Бяла,
община Сливен; ПУП за имоти: 060054 в м. Дюс
гюлджи; 074077 в м. Домусчи дере и 084047 в м.
Биделски връх, и изменение на ПУП за имот
081048 в м. Бърдото, землище с. Бяла, община
Сливен, от разширение ветрогенераторен парк
с. Бяла, община Сливен. Проектите са изложени
в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6138
12. – Община Средец, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване на
фотоволтаична ел. централа в поземлен имот с
кадастрален № 033178 – нива м. Кали дере, по КВС
на гр. Средец, собственост на „ББПС“ – ООД,
през поземлени имоти: № 000500 – общински
полски път, и № 000056 – общински полски път.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да се запознаят с проекта (който се намира в общината) и да направят писмени възражения и искания по него до
общинската администрация.
6178
36. – Областният управител на област Стара
Загора на основание чл. 149 ал. 4 във връзка с
чл. 154, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е издадена забележка към Разрешение
за строеж № 1 от 11.07.2006 г. за допускане на
изменение в одобрения проект на обект от техническата инфраструктура „Подземна тръбна
мрежа за оптична свързаност с изтегляне на
оптичен кабел с. Ягода – с. Ръжена – с. Кънчево – с. Розово – с. Бузовград – гр. Казанлък“ с
възложител „Медия вижън“ – ЕООД, Стара Загора. Изменението е в обхвата на отклоненията
по чл. 154, ал. 3 ЗУТ и се състои в промяна на
категорията на строежа от първа в трета съгласно изменението на чл. 137, ал. 1, т. 3, буква
„з“ ЗУТ (ДВ, бр. 41 от 2007 г.). Забележката към
разрешението за строеж може да бъде обжалвана
от заинтересуваните лица съгласно чл. 149, ал. 4
ЗУТ, като жалбите се подават чрез Областния
управител на област Стара Загора до Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6071
55. – Община Троян на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите за 2010 г. е изложен в общината. На
основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
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може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6101
78. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) на трасе на водопровод за захранване на
П.И. № 000260 през поземлени имоти № 000276 и
000329 по КВС на с. Калчево, община „Тунджа“,
област Ямбол, който е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
6042
6. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) на трасе на ел.провод 20 kV за поземлени
имоти № 015177 и № 015178 през поземлени имоти
№ 000061, 000017, 000006, 000060, 000004, 000019,
000015, 000076, 000077, 000020 и 000197 по КВС
на землище с. Ханово. Проектът за подробен
устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
6139
30. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план) за
трасе на ел.кабел 20 kV от ЖР № 5 до урегулиран
поземлен имот І-64,65 в кв. 5 по ПУП на с. Меден
кладенец през поземлени имоти № 000316, 000130
и 000210 по КВС на землище с. Меден кладенец.
Проектът за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция
„ТСУ и УПП“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6249

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от „Стара изба – Първенец“ – ЕООД, Пловдив; „Винпром Лудогорие“ – ООД, Разград; СНЦ „Регионална лозаро-винарска камара Тракия“, Пловдив; „Осмар“ – ООД,
Шумен; „Стархо Со“ – ЕООД, с. Брестовица,
област Пловдив; „Винпром Плевен“ – ЕА Д,
Пловдив; Всестранна кооперация „Нов живот“,
с. Брестовица, област Пловдив; ТД „Биотест“,
Стара Загора; ЕТ „Тодор Опрев“ – Тодор Костадинов Опрев, Силистра; „Лайт Касъл“ – ЕООД,
Ивайловград; „Винпром Алвина“ – ООД, Варна;
Винарска к ъща „Бонини“ – ООД, П ловдив;
„Домейн Юстина“ – ЕООД, с. Устина; „Сине-
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ва“ – ООД, Севлиево; ВК „Тракия Естейт“ – АД,
Пловдив; ВИ „Брезово – България“ – АД, Пловдив; „Видинска гъмза“ – АД, Видин, на Наредба
№ 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и
контрола, осъществяван от митническите органи
върху средствата за измерване на акцизни стоки
(издадена от министъра на финансите, обн., ДВ,
бр. 15 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) в частта
є по отношение на вино и винопроизводители, по
което е образувано адм.д. № 6667/2010 по описа
на Върховния административен съд.
6270
Административният съд – Смолян, на основание чл. 181 и 184 във връзка с чл. 157, ал. 1
и чл. 163, ал. 1 и 2 АПК е образувал адм.д.
№ 290/2010 въз основа на постъпило оспорване
от Районната прокуратура – Смолян, на административен акт – чл. 8, ал. 1, т. 6 и чл. 20 от
Наредбата за реда и условията за поставяне и
премахване на преместваеми съоръжения на
територията на община Смолян.
6245
Смолянският окръжен съд призовава Робърт
Патрик Маккормак, гражданин на Република
Ирландия, роден на 25.III.1963 г., с последен известен адрес 34 The Drive, Athlumney Abbey, Navan,
Co.Meeth, Ireland, на който съдът е направил неуспешен опит да бъде призован и да му се връчи
искова молба с доказателства, да се яви в съдебно
заседание на 8.IX.2010 г. в 9 ч. като ответник по
гр.д. № 123/2009, заведено от „Стрийм Пампорово“ – ЕООД, София, по чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 86,
ал. 1 ЗЗД. Указва на ответника, че при неявяване
ще му бъде назначен особен представител при
условията на чл. 35, ал. 2 КМЧП.
6187
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 13 състав, призовава Михаел Брадеволд
Хансен, ПИН 1112269-0057, роден на 11.12.1969 г.,
гражданин на Дания, с неизвестен адрес в Република България, като ответник по гр. д. № 1714/2010,
насрочено за 16.09.2010 г. от 11 ч. и заведено от
„Онж Айендоме АПС“ – ЕООД. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6226
Софийският градски съд, гражданско отделение, II Г въззивен състав, призовава Виолета
Георгиева Иванова с последен адрес София, ул.
Оборище 125, вх. Б, ет. 1, ап. 22, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 26.01.2011 г. в 14,30 ч.
като ответница по гр.д. № 6161/2010, образувано
по жалба от Даниела Любчова Георгиева срещу
постановено решение на СРС, 31-ви състав, по
гр.д. № 27311/2007, образувано по искова молба от
Даниела Любчова Георгиева срещу Петър Борисов Николов и др. по искове с правно основание
чл. 26, ал. 2 ЗЗД и чл. 108 ЗС относно недвижим
имот – ПИ, в с. Негован, район „Нови Искър“,
представляващ имот с пл. № 788 с площ 680 кв.
м, включен в УПИ – парцел XIV, отреден за
производствени и обслужващи дейности от кв. 23
по плана на с. Негован. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6254
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Пловдивският районен съд, І брачен състав,
призовава Мераб Гурамович Хачапуридзе, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.09.2010 г. в
9,30 ч. като ответник по гр. д. № 9323/2010, заведено от Кина Илиева Хачапуридзе от Пловдив, за
развод. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
6269
Разложкият районен съд призовава Луфтар
Речи с последен адрес София, ж. к. Сухата река
87, вх. В, ет. 8, ап. 67, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 7.ІХ.2010 г. в 8,30 ч. като ответник
по гр. д. № 635/2010 г., заведено от Пролетина
Илиева Златанова-Речи, по чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
6186
Смолянският районен съд призовава ответниците Робърт Патрик Маккормак, роден на
25.ІІІ.1963 г. в Дъблин, ирландски гражданин, и
Фелицити Дайрдр Ан Калахан Галвин, родена
на 2.ХІ.1966 г. в Дъблин, ирландска гражданка,
неуспешно призовани на известния адрес в Ирландия, да се явят в открито съдебно заседание на
27.Х.2010 г. в 11 ч., за да получат съдебните книжа
по чл. 131 ГПК, като ответници по гр.д. № 89/2010,
заведено от „Стрийм Пампорово“ – ЕООД, София,
по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. В случай че ответниците не
се явят, съдът ще им назначи особен представител по реда на чл. 35, ал. 2 КМЧП във връзка с
чл. 48, ал. 2 ГПК.
6185
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр.д.
№ 339/2009 по предявено на 15.05.2009 г. мотивирано искане на Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност със
седалище София с правно основание по чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД, с цена на иска – 4 227 000 лв.,
срещу Иван Борисов Солаков, ЕТ „Борван – Иван
Солаков“ и Десислава Георгиева Даскалова за
отнемане в полза на държавата на имущество на
стойност 4 227 000 лв. – описано и обнародвано
в „Държавен вестник“, бр. 81 от 2009 г. Съгласно
определение № 5 от 14.05.2010 г. по гр.д. № 339/2009
БОС приема за разглеждане искането на КУИППД за включване към предмета на отнемане
на допълнително имущество на стойност 1 164
990 лв. по молбата на комисията от 21.12.2009 г.
и уточняващата молба от 22.02.2010 г., а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9 и 10
ЗОПДИППД да бъдат отнети в полза на държавата
от Иван Борисов Солаков лично и в качеството
му на едноличен търговец „Борван – Иван Солаков“, ЕИК 101503404, и Десислава Георгиева
Даскалова-Солакова, намиращи се в стопански
двор в землището на с. Старчево, община Петрич, съставляващ имот № 135, и построените
върху него сгради, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 54,
том I, рег. № 644, дело № 51/2003 на нотариус
Елена Якова – с район на действие Районен
съд – гр. Петрич, вписан в СВ – гр. Петрич, с акт
№ 83 том I, дело 97/2003 от 3.02.2003 г. (приложен
по делото), от едноличен търговец „Борван – Иван
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Солаков“, ЕИК 101503404, движими вещи, както
следва: 1. Пластмасови съдове за съхранение на
вино: 4 бр. бели с вместимост 2000 л; 3 бр. бели с
вместимост 1000 л; 2 бр. сини с вместимост 2000
л; 1 бр. черен с вместимост 2500 л. 2. 2 бр. машини за мелене на грозде, марка „MECNOSUD“,
тип 90/4 в бели и червени цветове: за едната
индивидуализиращите белези са – ТIРО: 90/4,
№ F8FN5618; за втората индивидуализиращите
белези са – надпис „MECNOSUD“, табела с данни
за „MOTORE ASINCRONO“, ТIРО: 90/4, Аnnо
2005, НР 2, kw 1.5, GIRI 1400, V.230, НZ 50, А. 9.8,
Is. Сl. F, Соs. Рh 0.98, Ргof. IP 44. 3. Машина за
затапване в червен цвят. 4. Система за домашно
кино „SAMSUNG“, състои се от: DVD – модел
№ НТ-Р 1200; SUBWOOFER SYSTEM, HIGH
POWER; 5 бр. черни колони. 5. Климатик, марка „LG“, цвят: бял с външно тяло, марка „LG“,
модел: LS-K 1360 HK. 6. Климатик, марка „LG“,
цвят: бял с външно тяло, марка „LG“, модел: LS-L
1261 HL. 7. Кафе-автомат, марка „Sаесо“, модел
„Royal Professionsl“. 8. Хладилник „SAMSUNG“,
бял с две врати. 9. Готварска печка „АЕG“, модел „COMPETENCE“, с керамичен плот, цвят:
инокс. 10. Микровълнова печка „Соnegliano“,
цвят: инокс. 11. Ъглов диван от две части, цвят:
шарен в кафявата гама. 12. Дървена кухненска
уредба. 13. Холна уредба (комплект) от ПДЧ,
цвят: кафяв. 14. Шкаф за ловно оръжие. 15. Обзавеждане за спалня в бял цвят, ПДЧ, състоящо
се от легло – спалня с матрак, и гардероб. 16.
Обзавеждане за спалня в светлокафяв цвят, ПДЧ,
състоящо се от легло – спалня с матрак, и гардероб. 17. Обзавеждане за спалня в тъмнокафяв цвят,
ПДЧ, състоящо се от легло – спалня с матрак, и
тоалетка. 18. Копирна машина „CANON“, модел
„SmartBase МРС400“. 19. Монитор „РHILIPS“,
модел 170S6FS/00. 20. Компютър, цвят: черен,
без марка и модел. 21. Офис мебели, състоящи
се от: два броя бюра, цвят: светлокафяво; два
броя контейнери (шкафове), цвят: светлокафяво;
стол на колела с подлакътници; шкаф за книги
с две стъклени вратички и две ПДЧ в сив цвят,
основен цвят: светлокафяво; кожен диван, цвят:
черен; единичен кожен стол, цвят: черен. 22. Два
броя дървени маси и четири броя дървени пейки,
цвят: червеникавокафяв. 23. Два броя машини за
мелене на фураж. 24. Превозно средство тип АТВ,
на четири колела, цвят: зелен, без регистрация,
с надпис „Z-1 TRAFFIC JAMMER“. 25. Скутер,
марка „HONDA“, цвят: черен, без регистрация.
26. Машина, марка „KARCHER“, модел: К 6.85.
27. Преса за изстискване на грозде от дървен и
железен материал. 28. Дизелов генератор за производство на ток, марка: „VЕМ“, VЕВ FIMAG,
регистрация: ТYР: DGК 250 L 4, Nr. 637 С 166,
година на производство: 11/1987 г. с табло, марка:
„VЕМ“, VЕВ, регистрация: Nr. 5 64351 05338 06,
1988, ТYР: DNS 75/3, 275 кg. 29. Колесен трактор
с рег. № Е 00 126, марка/модел: YANMAR 2 200,
№ на рама 675. 30. Пръскачка с рег. № Е 16113,
марка/модел: AGRO TEK, 600 л, рама № 675. 31.
Ремарке, тип Т25 с рег. № АМ 04845, товароподемност 3800 кг. Съгласно доклад за извършена
пазарна оценка на ДМА – движимо имущество,
изготвена от Ваня Цанкова Окова, притежаваща
Сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, рег. № 300100310 от 14.12.2009 г.,
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издаден от Камарата на независимите оценители
в България, и Лиценз № 1151 от 28.05.1993 г.,
издаден от Агенцията за приватизация, общата
стойност на описаните дотук движими вещи,
намиращи се в стопански двор, към датата на
изготвяне на оценката: 19.02.2010 г., е в размер
40 090 лв. 32. 7 бр. сърни – общата им стойност
възлиза на 4900 лв., определена след направена
справка в Държавно дивечовъдно стопанство.
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9
и 10 ЗОПДИППД да бъдат отнети в полза на
държавата от Иван Борисов Солаков лично и
в качеството му на едноличен търговец „Борван – Иван Солаков“, ЕИК 101503404, и Десислава Георгиева Даскалова-Солакова, намиращи
се в поземлен имот № 201002 в землището на
гр. Обзор, област Бургас, в местността Чеир баши,
ведно с построените върху него сгради, придобит
с нотариален акт № 63, том IV, рег. № 1859, дело
№ 627/2005 на нотариус Стоян Ангелов – с район
на действие Районен съд – гр. Несебър, вписан в
СВ – гр. Несебър, с акт № 81, том V, дело 1002/2005
от 23.03.2005 г. (приложен по делото, както и
Удостоверение № 277 от 5.09.2006 г. на Община
Несебър за въвеждане в експлоатация на строеж
е изпълнено строителството на Дискотека с кафеаперитив) от Иван Борисов Солаков движими
вещи, както следва: 1. Вентилационна охладителна
и отоплителна система. 2. Озвучителна техника,
състояща се от колони (висока среда, бас бокс),
усилватели, процесори, пулт, плеъри, грамофон
и др. 3. Осветителна техника и ефекти, състояща
се от скенери, лазери, блицове, робоколори, макове (moving heads), сфери (кълба), огледала за
лазери, релси с електромотор, конструкция за
поставяне на осветителни тела (така наречена
ферма), пушек машини и др. 4. Обзавеждане,
състоящо се от маси, столове, пейки, маси – тип
сух бар, и др. 5. Оборудване – шумоизолиращо,
акустично. 6. Парапети. 7. Кухненско оборудване
и обзавеждане. 8. Мокър бар. 9. Оборудване и
обзавеждане за кафе-аперитив. 10. Офис оборудване и обзавеждане. 11. Сигнално-охранителна
система и видеонаблюдение. 12. Противопожарно-охранителна система. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
24.11.2010 г. в 13,30 ч. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ евентуалните
трети заинтересовани лица, които претендират
самостоятелни права върх у допълнителното
имущество, предмет на отнемане по молбата на
КУИППД от 21.12.2009 г. и уточняващата молба
от 22.02.2010 г., могат да встъпят в делото, като
предявят съответния иск пред Бургаския окръжен
съд като първа инстанция по настоящото дело.
6271

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
40. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училище за нашите деца“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 14.ІХ.2010 г. в 10 ч. на адреса
на управление на сдружението в София 1520,
с. Бусманци, ул. Кирил и Методий 12, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на
сдружението; 2. промени в управителния съвет
на сдружението и освобождаване на председателя
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на УС и назначаване на нов председател; 3. промяна на седалището и адреса на управление на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от наличния кворум. Регистрацията на членовете на сдружението за участие
в общото събрание ще започне един час преди
общото събрание. За регистрацията си членовете
трябва да представят документ за самоличност.
Пълномощниците на членовете трябва да представят и писмено пълномощно.
5995
10. – Управителният съвет на Асоциацията на
родители на деца с нарушено зрение (АРДНЗ) на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на асоциацията на 15.ІХ.2010 г. в 12 ч. в салона
на училището за деца с нарушено зрение при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
АРДНЗ през 2009 г.; 2. обсъждане проектобюджета
на АРДНЗ за 2011 г.; 3. приемане изменения в
устава на АРДНЗ; 4. избор на нов управителен
съвет (УС); 5. избор на нов председател на УС
на АРДНЗ; 6. разни.
5956
30. – Управителният съвет на сдружение
„Усърдие“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
16.09.2010 г. в 13 ч. в София, в Център „Усърдие“,
ул. Цар Симеон, бл. 125, при следния дневен ред:
1. отчет за 2009 г.; 2. приемане на нови членове; 3.
приемане на промени в устава на сдружението; 4.
избиране на нови членове в управителния съвет
на мястото на отпадналите; 5. разни.
6143
10. – Управителният съвет на „Гражданско
обединение България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.09.2010 г. в
15 ч. в София, бул. Христо Ботев 71, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на „Гражданско
обединение България“; 2. промени в управителния съвет; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6052
42. – Управителният съвет на сдружение
„Великия суверенен архонтски орден „Свети
Николай Мирликийский Чудотворец“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава
свиква редовно общо събрание на 20.09.2010 г. в
10 ч. в София, бул. Симеоновско шосе 166, вх. Б,
ап. 9Б, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на сдружението и членове на УС;
проект за решение: ОС освобождава членове на
сдружението и членове на УС; 2. приемане нови
членове на сдружението; проект за решение: ОС
приема нови членове на сдружението; 3. вземане
на решение за промяна на чл. 30, ал. 3 от устава;
проект за решение: ОС променя чл. 30, ал. 3 от
устава на сдружението и определя състава на
членовете на УС; 4. вземане решение за промяна
на чл. 22, ал. 4 от устава; проект за решение: ОС
променя чл. 22, ал. 4 от устава на сдружението;
5. изменение и допълнение на устава на сдружението; проект за решение: ОС приема нов устав
на сдружението, съдържащ всички изменения и
допълнения; 6. разни. Поканват се всички членове
или писмено упълномощени техни представители
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да присъстват на общото събрание. Писмените
материали са на разположение на членовете на
адреса на управлението на сдружението всеки
работен ден от 10 до 16 ч.
6079
20. – Управителят на сдружение „Спортен
клуб Кънки на лед София“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 20.09.2010 г. в 10 ч. в София,
район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 364, вх. 4,
ап. 64, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за преобразуване на сдружението от
сдружение с дейност в частна полза в сдружение
за осъществяване на общественополезна дейност;
2. вземане на решение за изменение на устава на
сдружението; 3. вземане на решение за приемане
на правила и ред за извършване на общественополезна дейност на сдружението; 4. вземане на
решение за членство на сдружението в Българска федерация по кънки. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., при същия дневен ред.
6093
30. – Управителният съвет на сдружение
„Институт Разум“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 24.09.2010 г. в 16 ч. в
София, район „Триадица“, бул. Патриарх Евтимий
92, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. приемане на промени в устава; 3.
приемане на промени в ръководните органи; 4.
приемане на доклада с отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2009 г.;
5. избор на одитор, който да завери годишния
финансов отчет за 2010 г.; 6. приемане на бюджета
на сдружението за 2011 г.; 7. приемане на програма
и основни насоки за дейността през 2011 г.; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите
се членове. Всички необходими документи във
връзка със събранието са на разположение на
членовете на посочения по-горе адрес.
6078
18. – Управителният съвет на сдружение „Фейс
ту фейс“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 24.ІХ.2010 г. в 15 ч. в София, район
„Студентски“, бул. Академик Стефан Младенов 80,
ет. 2, ап. 7, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността на сдружението
през 2009 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на сдружението за 2009 г.; 3. приемане на
промени в устава на сдружението; 4. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на членовете в управлението на
сдружението – в София, бул. Княгиня Мария-Луиза 51. Поканват се всички членове на сдружението
да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
5994
42. – Управителният съвет на Българска
федерация Лека атлетика, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на федераци ята на 28.ІХ.2010 г. в

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

14,30 ч. в гр. Луковит, хотел „Дипломат Плаза“
(ул. Д. Талев 2), при следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и
годишен доклад за дейността за 2009 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов
отчет за 2009 г. и годишния доклад за дейността
за 2009 г.; 2. избор на нов управителен съвет
на федерацията с мандат от 31.ІІІ.2011 г. до
31.ІІІ.2016 г.; проект за решение – ОС избира
нов управителен съвет на федерацията, който да
встъпи в длъжност след изтичане на предходния
мандат на УС; 3. утвърждаване на членски внос
за спортно-състезателната 2012 г.; проект за
решение – ОС утвърждава размера на членския
внос за спортно-състезателната 2012 г.; 4. утвърждаване на бюджета на федерацията за 2011 г.;
проект за решение – ОС утвърждава предложения от УС бюджет на федерацията за 2011 г.; 5.
утвърждаване Правилника за разпределение на
финансовите средства за 2011 г. на клубовете по
лека атлетика – членове на БФЛА; проект за
решение – ОС утвърждава Правилника за разпределение на финансовите средства за 2011 г. на
клубовете по лека атлетика на БФЛА; 6. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на федерацията. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
15,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на делегатите започва в 13,30 ч. За
легитимацията и надлежното представляване на
клубовете – членове на федерацията, делегатите
трябва да представят: удостоверение за актуално
състояние на клуба си, решение на компетентния
орган на клуба за упълномощаване на делегата
и изрично писмено пълномощно, валидно само
за конкретното ОС с посочване на датата, часа
и мястото на провеждането му.
6108
40. – Управителният съвет на Дружеството за
колективно управление в частна полза правата
на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители – „ПРОФОН“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 22 от устава на сдружението свиква извънредно общо събрание на 28.09.2010 г. в 14 ч. в
зала „София“ на Грандхотел „София“, София, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; 2. промени в тарифите на сдружението и на условията за тяхното прилагане; 3.
промени в правилата за разпределение на сдружението; 4. промени в устава на сдружението; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от устава на сдружението
общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
6231
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за одит и контрол
на информационни системи – София“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.Х.2010 г. в 17,30 ч. в София, хотел
„Сентръл парк“, бул. Витоша 106, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на асоциацията; 2. приемане на годишния финансов отчет; 3. избор на управителен съвет; 4.
организационни въпроси. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
6053
31. – Управителният съвет на Федерацията
„Спорт за хора със зрителни увреждания“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква І заседание на второто общо събрание на 9 и 10.Х.2010 г.
в 15 ч. в хотел „Релакс“ в Шипковски минерални
бани при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на федерацията през периода 2008 – 2009 г.; 2. годишен финансов отчет на федерацията за 2009 г.;
3. обсъждане изменения и допълнения в устава
на федерацията; 4. избор на ръководни органи.
5948
62. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество за Обединените
нации в България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 20.10.2010 г. в 17,30 ч. в София на адрес:
Централен дом на архитектите в България, ул.
Кракра 11, зала № 1, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на дейността на сдружението за
периода номеври 2008 г. – октомври 2010 г.; 2.
приемане на нови членове; 3. промени в устава
на сдружението; 4. освобождаване на членовете
на управителния съвет; 5. избор на членове на
управителния съвет; 6. определяне на размера
на годишния членски внос; 7. разни. Поканват
се всички членове на сдружението да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред в 18,30 ч.
6142
52. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Българско дружество по роботика
(БДР), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.Х.2010 г. в 11 ч. в София,
в зала 2 в сградата на ФНТС – София 1000, ул.
Раковски 108, при следния дневен ред: 1. отчет
на ръководството на БДР; 2. промени в устава
на БДР; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
разни. Поканват се всички членове на БДР или
упълномощени от тях лица да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно проведено
независимо от броя на явилите се членове.
6195
314. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „БГ Н2 Общество“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 21.10. 2010 г. в 10 ч. на адреса на
управление на сдружението в София, бул. Климент
Охридски 8, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет на УС за дейността на сдружението; 2.
приемане на финансов отчет; 3. освобождаване
и избор на нови членове на управителния съвет;
4. промени в устава. Поканват се всички членове на сдружението за вземат участие в общото
събрание. Материалите по дневния ред ще са на
разположение на членовете в административната
сграда на сдружението в София, бул. Климент
Охридски 8, всеки работен ден от 9 до 12 ч. При

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6126
40. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Камара на данъчните съветници в България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
23.10.2010 г. в 10 ч. в хотел „Шипка“ в София, ул.
Тотлебен 34А, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2009 г. и до 23.10.2010 г.; 2. приемане на решение за ликвидация или продължаване
дейността на сдружението; 3. избор на ликвидатор
и одитор и определяне на възнаграждение; 4. избор
но нов управителен съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да се явят.
6233
45. – Управителният съвет на сдружение
„Приятелско сърце“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 1.ХІ.2010 г. в 10 ч. в
София, ул. Плачковица 5, ет. 1, ап. 2, при следния
дневен ред: 1. освобождаване по нейна молба
като член на сдружението на Десислава Лулчева Чолакова; 2. освобождаване по нейна молба
като член на управителния съвет на Десислава
Лулчева Чолакова; 3. приемане на нов член на
сдружението – Деница Пламенова Вачкова; 4.
избор на нов член на управителния съвет на
сдружението – Деница Пламенова Вачкова. Регистрацията на членовете на сдружението за участие
в работата на общото събрание ще се извърши
същия ден от 9,30 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно.
6197
30. – Управителният съвет на СНЦ Училищно
настоятелство към начално училище „Отец Паи
сий“, Банско, на основание чл. 17 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 08.10.2010 г.
в 10 ч. в гр. Банско, ул. Пирин 16, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за приемане
отчета за дейността на УС; 2. промяна в наименованието на СНЦ от Училищно настоятелство
към НУ „Отец Паисий“ на Училищно настоятелство към НУ „Свети Паисий Хилендарски“; 3.
приемане на нови членове по повод постъпили
молби; 4. вземане на решение за прекратяване
членството на Ивайло Бориславов Икономов,
председател на УС, и освобождаване членовете
на досега действащия УС от членство в УС и от
отговорност; 5. избор на нов управителен съвет; 6.
вземане на решение за промяна в реда и начина
на свикване на общо събрание на сдружението; 7.
вземане на решение за съобразяване на устава на
сдружението с настъпилите промени; 8. промяна
на дейността от частна в обществена полза.
6236
38. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дияна Банкова“, гр. Белослав,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.09.2010 г. в 11 ч. в гр. Белослав, ул.
Валентина Терешкова 29, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за ликвидация на
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сдружението; 2. избор на ликвидатор на сдружението; 3. определяне на срока за ликвидация
на сдружението; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6056
40. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Асоциация „Деметра“, Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на сдружението на 20.ІХ.2010 г.
в 15 ч. в Бургас, ул. Шейново 102А, в офиса на
Асоциация „Деметра“, при следния дневен ред:
1. разглеждане на годишен отчет за дейността на
сдружението през 2009 г.; 2. промени в членския
състав на сдружението и в управителния съвет;
3. смяна на председателя на сдружението; 4. прекратяване на членството на член – председателя
на сдружението, и избиране на нов; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
6175
20. – Управителният съвет на „Местна териториална организация на автомобилистите“,
Бяла Слатина, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 23, ал. 1 от устава свиква редовно отчетно
общо събрание на членовете си на 17.ІХ.2010 г.
в 17 ч. в сградата на МТОА в Бяла Слатина,
ул. Захари Стоянов 12, при следния дневен ред:
1. отчет на УС на МТОА за 2009 г.; проект за
решение – ОС приема отчета за дейността на
УС; 2. приемане на бюджет за 2010 г. на МТОА;
проект за решение – ОС приема предложения
бюджет за 2010 г.; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6106
45. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Скейт клуб Варна“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.09.2010 г. в 15,30 ч. във Варна, ул.
Карамфил 16, при следния дневен ред: 1. избор
на председател на управителния съвет; 2. избор
на зам.-председател на управителния съвет; 3.
избор на секретар на управителния съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6176
38. – Управителният съвет на сдружение
„Национален морски музей“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 7.10.2010 г. в 11 ч. в
сградата на Военноморския музей във Варна, бул.
Приморски 2, при следния дневен ред: 1. приемане на отчетния доклад и счетоводния отчет на
сдружението за периода 01.01.2008 г. – 31.05.2010 г.;

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

проект за решение: ОС одобрява отчетния доклад
и счетоводния отчет на сдружението за периода
01.01.2008 – 31.05.2010 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
на сдружението за периода 2008 – 31.05.2010 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет на
сдружението за периода 2008 – 31.05.2010 г.; 3.
приемане на програма за дейността на сдружението през 2010 – 2011 г.; проект за решение: ОС
приема програмата за дейността на сдружението
през 2010 – 2011 г. Поканват се всички членове
на сдружението лично или чрез упълномощени
писмено представители да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
6057
40. – Управителният съвет на сдружение
„Черноморска мрежа на неправителствените организации“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 21, ал. 2 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 13.ХІ.2010 г. в
9 ч. във Варна в офиса на сдружението: Варна, ул.
Д-р Л. Заменхоф 2, ет. 2, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване на
членовете на действащия управителен съвет на
сдружението; 3. избор на членове на управителния
съвет и на председател на управителния съвет на
сдружението; 4. приемане на изменения и допълнения на устава на сдружението; 5. приемане на
бюджет на сдружението; 6. разни. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 22 от устава на
сдружението при липса на необходимия кворум
събранието ще се отложи с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове на общото събрание да се явят.
6298
161. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Враца, на основание чл. 83, ал. 3 ЗА
свиква извънредно общо събрание на колегията
на 11.09.2010 г. в 10 ч. в зала БЗНС при следния
дневен ред: 1. временно преустановяване на
определяне на служебни защитници по искания
на съдилищата и органите на досъдебното производство поради нередовните, твърде късните
и сравнително занижени заплащания на труда,
положен от служебните защитници; 2. общото
събрание да вземе решение за определяне на цена
за продажба на стария офис. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се членовете на
колегията да участват лично или чрез писмено
упълномощен представител.
6246

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

