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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ,
бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г.,
бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105
от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86
от 2007 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 80 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато не съществуват технически спецификации по ал. 2, се смята, че строителните
продукти могат да се влагат в строежите в
зависимост от предвидената за тях употреба,
когато експлоатационните им характеристики
и методите за тяхното определяне отговарят
на изискванията на:

1. нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите,
когато съдържат изисквания към строителните
продукти, и/или
2. националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти;
3. българските национални стандарти или
националните стандарти с еквивалентни на
българските методи и изисквания, когато няма
стандарти по т. 2;
4. българските технически одобрения, когато
няма стандарти по т. 2 и 3.“
2. В ал. 4 след думите „прилагането на“ се
добавя „нормативните актове и“.
§ 2. В чл. 7, ал. 1 се създава т. 6:
„6. допълнителните задължения на производителите, вносителите и търговците, когато
такива са определени в съответната директива
на Европейския съюз от „Нов подход“.“
§ 3. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) С наредбата по чл. 7 за съществените
изисквания към строежите и оценяване на
съответствието на строителните продукти се
определя редът за издаване на технически
одобрения и за въвеждане на Ръководствата
за европейски технически одобрения.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. издава, отказва издаването или отнема
разрешенията на лица за извършване оценяване
на съответствието на строителните продукти и
за издаване на технически одобрения, актуализира, разширява, отказва разширяването или
ограничава обхват на издадени разрешения по
реда на тази глава;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството уведомява Европейската
комисия и държавите – членки на Европейския
съюз, за издаването, отнемането, разширяването
и ограничаването на обхват на разрешения за
извършване оценяване на съответствието на
строителните продукти, както и за издадените и
отнетите разрешения за издаване на европейски
технически одобрения.“
§ 5. В чл. 10, ал. 3 думата „европейски“ се
заличава.
§ 6. В чл. 12б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За актуализиране и разширяване обхвата
на разрешението за извършване оценяване на
съответствието на строителни продукти и за
издаване на технически одобрения се подава
ново заявление по чл. 11.
(3) Актуализирането на издадени разрешения
на лица за извършване оценяване на съответствието на строителните продукти и за издаване
на технически одобрения се извършва въз основа
на изменения и допълнения на техническите
спецификации по чл. 5, ал. 2 и/или 3 и доказана техническа компетентност за отчитането
им при оценяване на съответствието.“
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
„Органът по чл. 9, издал разрешението за извършване оценяване на съответствието, отнема
или ограничава обхвата му, когато при проверките се установи, че нотифицираният орган:“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Органът по чл. 9 уведомява писмено нотифицирания орган за отнемането или
ограничаването на обхвата на разрешението
в 7-дневен срок от издаването на заповедта.“
§ 8. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. За издаването на разрешения за
извършване оценяване на съответствието и
за издаване на технически одобрения, за разширяване обхвата на издадените разрешения,
за тяхната актуализация или преиздаване, за
проверката на документи, проверката на място,
в т.ч. за ежегодните планирани проверки, се
събират държавни такси в размер, определен
с тарифа, одобрена от Министерския съвет.“
§ 9. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Държавната агенция за мет
рологичен и технически надзор, съответно
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, води регистри на издадените
и отнетите разрешения за извършване оценяване
на съответствието.
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(2) Данните от регистрите се публикуват в
официалния бюлетин на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, съответно
на интернет страницата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.“
§ 10. В чл. 26а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Директива 2005/32/ЕО
на Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията
за екодизайн към енергоемките продукти и
за изменение на Директива 92/42/ЕИО на
Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета“ се
заменят с „Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 г. за създаване на рамка за определяне
на изискванията за екодизайн към продукти,
свързани с енергопотреблението (ОВ, L 285/10
от 31 октомври 2009 г.), наричана по-нататък
„Директива 2009/125/ЕО“.
2. В ал. 2 думите „министъра на икономиката
и енергетиката“ се заменят с „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 11. В чл. 26д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „ЕПП“
се заменя с „ПСЕ“.
2. В ал. 2 и 3 думата „ЕПП“ се заменя с
„ПСЕ“.
3. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „Европейската
общност“ се заменят с „институциите на Европейския съюз“;
б) в т. 2 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“.
§ 12. Член 26е се изменя така:
„Чл. 26е. Продукт, свързан с енергопотреблението, който е получил екомаркировка на
ЕС в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010
на Европейския парламент и на Съвета от 25
ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС
(ОВ, L 27/1 от 30 януари 2010 г.), се смята, че
съответства на изискванията на приложимите
мерки по прилагането по чл. 26а, доколкото
тези изисквания се покриват от екомаркировка
на ЕС.“
§ 13. В чл. 26ж се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“.
2. В ал. 2 думите „Решение 93/465/ЕИО на
Съвета относно модулите за различните фази
на процедурите за оценяване на съответствието и правилата за поставяне и използване на
маркировката за съответствие СЕ, които са
предназначени за използване в директивите за
техническо хармонизиране“ се заменят с „Приложение II към Решение № 768/2008/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 9 юли
2008 г. относно обща рамка за предлагането на
пазара на продукти и за отмяна на Решение
93/465/ЕИО (ОВ, L 218/82 от 13 август 2008 г.)“.
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3. В ал. 3 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“.
§ 14. Член 26и се изменя така:
„Чл. 26и. (1) Ако ПСЕ, попадащ в обхвата на
мерки по прилагането по чл. 26а, е проектиран
от организация, регистрирана в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.
относно доброволното участие на организации в
Схемата на Общността за управление по околна
среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и
2006/193/ЕО на Комисията (ОВ, L 342/1 от 22
декември 2009 г.), и функцията „проектиране
на продукти“ е включена в обхвата на регистрацията, се смята, че системата за управление на такава организация е в съответствие
с изискванията на процедурата „Система за
управление за оценяване на съответствието“.
(2) Ако системата за управление на организацията, която проектира ПСЕ, попадащ в
обхвата на мерки по прилагането по чл. 26а,
включва функцията „проектиране на продукти“
и съответства на хармонизираните европейски
стандарти, чиито номера са публикувани в
„Официален вестник“ на Европейския съюз,
се смята за съответстваща на изискванията
на процедурата „Система за управление за
оценяване на съответствието“.“
§ 15. В чл. 26к се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думата „ЕПП“ се заменя с
„ПСЕ“.
2. В ал. 3 думите „Европейската общност“ се
заменят с „институциите на Европейския съюз“.
§ 16. В чл. 26п се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Директива 98/34/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
определяне на процедура за предоставяне на
информация в областта на техническите стандарти и регламенти“ се заменят с „Директива
98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура
за предоставянето на информация в сферата
на техническите стандарти и регламенти и
правила относно услугите на информационното
общество“.
2. В ал. 2 навсякъде думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“.
§ 17. В чл. 26р се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“;
б) в т. 7 след думите „да имат“ се добавя
„подробна, прозрачна и обективна“;
в) в т. 9 думите „Директива 2005/32/ЕО“ се
заменят с „Директива 2009/125/ЕО“.
§ 18. В чл. 30а се създават ал. 5 и 6:
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„(5) Когато продуктът представлява сериозен
риск, органите за надзор на пазара предписват
на потребителя да спре използването му, а на
производителя, вносителя или търговеца – да
изземе продукта. В случаите, когато рискът
не може да бъде отстранен технически, те
разпореждат унищожаване на продукта. Редът
за прилагане на тези мерки се определя с наредбата по чл. 30д.
(6) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага за
строителните продукти.“
§ 19. В чл. 30в, ал. 2 думите „и 4“ се заменят с „4 и 5“.
§ 20. В чл. 34 се създава ал. 5:
„(5) Техническите прегледи, проверки и
изпитвания по време на експлоатацията на
съоръжения с повишена опасност могат да се
извършват от нотифицирани органи, когато
наредба по чл. 7 или по чл. 31 предвижда това.
В наредбата по ал. 2 се определят съоръженията с повишена опасност, чиито технически
прегледи, проверки и изпитвания се извършват
от нотифицирани органи.“
§ 21. В чл. 51г думите „Регламент (ЕО)
№ 2422/2001 на Европейския парламент и на
Съвета за програмата на Общността за етикетиране на офис оборудване по отношение
на енергийната ефективност“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г.
относно програма на Общността за етикетиране
на енергийната ефективност на офис оборудване
(ОВ, L 39/1 от 13 февруари 2008 г.)“.
§ 22. В чл. 52е думите „Регламент (ЕО)
№ 2422/2001 на Европейския парламент и на
Съвета за програмата на Общността за етикетиране на офис оборудване по отношение
на енергийната ефективност“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно програма на Общността за етикетиране на
енергийната ефективност на офис оборудване“.
§ 23. В чл. 53 думите „и 4“ се заменят с
„4 и 5“.
§ 24. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в ал. 1:
аа) точка 11 се изменя така:
„11. „Продукт, свързан с енергопотреблението
(ПСЕ)“ е всяка стока, пусната на пазара и/
или пусната в действие, която при употребата
си оказва въздействие върху потреблението на
енергия, включително части, предназначени
за монтиране в продукти, свързани с енергопотреблението, които се пускат на пазара и/
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или се пускат в действие като отделни части за
крайни потребители, екологичното представяне
на които може да се оцени самостоятелно.“;
бб) в т. 12 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“;
вв) в т. 13 думите „Директива 2005/32/ЕО“
се заменят с „Директива 2009/125/ЕО“, а думата
„ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“;
гг) в т. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 и
29 навсякъде думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) За целите на този закон се прилага определението за „изземване“, посочено в чл. 2,
параграф 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
9 юли 2008 г. за определяне на изискванията
за акредитация и надзор на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L
218/30 от 13 август 2008 г.).“
2. В § 3, ал. 3 в изречение второ думите
„Прилагането на техническите спецификации
по чл. 5, ал. 2 е задължително, с изключение
на случаите, определени с“ се заменят с „Прилагането на стандартите по чл. 5, ал. 2, т. 1 е
задължително в областта на“.
3. В § 6:
а) в ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 2422/2001
на Европейския парламент и на Съвета за
програмата на Общността за етикетиране на
офис оборудване по отношение на енергийната
ефективност“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 106/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 януари 2008 г. относно програма
на Общността за етикетиране на енергийната
ефективност на офис оборудване“;
б) в ал. 2 думите „приложение „С“ се заменят
с „приложение „В“.
4. В § 6б думите „Директива 2005/32/ЕО
на Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията
за екодизайн към енергоемките продукти и за
изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета
и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета“ се заменят
с „Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани
с енергопотреблението“.
§ 25. В останалите текстове на закона думите „енергопотребяващите продукти“ и „ЕПП“
се заменят съответно с „продукти, свързани с
енергопотреблението“ и „ПСЕ“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 4 май 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5630

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната Комисия по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 4, чл. 18, ал. 1 и 7, чл. 20,
ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Корман Якубов Исмаилов
като член на постоянната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове.
2. Избира Искра Димитрова МихайловаКопарова за член на постоянната Комисия
по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5864

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната Комисия
по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 4, чл. 18, ал. 1 и 7, чл. 20,
ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Корман Якубов Исмаилов
като член на постоянната Комисия по бюджет
и финанси.
2. Избира Митхат Сабри Метин за член на
постоянната Комисия по бюджет и финанси.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5865

РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството на Комисията
по правата на човека, вероизповеданията,
жалбите и петициите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
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РЕШИ:
1. Освобождава Красимира Щерева Симеонова като заместник-председател на Комисията
по правата на човека, вероизповеданията,
жалбите и петициите на гражданите.
2. Избира Иво Тенев Димов за заместникпредседател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите
на гражданите.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5866

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 и 2 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобож дава Корман Якубов Исмаилов като член на Постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на НАТО.
2. Избира Неджми Ниязи Али за член на
Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5867

РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2010 г. –
31 декември 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за
радиото и телевизията
РЕШИ:
Приема за сведение Отчета за дейността
на Съвета за електронни медии за периода
1 юли 2010 г. – 31 декември 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5868

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 94
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу
цията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам полковник Звездомир Иванов
Пенков на длъжността заместник-директор
на Националната разузнавателна служба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 9 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
5800

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3
от 4 май 2011 г.

по конституционно дело № 19 от 2010 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Емилия
Друмева, Владислав Славов, Димитър Ток у шев, Благовест Пу нев, Пламен К иров,
Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка
Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева,
Румен Ненков, при участието на секретарпротоколиста Снежана Петрова разгледа в
закрито заседание на 4 май 2011 г. конституционно дело № 19 от 2010 г., докладвано
от съдията Евгени Танчев.
Производството по делото е по реда на
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.
Образувано е по искане на тричленен
състав на Върховния административен съд
на основание чл. 150, ал. 2 от Конституцията
за установяване на противоконституционност
на чл. 7, изр. 1 от Указ № 904 от 28.12.1963 г.
за борба с дребното хулиганство (УБДХ)
(обн., ДВ, бр. 102 от 1963 г.; посл. изм., бр. 27
от 2009 г.), съгласно който „Решението на
районния съдия не подлежи на обжалване
и се изпълнява незабавно“.
В искането се твърди, че наказанието „задържане в поделенията на Министерството
на вътрешните работи (МВР)“ е равнозначно
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на наказанието „лишаване от свобода“ и
забраната по чл. 7, изр. 1 УБДХ наказанието да не подлежи на инстанционен контрол
противоречи на чл. 31, ал. 4 от Конституцията и на чл. 2, ал. 1 от Протокол 7 към
Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи (КЗПЧОС). Сочи се,
че на обвиняемия се налага наказание „лишаване от свобода“, което е изключително
тежко и само по себе си достатъчно да се
приеме, че деянието следва да се приравни на
престъпление по смисъла на чл. 6 КЗПЧОС.
Вносителят на искането поддържа, че трябва
да се признае право на наказания да обжалва
решението на районния съд, защото на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията следва
да се приложи международният акт, който
има предимство пред нормите на вътрешното
право. Същевременно в искането се твърди,
че поради съображения за изключване на
възможността за постановяване на противоречиви решения от съдилищата тричленният
състав на Върховния административен съд
сезира Конституционния съд да се произнесе
и да установи противоконституционността
на чл. 7, изр. 1 УБДХ.
С определение от 24 февруари 2011 г.
Конституционният съд е допуснал искането
за разглеждане по същество и е конституирал като заинтересувани страни по делото
Народното събрание, Министерския съвет,
министъра на вътрешните работи, министъра
на правосъдието, Върховния касационен съд,
главния прокурор, Висшия адвокатски съвет,
Българския Хелзинкски комитет, Съюза на
юристите в България, фондация „Асоциация за европейска интеграция и права на
човека“, фондация „Български адвокати за
правата на човека“ и сдружение „Център на
неправителствените организации в Разград“.
Постъпили са становища от всички конституирани като заинтересувани страни с
изключение на Народното събрание и Министерския съвет.
В становищата си минист ърът на вът решните работи, Върховни ят касационен
съд, Висши ят а двокатск и съвет, Българс к и я т Хе л зи н кс к и ко м и т е т, С ъ ю з ът н а
юристите в Българи я, фон даци я „Асоциаци я за европейска интег раци я и права на
човек а“, фон да ц и я „Бъ л гарск и а д вок ат и
за правата на човека“ и сдру жение „Цент ър на неправителствените организации в
Разг ра д“ считат оспорената разпоредба за
противоконституционна. Обобщено, съображенията се свеждат до противоречието є с
конституционния принцип за осигуряване
на всеобщото право на защита, тъй като
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С Т Р. 7

административното нарушение по УБДХ се
приравнява на престъпление заради строгостта на санкцията „задържане в поделенията
на МВР“.
Обратното разбиране е развито в становището на министъра на правосъдието, който
счита, че не са налице материални основания
за обявяване на противоконституционност
и несъответствие с норми на Европейското
право на чл. 7, изр. 1 УБДХ.
Главният прокурор на Република България
поддържа в становището си, че искането е
недопустимо, защото ако тричленният състав
е установил противоречие на чл. 7 УБДХ с
Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи, е следвало да приложи
Конвенцията, която съгласно чл. 5, ал. 4 от
Конституцията е част от вътрешното ни право
и има приоритет пред него, а твърденията
за противоречива съдебна практика са неубедителни и тя се отстранява с тълкуване
на законите от върховните съдилища, а не
с актове на Конституционния съд. По същество главният прокурор намира искането
за неоснователно, защото инстанционността
на съдебния контрол не е конституционно
задължителна.
К о н с т и т у ц и о н н и я т с ъ д , к ат о о б с ъ д и
съображенията на вносителя на искането и
становищата на заинтересуваните страни,
прие следното:
А дминистративното наказание „задържане в поделенията на МВР“ е въведено с
приемането на Указа за борба с дребното
хулиганство през 1963 г., като междувременно
на основание чл. 9, ал. 2 УБДХ е приет и
Правилник за прилагане на Указ № 904 за
борба с дребното хулиганство (ДВ, бр. 106
от 2004 г.). Същото административно наказание – „задържане в териториална структура на МВР“ за срок до 25 денонощия, е
предвидено и в чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона
за опазване на обществения ред при провеж дането на спортни мероприятия (ДВ,
бр. 96 от 2004 г.).
Наказанието „задържане в поделени ята на МВР“ е п ред ви дено а л т ернат и вно
с наказанието глоба от 100 до 500 лв. за
противообществени прояви (дребно хулиганство), дефинирани в чл. 1, ал. 2 УБДХ като
„непристойна проява, изразена в употреба
на ругатни, псувни или други неприлични
изрази на публично място пред повече хора,
в оскърбително отношение или държане към
гражданите, към органите на властта или
на обществеността или в скарване, сбиване
или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но
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поради своята по-ниска степен на обществена
опасност не представлява престъпление по
чл. 325 от Наказателния кодекс (НК)“.
От уредбата в Указа за борба с дребното
хулиганство е видно, а и в правната теория
е категорично възприето разбирането, че
наказанието „задържане в поделенията на
МВР“ притежава всички белези на административното наказание и се налага като
основно наказание алтернативно с админис
тративното наказание глоба.
Разпоредбите в областта на административното наказание се съобразяват с общите
принципи на наказателната политика у нас,
но съдържат и специфични елементи, които
ги разграничават от разпоредбите, свързани
с наказателната отговорност. А дминистрат ивни те наказани я са неблагоп ри я т ни в
имуществен или морален план последици,
които се налагат по определен в закона ред
заради извършени административни нарушения. Тежестта по налагането и изпълнението
им е върху администрацията, респективно
върху съда в предвидените от закона случаи
за разлика от наказателната отговорност,
където единственият наказващ орган е съдът.
Особено съществено е, че административнонаказателната отговорност (в това число по
УБДХ) следва да се реализира своевременно
и ефективно.
Независимо че се касае до административно нарушение, а не до престъпление, съществува проблемът с липсата на предвидено
в Указа за борба с дребното хулиганство
обжалване на решението на районния съдия.
Законът за административните нарушени я и наказани я (ЗА НН) в чл. 63, а л. 1
(редакция ДВ, бр. 30 от 2006 г.) предвижда,
че решението на районния съдия подлежи
на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в
Наказателно-процесуалния кодекс и по реда
на глава дванадесета на А дминистративно
процесуалния кодекс. Решението за налагане
на най-тежкото административно наказание
„задържане в поделенията на МВР“ не подлежи на касационно обжалване съгласно
оспорения чл. 7, изр. 1 УБДХ, което дава
основание на съдилищата, в т. ч. и на Върховния административен съд, в практиката си
да приемат, че, изхождайки от логическото,
сис т емат и ч но т о и ис т ори ческо т о т ъ л к уване, решенията по указа не подлежат на
обжалване с мотиви, че ЗАНН и УБДХ са
в съотношение общ към специален закон и
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специалният закон дерогира действието на
общия закон (в този смисъл определения
№ 9959 по адм.д. № 9327 от 2003 г.; № 8190
по адм.д. № 11096 от 2006 г.; № 14673 по
адм.д. № 15200 от 2009 г.; № 11327 по адм.д.
№ 10526 от 2009 г.; № 1371 по адм.д. № 525
от 2011 г. на Върховния административен
съд). Конституционният съд отчита още едно
важно обстоятелство – административното
наказание по Указа за борба с дребното хулиганство не се налага от административен
орган, който съставя само акт (чл. 2, ал. 1
УБДХ), а се налага за пръв път от районния
съдия, който има такова правомощие съгласно чл. 47, ал. 1, буква „в“ ЗАНН. Липсва
инстанционен контрол върху действията на
районния съдия за разлика от всички други
хипотези на налагане на административни
наказани я по дру гите специални закони.
Производст вото по ч л. 2 – 6 У БД Х стои
най-близо до производството по чл. 78а НК,
при което при определени условия районният
съдия освобождава лицето от наказателна
отговорност и му налага административно
наказание „глоба“, като решението му съгласно чл. 378, ал. 5 НПК подлежи на проверка
пред въззивната инстанция.
При н ц и п в На к а зат ел ноп роцесуа л н и я
кодекс е, че съдебните актове, с които се
налага наказание „лишаване от свобода“, се
проверяват по реда на редовния инстанционен контрол. За съдебните административни
производства е предвидено, че са двуинстанционни (чл. 131 АПК). За административнонаказателното производство е предвидена
двуинстанционност в чл. 63, ал. 1 ЗАНН.
Тежестта на административната санкция
„задържане в поделенията на МВР“ е голяма
и правният статус на лицата „задържани под
стража“, „задържани в поделенията на МВР“
и „лишени от свобода“ е еднакъв, в който
смисъл се е произнесло Общото събрание
на наказателна колегия на Върховния съд с
Тълкувателно решение № 89 по н.д. № 74 от
1982 г. Категорично е становището на Върховния съд, че задържаният в поделенията
на МВР на основание УБДХ има качеството
на затворник по смисъла на чл. 297, ал. 3
НК (вж. Тълкувателно решение № 29 по н.д.
№ 8 от 1988 г. ОСНК на ВС).
Конституцията на Република България в
чл. 31, ал. 4 прогласява, че не се допускат
ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване
на правосъдието. Правото на справедлив
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съдебен процес „при наличието на каквото
и да е обвинение срещу него“ е у редено
и в чл. 6, т. 1 КЗПЧОС, който съгласно
чл. 5, ал. 4 от Основния закон съставлява
част от вътрешното право и се прилага с
предимство пред нормите на вътрешното
законодателство, които им противоречат.
Поради това Конвенцията следва да бъде
прилагана директно от националните съдии, без да бъде опосредена от намесата
на Конституционния съд. Тълкуването на
разпоредбите на Конституцията, свързани с
основните права, трябва да бъде съобразено
с нормите на КЗПЧОС.
Вносителят на искането се позовава при
обосноваване на доводите си изцяло на чл. 2,
т. 1 от Протокол № 7 към КЗПЧОС, съгласно
който всяко лице, признато от съда за виновно
в извършването на престъпление, има право
да обжалва обявяването си за виновно или
осъждането си пред висшестоящ съд. Цитираният протокол е подписан от Република
България на 3 ноември 1993 г., ратифициран
е със закон (ДВ, бр. 87 от 2000 г.), влязъл е
в сила за Република България от 1 февруари 2001 г., но не е обнародван в „Държавен
вестник“. Конституционният съд не може
да изгради изводите си върху него, защото
„международните договори, ратифицирани
и влезли в сила за Република България, но
необнародвани в „Държавен вестник“, не са
част от вътрешното право на страната, освен
ако са приети и ратифицирани преди сега
действащата Конституция и по съществуващия при ратификацията им ред обнародването им не е било задължително. Последните
нямат предимство по смисъла на чл. 5, ал. 4
от Конституцията пред нормите на вътрешното законодателство. Такова предимство
придобиват от момента на обнародването“
(вж. Решение № 7 от 1992 г. по к.д. № 6 от
1992 г. на Конституционния съд).
В практиката си Европейският съд по
п равата на човека (ЕСПЧ) п риема като
алтернативни критерии за определяне кои
нарушения представляват „престъпления“ по
смисъла на Конвенцията класифицирането
на нару шен ие т о с ъгласно на ц иона л но т о
право, характера на производството и характера и степента на суровост на наказанието (Решение от 21.12.2006 г. на ЕСПЧ по
делото Борисова срещу България; Решение
от 14.01.2010 г. на ЕСПЧ по делото Цонев
срещу България).
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Конституционният съд счита, че деянието
дребно хулиганство по характера си е нарушение на обществения ред, поради което
представлява „наказателно обвинение“ по
смисъла на Конвенцията. Като такова то следва да бъде класифицирано и поради тежестта
и строгостта на предвиденото като основно
наказание „задържане в поделенията на МВР“,
което е равнозначно на наказанието „лишаване от свобода“ (Решение от 23.04.2009 г. на
ЕСПЧ по делото Камбуров срещу България;
Решение от 1.10.2009 г. на ЕСПЧ по делото
Станчев срещу България). Нарушението по
чл. 1, ал. 2 УБДХ не може да се квалифицира
като незначително или маловажно отново
поради предвидената санкция „задържане в
поделенията на МВР“ на нарушителя.
Ограничаването на правото на обжалване на нарушителя пред по-горна инстанция
на съдебен акт, който предвижда налагане
на наказание „задържане в поделенията на
МВР“, надхвърля необходимото за осъществяване на правосъдието, въпреки че актът е
постановен в административно-наказателно
производство. С въвеждане на забраната да
се обжалва решението на районния съдия
се нарушава правото на задържания на дву
степенна юрисдикция, при това за наложено
най-тежкото предвидено административно
наказание или глоба от 100 до 500 лв. Съществуването на ускорени производства в
областта на наказателното право само по
себе си не противоречи на чл. 6 КЗПЧОС, но
не бива принципите за бързина и стабилитет
на съдебните решения да имат приоритет
пред правото на защита на обвин яеми я.
От горното следва изводът, че чл. 7, изр. 1
УБДХ засяга основното право на задържания
на справедлив процес, поради което противоречи на чл. 31, ал. 4 от Конституцията
и Конституционният съд следва да обяви
неговата противоконституционност.
По изложените съображения Конституционният съд и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2
от Конституцията и чл. 22, ал. 1 от Закона
за Конституционен съд
РЕШИ:
Обявява противоконституционността на
чл. 7, изр. 1 от Указ № 904 от 28.12.1963 г.
за борба с дребното хулиганство (обн., ДВ,
бр. 102 от 1963 г.; посл. изм., бр. 27 от 2009 г.)
в частта „не подлежи на обжалване и“.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121
ОТ 9 МАЙ 2011 Г.

за закриване на Център „Фонд за трансплантация“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Закрива Център „Фонд за трансплантация“.
(2) Трудовите правоотношения със служителите от Център „Фонд за трансплантация“
се уреждат при условията и по реда на чл. 328,
ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
(3) Функциите, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на
Център „Фонд за трансплантация“, свързани
с трансплантация на български граждани на
възраст до 18 години извън Република България, се поемат от Център „Фонд за лечение
на деца“.
(4) Извън случаите по ал. 3 функциите,
активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Център „Фонд за
трансплантация“ се поемат от Министерството
на здравеопазването.
Чл. 2. (1) За извършване на дейностите,
свързани със закриването на Център „Фонд
за трансплантация“, се създава комисия.
(2) Съставът на комисията, нейните задачи
и сроковете за изпълнението им се определят
със заповед на министъра на здравеопазването.
(3) В срок до два месеца от влизането в
сила на постановлението комисията по ал. 1
приключва работата си и съставя предавателно-приемателен протокол за прехвърлянето
на активите, пасивите, архива, както и на
другите права и задължения на Център „Фонд
за трансплантация“.
Чл. 3. Разходите по закриването на Център
„Фонд за трансплантация“, включително за
обезщетенията по Кодекса на труда, са за
сметка на утвърдения бюджет на Министерството на здравеопазването за 2011 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Общественият съвет към закрития
център приема решения по чл. 6, ал. 4 от
Постановление № 216 на Министерския съвет
от 2009 г. за създаване на Център „Фонд за
трансплантация“ (обн., ДВ, бр. 72 от 2009 г.;
изм., бр. 5 от 2011 г.) и те се изпълняват и финансират по досегашния ред до приключване
на работата на комисията по чл. 2.
(2) До изтичането на срока по ал. 1 бюджетната сметка на центъра не се закрива.
(3) Трудовото правоотношение с директора
на закрития център се прекратява към момента на приключване работата на комисията
по чл. 2.
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§ 2. Решенията на Обществения съвет към
Център „Фонд за трансплантация“, приети до
влизането в сила на постановлението, както и
в срока по § 1, ал. 1, запазват своето действие
и се изпълняват от структурите, към които
преминават съответните функции.
§ 3. За целите на бюджетирането, отчетността и статистиката операциите по закриването на Център „Фонд за трансплантации“
и прехвърлянето на активите и пасивите въз
основа на предавателно-приемателен протокол към конкретните правоприемници по
чл. 1, ал. 3 и 4 се извършват към 1-во число
на месеца, следващ месеца на приключване
работата на комисията по чл. 2.
§ 4. В срок до два месеца от влизането
в сила на постановлението министърът на
здравеопазването да внесе в Министерския
съвет предложение за допълване състава на
Обществения съвет към Център „Фонд за
лечение на деца“.
§ 5. В Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Център
„Фонд за лечение на деца“ (обн., ДВ, бр. 96
от 2004 г.; изм., бр. 28 от 2006 г. и бр. 27 от
2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 се създават букви „е“ и „ж“:
„е) трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки при малигнени хематологични заболявания, както и при някои
тежко протичащи бенигнени заболявания и
при утвърдени нехематологични заболявания,
когато тя не може да бъде извършена своевременно в Република България;
ж) лечение в страната, свързано със заболяването, налагащо съответната трансплантация, когато тя е разрешена по реда на
постановлението;“
бб) в т. 2 след думите „лечебни процедури“
се добавя „и трансплантации“;
б) в ал. 3 думите „буква „а“ се заменят с
„букви „а“ и „е“;
в) в ал. 5 думите „бюджета на фонда за
съответната година“ се заменят с „по бюджетната сметка на фонда за съответната година,
утвърдена от министъра на здравеопазването“.
2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Приходите на фонда се формират
от следните източници чрез бюджета на Министерството на здравеопазването:
1. субсидия от държавния бюджет;
2. дарения и помощи;
3. други приходи, предвидени в нормативен акт.“
3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Средствата по чл. 3 се разходват
за осъществяване на дейностите по чл. 2,
ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3.
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(2) Издръжката на фонда се осигурява от
субсидията по чл. 3, като размерът на разходите за съответната година се определя в
бюджетната сметка на фонда.“
4. В чл. 5 цифрата „5“ се заменя със „7“.
5. В чл. 7:
а) в ал. 1 числото „13“ се заменя със „17“;
б) в ал. 2 думите „четирима изтъкнати медицински специалисти“ се заменят с „шестима
изтъкнати медицински специалисти, двама
от които в областта на трансплантацията“, а
след думата „дарителството“ се добавя „двама
представители на представителни организации
за защита на правата на пациентите“.
§ 6. В Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от
2010 г. и бр. 2, 5 и 15 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 8 се отменя.
2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9
и ал. 3:
а) в пореден № 6, колона „численост на
персонала“ цифрата „5“ се заменя със „7“;
б) пореден № 8 се заличава.
§ 7. В чл. 29 от Устройствения правилник на
Министерството на здравеопазването, приет с
Постановление № 256 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 55 от 2010 г. и бр. 5
от 2011 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се нова т. 27:
„27. координира дейността по организационно и финансово подпомагане на български
граждани над 18 години за трансплантация
извън Република България на органи и хемопоетични стволови клетки при малигнени
хематологични заболявания, както и при някои
тежко протичащи бенигнени заболявания и
при утвърдени нехематологични заболявания,
когато тя не може да бъде извършена своевременно в страната.“
2. Създава се т. 27а:
„27а. организира дейността по осигуряване
на лечение в страната на български граждани,
одобрени за трансплантация по т. 27, когато
то е свързано със заболяването, налагащо съответната трансплантация, и не се финансира
с други публични средства.“
§ 8. Постановлението се приема на основание чл. 35 от Закона за администрацията.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

5731

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122
ОТ 9 МАЙ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за разрешаване на дейностите
по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 216 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 3 и 78 от 2005 г., бр. 60 от
2008 г. и бр. 5 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „научни изследвания“ се
заменят с „образователни цели“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. научни и лабораторни изследвания;“.
3. В т. 3 думата „кучетата“ се заменя със
„служебните кучета“.
§ 2. В чл. 2 думите „и техни препарати“
се заличават.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 след думите „юридически
лица“ се поставя точка и текстът до края се
заличава.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Думите „дирекция „Национална служба
по наркотичните вещества (ДНСлНВ) на“ се
заличават.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние, а
за лицата, регистрирани или пререгистрирани
по Закона за търговския регистър, се посочва
единен идентификационен код;“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ДНСлНВ“ се
заменя с „дирекция „Наркотични вещества“.
2. В ал. 2 думите „министърът на здравеопазването“ се заменят с „директорът на
дирекция „Наркотични вещества“ и накрая
се добавя „в 15-дневен срок“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При необходимост инспекторите по
наркотични вещества от регионалните здравни
инспекции извършват проверка на място за
установяване съответствието на фактическите
условия с изискванията на ЗКНВП и наредбата,
за което съставят протокол. Протоколът от
проверката се изпраща служебно в дирекция
„Наркотични вещества“ в срок 5 дни от датата
на извършване на проверката.“
4. В ал. 4 накрая се добавя „или до изтичане
на определения 15-дневен срок“.
§ 6. В чл. 6 думите „наркотичните вещества
и техните препарати“ се заменят с „растения
и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към
чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и техните препарати“.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) думите „се издава в два екземпляра и“
се заличават;
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б) в т. 3 думите „единния граждански номер и данните от документа за самоличност“
се заличават;
в) точка 4 се изменя така:
„4. наименование и количество на растения
и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към
чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и техните препарати;“
г) в т. 5 думите „наркотични вещества и/
или техните препарати, и начина на използването им“ се заменят с „растения и вещества
от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3, ал. 2
ЗКНВП и техните препарати;“
д) в т. 6 думите „наркотични вещества и
техните препарати“ се заменят с „растения и
вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3,
ал. 2 ЗКНВП и техните препарати;“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 след думата „пълномощно“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 8. В чл. 8, ал 1 се правят следните изменения:
1. Абревиатурата „ДНСлНВ“ се заменя с
„дирекция „Наркотични вещества“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. при неотстранени в срок непълноти в
документацията по чл. 4;“.
3. В т. 3 думите „наркотичните вещества
и/или техните препарати“ се заменят с „използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП
и техните препарати“.
§ 9. В чл. 9, ал. 1 думите „ДНСлНВ на“
се заличават.
§ 10. В чл. 10, ал. 1 думите „по предложение
на ДНСлНВ“ се заличават.
§ 11. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и техните препарати“ се
заличават, а думите „копие от митническата
декларация“ се заменят с „копие от документ,
удостоверяващ митническо оформяне в случаите на внос от трета държава“.
2. В ал. 2 думите „наркотични вещества
и техни препарати“ се заменят с „растения и
вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3,
ал. 2 ЗКНВП и техните препарати;“.
§ 12. В чл. 12, ал. 1 и 2 думите „наркотичните вещества и техните препарати“ се
заменят с „Растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и
техните препарати“.
§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „След изразходването на
разрешените количества от растения, наркотични вещества или техните препарати“ се
заменят със „След изтичане срока на валидност на разрешението“.
2. В ал. 2 думите „ДНСлНВ на Министерството на здравеопазването“ се заменят с
„дирекция „Наркотични вещества“.
§ 14. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Лицето, което отговаря за дейнос
тите с растения и вещества от приложения
№ 1, 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и техните
препарати:
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1. съхранява документацията, свързана с
разрешените дейности с растения и вещества
от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3, ал. 2
ЗКНВП и техните препарати;
2. води специален регистър, в който се
вписва всяка операция при използването на
растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3
към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и техните препарати;
3. съставя отчетния документ по чл. 13;
4. изготвя и представя в дирекция „Наркотични вещества“ отчет за внесените количества
наркотични вещества след осъществяването
на всеки внос.“
§ 15. В чл. 15 думите „наркотични вещества
или техни препарати“ се заменят с „растения
и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към
чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и техните препарати“.
§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 3 думата „веществата“ се заменя с „растения и вещества от приложения
№ 1, 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и техните
препарати“.
2. В ал. 4 думите „наркотични вещества“
се заменят с „растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и
техните препарати“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на вътрешните работи
утвърждава правилата за работа с растения
и вещества по приложения № 1, 2 и 3 към
чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и техните препарати със
свой акт, в който се посочват:
1. условията и редът за получаване, ползване
и съхраняване на растенията, веществата и
техните препарати;
2. необходимите мерки за сигурност;
3. редът и методите за унищожаване на
растенията, веществата и техните препарати,
както и изискванията за документацията и
отчетност на изразходваните количества.“
§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3 думата „веществата“ се заменя с „растения и вещества от приложения
№ 1, 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и техните
препарати“.
2. В ал. 3 думите „наркотични вещества“
се заменят с „растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и
техните препарати“.
3. В ал. 4:
а) в т. 1 и 2 думите „наркотичните вещества“ се заменят с „растения и вещества от
приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП
и техните препарати“;
б) в т. 4 след думите „унищожаване на“ се
добавя „растенията и“.
§ 18. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „наркотични вещества“
се заменят с „растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и
техните препарати“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 19. Приложение № 1 към чл. 4 се изменя
така:
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„Приложение № 1
към чл. 4
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ..........................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
в качеството на
.................................................................................................................................................................................................
Л.К. №

ЕГН

Адрес: гр./с.

код

област

община

ул./бул.

№

тел.
Име на физическото или юридическото лице:
рег. по ф.д. № ................................................................................................................. по описа за ...................... г.
на
................................................................................. съд, том .................................. стр. ...............................................
ЕИК …………………………………………………………………………………………
Седалище и адрес на управление:
гр./с.

код

област

община

ул./бул.

№

тел.

факс

e-mail

Моля на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
да бъде издадено разрешение за дейностите:
1. .................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................
със следните растения, наркотични вещества и техни препарати:
Наименование

Мярка

Дозировка

Количество

1.
2.
3.
4.
Адрес на сградите, където ще се извършват дейностите с растения, наркотични вещества и техните
препарати:
№

1.
2.
3.
4.

Точен адрес, (пощенски
код, гр./с., община, ул., №)

Дейност

Мерки за безопасност
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Лицето, което отговаря за дейностите с наркотичните вещества по чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите:

Л.К. №

ЕГН

Адрес: гр./с.

код

област

община

ул./бул.

№

тел.

Прилагам следните документи:
1. Копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние (за лицата, които не са регистрирани по Закона за търговския регистър).
2. Обосновка за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения № 1, 2
и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и техните препарати за медицински и образователни цели, за научни
и лабораторни изследвания, както и за продължителността на използването им.
3. Копие от заповедта по чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 ЗКНВП.
4. Инструкция за извършване на дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3
към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и техните препарати по чл. 3, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за
разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 ЗКНВП.
Дата: .........................

Подпис на заявителя: ........................................................
(печат)“

§ 20. Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 13, ал. 1
Физическо или юридическо лице: ................................................
Изх. № ................................................................................................../дата
ОТЧЕТЕН ДОКУМЕНТ
за получените, изразходваните и наличните количества растения и вещества
от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП и техните препарати
Наименование
Мяр- Получени
на растението,
ка
количенаркотичното вества
щество или препарата

№ на разрешението,
издадено
по реда на
чл. 2, ал. 1

№ на предавателноприемателния протокол/№ на
разрешителното за внос

Изразходвани количества

Период на
изразходване

Налични
количества

1.
2.
3.
4.

Лицето по чл. 3, ал. 2 от
наредбата: .......................…………...................
(подпис)

5732

Ръководител: .................................................
(подпис и печат)“

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123
ОТ 9 МАЙ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 266 на Министерския съвет
от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната
политика (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм.,
бр. 2, 18 и 57 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. На ред „Агенция по заетостта“ числото
„2386“ се заменя с „2396“.
2. На ред „Агенция за социално подпомагане“ числото „4728“ се заменя с „4739“.
3. На ред „Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ числото „491“ се заменя
с „495“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика,
приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.; попр., бр. 3 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 18, 57 и 74 от 2010 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 думата „хора“ се заменя с
„работници“ и думите „етническите въпроси“ се заменят с „интеграцията на хората с
увреждания“.
2. В чл. 4:
а) в т. 22 думите „етническите въпроси“
се заменят с „интеграцията на хората с увреждания“;
б) в т. 27 и 28 думата „хора“ се заменя с
„работници“.
3. В чл. 15, ал. 1 числото „15“ се заменя
с „14“.
4. В чл. 17 т. 7 се изменя така:
„7. участват в разработването на програмния формат на бюджета, на тригодишната
бюджетна прогноза на министерството и на
отчети на бюджета в програмен формат, като
дирекциите „Жизнено равнище, социална
сигурност и демографско развитие“ – в описателната част, и „Финанси“ – във финансовата
част, обобщават и представят окончателния
вариант на програмния бюджет, на тригодишната бюджетна прогноза и на отчетите;“.
5. В чл. 22, ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. дирекция „Административно обслужване и канцелария“;“
б) създава се нова т. 2:
„2. дирекция „Информационно обслужване
и технологии и подготовка за отбрана“;“
в) досегашните т. 2 – 6 стават съответно
т. 3 – 7.
6. Член 23 се изменя така:
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„Чл. 23. Дирекция „Административно обслужване и канцелария“:
1. организира, координира и осъществява
дейностите по административното обслужване
на физически и юридически лица чрез каналите за достъп до обслужване, включително
електронните административни услуги;
2. разработва, прилага, развива и координира Системата за управление на качеството
на министерството;
3. поддържа административния регистър
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията
в частта относно административните услуги;
4. осъществява деловодното обслужване,
проследява движението чрез автоматизирана
информационна система (АИС) и експедирането на документите на администрацията;
5. извършва систематизиране и съхраняване
на всички документи в хартиен и електронен
вариант; организира експертизата, обработването и предаването на хартиените документи
в Националния архивен фонд;
6. организира и координира работата със
сътрудниците на министъра, заместник-министрите, началника на кабинета и главния
секретар;
7. координира техническата подготовка,
с ъгласу ва не т о и орга н изи ра п роцеса по
внасяне проекти на актове за заседания на
Министерския съвет;
8. осигурява информация на членовете на
политическия кабинет и на главния секретар
за заседанията на Министерския съвет;
9. организира информирането на служителите на министерството и на членовете на
политическия кабинет относно актовете на
Министерския съвет, които са свързани или
засягат дейността на министерството и на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
10. обобщава предложенията на министерството за законодателната програма на
Министерския съвет, проследява изпълнението на утвърдената законодателна програма
и прави отчети по нея;
11. осигурява публичност и прозрачност на
административните услуги от компетенциите
на министъра и участва в дейности по предоставяне на достъп до обществена информация.“
7. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. Дирекция „Информационно обслужване и технологии и подготовка за отбрана“:
1. разработва цялостната политика в областта на информационните технологии, планира, организира и координира внедряването
на нови информационни и комуникационни
технологии в министерството и в структурните му звена;
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2. организира и отговаря за дейностите,
свързани с планирането, отчетността, въвеждането, поддръжката и извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните
ресурси в системата на министерството;
3. организира дейностите по ефективно
използване на наличните информационнокомуникационни ресурси;
4. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други
информационни системи;
5. изпълнява всички дейности, свързани с
издаването, използването и прекратяването
на удостоверенията за електронен подпис в
министерството;
6. организира и осъществява техническата
поддръжка и администрирането на официалния и неофициалния раздел на интернет
страницата на министерството; поддържа и
актуализира неофициалния раздел на интернет страницата;
7. организира създаването и поддръжката
на технологичната инфраструктура, свързана
с предоставянето на електронни административни услуги от министерството;
8. осигурява изграждането на интегрирана
информационна система чрез обединяване на
ведомствените информационни системи на
агенциите към министъра;
9. от говаря за ц я лост ната дейност по
осигуряване на оперативната съвместимост,
мрежовата и информационната сигу рност
на използваните информационни системи;
осигурява техническата поддръжка и управлението на административната информационна
система на министерството в съответствие
с изискванията на Закона за електронно
управление;
10. организира дейностите по военновременното планиране, изграж дането и експлоатацията на пунктовете за управление и
оповестяването на министерството при привеждането му от мирно на военно положение
и при бедствия;
11. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на
отбранителното планиране по отношение на
осигуряването на необходимите граждански
ресурси за отбраната на страната;
12. организира дейностите по проектирането, разработването, внедряването и експлоатирането на специализираната комуникационноинформационна система на министерството
за управление при бедствия, при извънредно,
военно положение и/или положение на война.“
8. В чл. 28:
а) точка 2 се изменя така:
„2. дирекция „Жизнено равнище, социална
сигурност и демографско развитие“;“
б) в т. 5 след думата „закрила“ се добавя
„и равни възможности“;
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в) точки 7 и 8 се отменят.
9. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Дирекция „Ж изнено равнище,
социална сигурност и демографско развитие“:
1. координира разработването, провеждането и осъществяването на мониторинг в
областта на държавната политика по жизненото равнище, социалната сигу рност и
демографското развитие; анализира, оценява
и прогнозира равнището на доходите от труд,
издръжката на живота и официалната линия
на бедност;
2. извършва и участва в разработването
на предварителни, текущи и последващи
оценки на въздействието на стратегически и
програмни документи и нормативни актове,
в т.ч. при въвеж дането на меж дународни
стандарти, в областта на жизненото равнище
и социалната сигурност;
3. участва в разработването, изпълнението и
отчитането на стратегии, планове, програми и
проекти в областта на заплащането на труда,
социалната сигурност и демографското развитие; координира, осъществява мониторинг и
отчита изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на Република
България 2006 – 2020 г.;
4. организира, координира и участва в разработването на стратегии, програми, планове
за действие, проекти и доклади в областта на
социалната икономика и извършва наблюдения и анализи на състоянието, тенденциите и
развитието на добри практики в тази област;
5. подпомага консултациите на министъра
със социалните партньори и с неправителствените организации в областта на жизненото
равнище, социалната сигурност и демографското развитие и организира и координира
дейността на Постоянната комисия по доходи
и жизнено равнище към Националния съвет
за тристранно сътрудничество; координира
дейността по договаряне на минималните осигурителни доходи по основни икономически
дейности и квалификационни групи професии;
6. участва в разработването, изпълнението
и координирането на международни проекти
и програми, отнасящи се до демографското
развитие;
7. участва в подготовката на позиции, анализи, доклади, информации и други документи
в областта на демографското развитие във
връзка с участието на Република България
в работата на институциите, работни групи,
комитети и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Съвета на
Европа, Организацията на обединените нации
и др. и участва в тях със свои представители;
8. изготвя доклади и анализи в областта на
жизненото равнище, социалната сигурност и
демографското развитие, поддържа бази данни
от статистическа, социологическа и админи-
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стративна информация в сферата на труда и
социалната политика и изготвя периодичен
бюлетин „Доходи и жизнено равнище“;
9. в областта на планирането, мониторинга
и оценката на дейността на министерството:
а) координира съставянето, актуализирането, отчитането и оценката на изпълнението
на стратегическия и оперативния план на
министерството;
б) идентифицира рисковете пред изпълнението на стратегическите цели и приоритети
на министерството и извършва оценка на
необходимостта от актуализирането им; координира дейности по управление на риска,
действията на координаторите по управление
на риска на ниво дирекции, поддържа и актуализира риск-регистъра на МТСП;
в) организира и координира изготвянето
на годишния доклад за дейността на министерството по чл. 45, ал. 4 от Закона за
администрацията;
10. в областта на програмното бюджетиране:
а) разработва методологически и методически стандарти за осигуряване на обвързаност
между планирането на дейността и програмното бюджетиране в министерството;
б) организира и координира дейностите
за осигуряване на обвързаност между стратегическия и оперативния план и програмния
формат на бюджета на министерството.“
10. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“:
1. участва в разработването на проекти на
нормативни актове, чрез които в националното
законодателство се въвеждат стандартите на
Международната организация на труда и на
Съвета на Европа, както и законодателството на Европейския съюз в областта на без
опасността и здравето при работа, трудовото
право и социалната сигурност, включително
преносимост на пенсионни права;
2. участва в разработването и провеждането
на държавната политика и в разработването
на всички проекти на актове, необходими за
прилагане законодателството на Европейския
съюз относно координацията на системите
за социална сигурност; следи, анализира и
координира изготвянето на становища за
въздействието на практиката на Съда на
Европейския съюз за прилагането на актове
на Европейския съюз в тази област; изготвя
и/или оказва съдействие за изготвяне на необходимата информация при открити срещу
България в тази област процедури по чл. 240
и 241 от Договора за функциониране на Европейския съюз;
3. организира, координира и участва в
подготовката, сключването и влизането в
сила на международни договори в областта
на социалната сигурност и извършва всички
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необходими национални процедури за тяхното подписване и влизане в сила; организира,
реализира и контролира тяхното изпълнение;
4. осъществява координация, консултации
и сътрудничество с организациите на работниците и служителите и на работодателите
при разработването на нормативни актове
в областта на безопасността и здравето при
работа, трудовото и осигурителното право;
5. участва в подготовката на становища,
позиции, анализи и информации в областта
на безопасността и здравето при работа, трудовото право и социалната сигурност, включително преносимост на пенсионни права,
във връзка с участието на българската страна
в работата на институциите на Европейския
съюз – за съответните работни групи, комитети и други работни форуми, включително
за неформални контакти, и участва в тях със
свои представители;
6. организира и административно обслужва
дейността на Националния съвет по условия
на труд и на комисиите по трудово законодателство и осигурителните отношения към
Националния съвет за тристранно сътрудничество;
7. дава становища и прави предложения
за усъвършенстване на контролната дейност
по спазване на трудовото законодателство;
8. организира и осъществява дейността на
Националната фокусна точка на Европейската
агенция за безопасност и здраве при работа;
9. подпомага министъра при определянето
на условията и реда за безвъзмездно предоставяне на средствата по фонд „Условия на
труд“ за финансиране на проекти и програми
за подобряване условията на труд;
10. ежеседмично осигурява прием на физически и юридически лица по прилагането
на трудовото и осигурителното право;
11. организира дейностите по осигуряване
на безопасни и здравословни условия на труд
в министерството.“
11. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Дирекция „Социална закрила и
равни възможности“:
1. разработва, координира и осъществява
мониторинг, анализ и оценка на държавната
политика в областта на социалните помощи,
интеграцията на хората с увреждания, социалната закрила на уязвими групи и равните
възможности;
2. организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии,
програми, планове за действие, проекти и
доклади в областта на социалните помощи,
интеграцията на хората с увреждания, социалната закрила на уязвими групи и равните
възможности и извършва наблюдения и анализи на състоянието, тенденциите и развитието
на добри практики в тази област;
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3. координира, отчита и анализира изпълнението на стратегии, планове, проекти и
програми в областта на социалните помощи,
интеграцията на хората с увреждания, социалната закрила на уязвими групи и равните
възможности, подпомага разработването и
дава становища по операции и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“;
4. участва в подготовката на становища,
позиции, анализи, презентации, информации
и други документи в областта на социалната
закрила на уязвими групи, равните възможности – равнопоставеността на половете и
антидискриминацията, представя и защитава
позицията и интересите на Република България
във връзка с участието є в работата на комитети, институции, работни групи и форуми на
Съвета на Европейския съюз, Европейската
комисия и Съвета на Европа и участва в тях
със свои представители;
5. подпомага и насърчава сътрудничеството
с гражданските организации с цел активното им участие в процеса на формулиране,
изпълнение и мониторинг на политиката в
областта на социалната закрила на уязвими
групи, интеграцията на хората с увреждания
и равните възможности;
6. подпомага Агенцията за социално подпомагане при разработването на стандарти
за социалните услуги за възрастните хора и
за хората с увреждания, които са делегирани
от държавата дейности;
7. координира изпълнението на политиките
в областта на социалната закрила, които се
реализират от Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и
фонд „Социално подпомагане“;
8. подготвя становища за отпускане на
субсидии за национално представителните
организации на и за хората с увреждания за
дейности, които да бъдат финансирани от
държавния бюджет, и изготвя проекти на
актове за одобряване на организациите или
институциите, които се освобождават от заплащане на вносни сборове при допускане на
стоки за свободно обращение, за отказ или
оттегляне на одобренията съгласно чл. 61,
67 и 68 от Регламент (EО) № 1186/2009 г. на
Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически
освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ,
L 324 от 10.12.2009 г.);
9. координира и подпомага осъществяването на процесуално представителство на
министъра пред Комисията за защита от
дискриминация;
10. осъществява функциите на секретариат
на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет
и осигурява административното и техниче-

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

ското обслужване на Националния съвет по
равнопоставеността на жените и мъжете към
Министерския съвет.“
12. В чл. 33а т. 3 се изменя така:
„3. участва в разработването и изпълнението на Националния доклад по стратегиите
за социална закрила и социално включване
в рамките на европейския Отворен метод на
координация по социална закрила и социално
включване.“
13. Членове 34 и 35 се отменят.
14. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Дирекция „Европейски въпроси и
международно сътрудничество“:
1. участва в разработването и провеждането
на държавната политика и в разработването
на всички проекти на актове, стратегически
документи и мерки, необходими за прилагане законодателството на Европейския съюз
относно социалната политика и заетостта, и
свободното движение на работници;
2. участва в разработването и провеждането на национално ниво на политиките
на Европейския съюз в областта на социалната политика и заетостта, корпоративната
социална отговорност, трудовата миграция
и интеграцията на мигранти, включително
осигурява административното и техническото
обслужване на Националния съвет по трудова
миграция и Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към министъра;
3. участва в процеса на вземане на решения на общностно равнище по въпросите на
т. 1 и 2;
4. ръководи и администрира дейността
на съответните работни групи в областта
на социалните въпроси и заетостта и на
свободното движение на работници и координацията на системите за социална сигурност към Съвета по европейските въпроси
(СЕВ), участва в работата на СЕВ, подпомага
министерства, агенции и други администрации и организации при осъществяването на
политиката в областите от компетентност
на дирекцията; координира у частието на
представители на министерството в други
работни групи към СЕВ;
5. координира, изготвя и/или оказва съдействие за изготвяне на необходимата информация относно процедури в областта на
социалните въпроси и заетостта по чл. 240
и 241 от Договора за функциониране на Европейския съюз;
6. следи, анализира и координира изготвянето на становища за въздействието на
практиката на Съда на Европейския съюз за
прилагането на актове на Европейския съюз
в областите по т. 1;
7. организира, координира и контролира
дейността на представителите на министерството в Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз;
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8. организира и участва в двустранни и
многостранни срещи и форуми между представители на министерството и Европейския
съюз и отделни държави членки, в т. ч. организира брифинги за участието на министъра
в Съвета на Европейския съюз, свързани с
обмяна на опит и сътрудничество, с цел подоброто прилагане на достиженията на правото
на Европейския съюз в България;
9. предлага, координира и контролира дейностите по въвеждането на стандартите на
ООН, Международната организация на труда
(МОТ) и Съвета на Европа в националното
законодателство и добри практики в областта
на труда и социалната политика и изготвя
периодични доклади по съответните международни договори във връзка с контролните
механизми на МОТ и на Съвета на Европа;
10. участва в дейността на комитетите и
работните групи на МОТ, Съвета на Европа и
на други международни организации и международни форуми в областите от компетентност на дирекцията, както и в изпълнението
или в контрола и мониторинга на програми
и проекти в тези области, финансирани от
международни организации и други финансови институции;
11. изготвя мотивирани становища по
въпроси с международноправен характер и
осъществява процесуално представителство
по процедури пред международни органи от
компетентността на министерството;
12. организира и координира дейностите,
свързани с участието на Република България в
Международната организация на труда, както
и участието на министерството в междуправителствените дейности по линия на Съвета
на Европа;
13. организира, координира и участва в
подготовката, сключването и влизането в
сила на международни договори в областта на
миграцията с цел заетост и извършва всички
необходими национални процедури за тяхното подписване и влизане в сила; организира,
реализира и контролира тяхното изпълнение;
14. планира, организира и координира
цялостната международна дейност на министерството, включително отговаря за международната кореспонденция на министъра и
заместник-министрите;
15. разработва проекти на нови и изменението на действащи двустранни договори за
сътрудничество в областта на труда и социалната политика със сродни министерства
в чужбина и извършва всички необходими
национални процедури за тяхното подписване
и влизане в сила; организира, реализира и
контролира тяхното изпълнение;
16. организира, координира и контролира
дейността на службите по трудови и социални
въпроси към задграничните представителства
на Република България в чужбина;
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17. организира и координира подготовката
на представителни международни форуми на
високо равнище и съдейства при организиране
на двустранни прояви на експертно равнище,
провеждани в България по изпълнение на
програми за двустранно сътрудничество и
сътрудничество по линия на Съвета на Европа и Международната организация на труда;
18. организира, координира и осъществява
протоколните дейности на министъра и заместник-министрите;
19. изпълнява функциите на отговорен
орган по Европейския фонд за интеграция
на граждани на трети държави в рамките на
Общата програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“ на Европейския
съюз; при осъществяване на тези функции
дирекцията се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността
„сътрудник по управление на европейски
проекти и програми“, назначени за срок
до приключване на съответната програма,
финансирана с европейски средства, когато
това е предвидено в длъжностното разписание; възнагражденията на служителите се
финансират изцяло от техническата помощ на
Европейския фонд за интеграция на граждани
на трети страни за периода 2007 – 2013 г.“
15. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия и с награди съгласно действащото законодателство и
вътрешните правила за работна заплата в
министерството.“
16. Приложението към чл. 15, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 15, ал. 2
Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на труда и социалната политика – 316 щатни
бройки
Политически кабинет
7
Главен секретар
1
Инспекторат
6
Служител по сигурността на информацията
1
дирекция „Вътрешен одит“
10
Обща администрация
56
в т.ч.:
дирекция „Административно обслужване и
канцелария“
18
дирекция „Информационно обслужване и
технологии и подготовка за отбрана“
6
дирекция „Финанси“
13
дирекция „Обществени поръчки и управление
на собствеността“
5
дирекция „Правна“
5
дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“
6
дирекция „Връзки с обществеността“
3
Специализирана администрация
235
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в т.ч.:
Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“
дирекция „Жизнено равнище, социална
сигурност и демографско развитие“
дирекция „Трудово право, обществено
осигуряване и условия на труд“
дирекция „Политика на пазара на труда“
дирекция „Социална закрила и равни
възможности“
дирекция „Социално включване“
дирекция „Европейски въпроси и
международно сътрудничество“

5733

118
16
18
14
19
17
33“

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124
ОТ 10 МАЙ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от органите на
държавния здравен контрол по Закона за
здравето, приета с Постановление № 242 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 83 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 39 и 101 от
2010 г. и бр. 5 и 16 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на тарифата след
думата „контрол“ се добавя „и националните
центрове по проблемите на общественото
здраве“.
§ 2. В чл. 4 числото „128“ се заменя със
„149“.
§ 3. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. За издаване на удостоверение
за регистрация на лице, което практикува
неконвенционални методи за благоприятно
въздействие върху индивидуалното здраве,
се събира такса 100 лв.“
§ 4. В чл. 13 числото „653“ се заменя с
„1125“.
§ 5. В чл. 18 думите „издаване на хигиенно
заключение“ се заменят с „извършване на проверка за спазване на здравните изисквания“.
§ 6. В чл. 21 думите „или оптика“ се заличават.
§ 7. Членове 31, 32 и 33 се отменят.
§ 8. Създава се раздел Vа:
„Раздел Vа
Такси за извършване на лабораторни анализи
и дейности
Чл. 29а. За извършване на лабораторни
анализи и дейности, поискани от физически
и юридически лица, Националният център
по опазване на общественото здраве събира
такси съгласно приложение № 1.
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Чл. 29б. За извършване на лабораторни
анализи и дейности, поискани от физически
и юридически лица, Националният център
по заразни и паразитни болести събира такси
съгласно приложение № 2.
Чл. 29в. За извършване на лабораторни
анализи и дейности, поискани от физически
и юридически лица, Националният център по
радиобиология и радиационна защита събира
такси съгласно приложение № 3.
Чл. 29г. За извършване на лабораторни
анализи и дейности, поискани от физически
и юридически лица, регионалните здравни
инспекции събират такси съгласно приложение № 4.
Чл. 29д. (1) В случаите, когато има направени транспортни и командировъчни разходи,
те се заплащат допълнително.
(2) При извършване на лабораторна дейност
не се заплащат такси за лабораторни изследвания на проби, взети от държавните здравни инспектори и необходими за нуждите на
официалния контрол, с изключение на проби,
взети при констатиране на несъответствия.“
§ 9. Създават се приложения № 1, 2, 3 и 4:
„Приложение № 1
към чл. 29а
Такси, събирани от Националния център по
опазване на общественото здраве, за извършване
на лабораторни анализи и дейности, поискани
от физически или юридически лица
Код

Дейност

Такса
(в лв.)

1

2

3

01

Лабораторни изследвания, измервания, анализи и експертизи

01.01

Общоупотребими предмети и продукти

01.01.01

Външен вид, цвят и мирис

20,00

01.01.02

рН

21,00

01.01.03

Вода и летливи вещества
или сухо вещество

41,00

01.01.04

Емулсионна стабилност

23,00

01.01.05

Термостабилност

23,00

01.01.06

Тип на емулсията

20,00

01.01.07

Свободни алкали

44,00

01.01.08

Свободни мастни киселини
в крем за бръснене

44,00

01.01.09

Абразиви в пасти за зъби
(калциев карбонат)

42,00

01.01.10

Абразиви в пасти за зъби
(неразтворими в етанол)

44,00

01.01.11

Натриев бикарбонат в пасти за зъби

41,00

01.01.12

Цинков цитрат в пасти
за зъби

94,00
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01.01.13

Калциев или алуминиев
лактат в пасти за зъби

66,00

01.01.43

Идентичност за витамини – витамин А

35,00

01.01.14

Пероксидно число

68,00

01.01.44

Общо съдържание на повърхностноактивни вещества (ПАВ)

51,00

Идентичност за витамини – витамин Е

42,00

01.01.15

01.01.45

Идентичност за витамини – витамин С

50,00

01.01.16

а-ПАВ

59,00

01.01.46

42,00

01.01.17

к-ПАВ

Идентичност за растителни
екстракти

01.01.18

Консерванти

109,00

01.01.47

25,00

01.01.19

Формалдехид

84,00

Идентичност на пантенол
(аминокиселини)

01.01.20

Мастни киселини (за сапуни)

01.01.48

Компактност за пудри

24,00

01.01.49

118,00

01.01.21

Тиогликолова киселина

52,00

Определяне на етилов алкохол с газова хроматография

01.01.22

Водороден пероксид

52,00

01.01.50

Определяне на прозрачност
на парфюми

17,00

01.01.23

Амоняк в бои за коса

65,00

01.01.51

17,00

01.01.24

Окислителни багрила в бои
за коса

129,00

Устойчивост на аромата в
парфюми

01.01.52

52,00

01.01.25

Ултравиолетови филтри, за
един филтър

118,00

Определяне на обща алкалност

01.02

Хигиена на атмосферния въздух

01.01.26

Определяне на ултравиолетова защита на козметични
продукти

240,00

01.02.01

Определяне на азотен диоксид в атмосферния въздух

61,00

01.02.02

Флуор с газова хроматография в пасти за зъби

118,00

Определяне на серен диоксид в атмосферния въздух

62,00

01.01.27

01.02.03

Метилов алкохол с газова
хроматография

119,00

Определяне на сероводород
в атмосферния въздух

68,00

01.01.28

01.02.04

Фосфати в детергенти

66,00

Определяне на формалдехид в атмосферния въздух

62,00

01.01.29
01.01.30

Карбонати в детергенти

41,00

01.02.05

60,00

01.01.31

Силикати в детергенти

50,00

Определяне на фенол в
атмосферния въздух

01.01.32

Активен кислород в детергенти

60,00

01.02.06

Определяне на фини прахови частици РМ10 и РМ2.5
в атмосферния въздух

95,00

01.01.33

Пенообразуваща способност

30,00

01.02.07

59,00

01.01.34

Миещ ефект на препарати
за измиване на съдове

72,00

Пробовземане на прахови емисии за последващо
атомно-абсорбционно определяне на тежки метали

01.01.35

Натриев хлорид в шампоани, сапуни

44,00

01.03

Детско и училищно здравеопазване

01.03.01

Неосапунени и неосапуняеми вещества за сапуни

107,00

01.01.37

Температура на прокапване
на козметични продукти

37,00

Диагностика на психичното
развитие на дете в кърмаческа, ранна или предучилищна възраст, за едно дете

36,00

01.01.36

01.03.02

720,00

01.01.38

Киселинно число за червила

56,00

Комплексна хигиенна
оценка на училище

01.03.03

35,00

01.01.39

Относително тегло за лосиони, парфюми

23,00

Консултации по проблеми
на развитието и поведението при деца от 0 до 18
години, за едно дете

01.01.40

Коефициент на пречупване
за лосиони, парфюми

18,00

01.03.04

18,00

01.01.41

Определяне на пепелно
съдържание за къна

41,00

Диагностика на учебен
стрес и стратегии за профилактиката му, за едно дете

01.04

Микробиология на храните

Време за изсъхване на лак
за нокти

23,00

01.01.42

68,00

113,00

Микробиологични изследвания на
храни
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01.04.01

Подготовка на проба за
микробиологичен анализ – ISO 6887-1-5

13,00

01.04.02

Общ брой на мезофилните
аеробни и факултативно
анаеробни микроорганизми – ISO 4833

17,00

01.04.03

Коли-форми – най-вероятен брой – ISO 4831

17,00

01.04.04

Коли-форми – общ
брой – ISO 4832

19,00

01.04.05

Ентеробактериацее – метод на най-вероятния брой
(Enterobacteriaceae – MPNметод) – ISO 21528-1

30,00

01.04.06

Ентеробактериацее – директен метод
(Enterobacteriaceae – cfu/gметод) – ISO 21528-2

30,00

01.04.07

Ешерихия коли – презум
птивни
Escherichia coli – презум
птивни – ISO 7251

21,00

01.04.08

Е ш е р и х и я
коли – Escherichia
c o l i β- г л ю к у р о н и д а з о положителни – мембранен
метод – ISO 16649-1

42,00

Е ш е р и х и я
коли – Escherichia
c o l i β- г л ю к у р о н и д а з о положителни – директен
метод – ISO 16649-1

20,00

Е ш е р и х и я
коли – Escherichia
c o l i β- г л ю к у р о н и д а з о положителни – Метод на
най-вероятния брой – ISO/
TS 16649-3

32,00

Протеус Proteus – БДС
12334-86

25,00

01.04.12

П с е у д о м о н а с
Pseudomonas – ISO 13720

25,00

01.04.13

Салмонела Salmonella –
изолиране – ISO 6579

38,00

01.04.14

С а л м о н е л а
Salmonella – идентификация – ISO 6579

41,00

01.04.15

Ентеробактер саказакии
Enterobacter sakazakii ISO/
TS 22964

39,00

01.04.16

Листерия моноцитогенес – арбитражен метод
L.monocytogenes – арбитражен метод – ISO 11290-1

51,00

01.04.09

01.04.10

01.04.11
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01.04.17

Листерия моноцитогенес – директен метод
L.monocytogenes – директен метод – ISO 11290-2

37,00

01.04.18

Коагулазоположителни стафилококи (S.aureus) – директен метод 1– ISO 6888-1

25,00

01.04.19

Коагулазоположителни стафилококи (S.aureus) – директен метод 2 – ISO 6888-2

22,00

01.04.20

Коагулазоположителни стафилококи (S.aureus) – метод 3 на най-вероятния
брой – ISO 6888-3

27,00

01.04.21

Сулфитредуциращи клостридии – ISO 15213

18,00

01.04.22

Клостридиум
перфрингенс Clostridium
perfringens – ISO 7937

25,00

01.04.23

Бацилус цереус Bacillus
cereus – презумптивни – ISO 7932

19,00

01.04.24

Психротрофни микроорганизми – ISO 17410

17,00

01.04.25

Протеолитични микроорганизми – БДС 1670-82

18,00

01.04.26

Липолитични микроорганизми – БДС 1670-82

18,00

01.04.27

Плесени – ISO 7954

18,00

01.04.28

Дрожди – ISO 7954

18,00

01.04.29

Мезофилни аеробни и
факултативно анаеробни
микроорганизми (в стерилни продукти) – БДС 1035;
БДС 6916

20,00

01.04.30

Мезофилни анаеробни
микр оорганизми (в стерилни продукти) – БДС
1035; БДС 6916

27,00

01.04.31

Термофилни аеробни и
факултативно анаеробни
микроорганизми (в стерилни продукти) – БДС 1035;
БДС 6916

20,00

01.04.32

Термофилни анаеробни
микр оорганизми (в стерилни продукти) – БДС
1035; БДС 6916

27,00

01.04.33

Общ брой на млечнокиселите микроорганизми (лактобацили и стрептококи)
по McCrady – БДС 10945

55,00

01.04.34

Млечнокисели микроорганизми (лактобацили и
стрептококи) – ISO 7889

59,00
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01.04.35

Млечнокисели микроорганизми – идентификация – ISO 9232

64,00

01.04.54

Cl. perfringens в утайки от
пречиствателни станции за
отпадни води

30,00

01.04.36

Леуконосток мезентероидес
Leuconostoc mesenteroides
СТ СИВ 5806

17,00

01.04.55

Salmonella spp. в утайки от
пречиствателни станции за
отпадни води

19,00

01.05

Физични фактори

01.05.01

Електрическо и магнитно
поле, излъчвано от разпределителни устройства
(открити и закрити), за
един обект

576,00

01.05.02

Електрическо и магнитно
поле, излъчвано от разпределителни устройства
(открити и закрити), за
една точка

10,00

01.05.03

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от
електропроводи с високо
напрежение – за измерване при електропровод
с напрежение над 20 kV в
района между два стълба,
за един обект

164,00

01.05.04

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от
електропроводи с високо
напрежение – за измерване при електропровод
с напрежение над 20 kV в
района между два стълба,
за една точка

10,00

01.05.05

Електрическо и магнитно
поле, излъчвани от трафопостове, за един обект

232,00

01.05.06

Електрическо и магнитно
поле, излъчвани от трафопостове, за една точка

20,00

01.05.07

Електрическо и магнитно
поле, излъчвано от видео
дисплеи и терминали, за
измерване на един компютър (дисплей)

30,00

01.05.08

Електрическо и магнитно
поле, излъчвано от видео
дисплеи и терминали, за
измерване на един компютър (дисплей), за една точка

5,00

01.05.09

Електромагнитно поле, излъчвано от базови станции
за мобилна комуникация,
за един обект

385,00

01.05.10

Електромагнитно поле, излъчвано от базови станции
за мобилна комуникация,
за една точка

11,00

Микробиологични изследвания на
околна среда, минерални води и
козметични продукти
01.04.37

Колиформи и E.coli – мембранна филтрация (стандартен тест) – БДС ЕN
ISO 9308-1

22,00

01.04.38

Колиформи и E.coli – мембранна филтрация (бърз
тест) – БДС ЕN ISO 9308-1

15,00

01.04.39

Колиформи,фекални
к о л и ф о р м и
и
E.coli – НВЧ – БДС 17336

38,00

01.04.40

Чревни ентерококи (фекални стрептококи) – мембранна филтрация – БДС
ЕN ISO 7899-2

16,00

01.04.41

Сулфитредуциращи клостридии – мембранна филтрация – БДС ЕN 26461-2

18,00

01.04.42

P. aeruginosa – мембранна
филтрация – БДС ЕN 12780

23,00

01.04.43

Salmonella sp. – изолиране – ISO 6340

47,00

01.04.44

Общ брой жизнeспособни
микроорганизми – БДС
ЕN ISO 6222

20,00

01.04.45

Определяне и изброяване на бактерии от род
Legionella – ISO 11731 и
БДС ЕN ISO 11731-2

118,00

Общ брой аеробни мезофилни бактерии – БДС ISO
21149

15,00

01.04.47

Общ брой плесени и дрожди – ISO 16212

15,00

01.04.48

E. coli – изолиране – БДС
ISO 21150

19,00

01.04.49

P. aeruginosa – изолиране – БДС ISO 22717

22,00

01.04.50

S. aureus – изолиране –
БДС ISO 22718

22,00

01.04.51

C. albicans – изолиране –
БДС ISO 18416

31,00

01.04.52

Колиформи и E.coli в утайки от пречиствателни станции за отпадни води

44,00

01.04.53

Ентерококи в утайки от
пречиствателни станции за
отпадни води

29,00

01.04.46
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01.05.11

Електромагнитно поле при
радарни устройства, измерване около един излъчвател

404,00

01.05.12

Електромагнитно поле при
радарни устройства, измерване около един излъчвател, за една точка

16,00

01.05.13

Електрическо, магнитно
и електромагнитно поле
в помещение с ЯМР, за
един обект

625,50

01.05.14

Електрическо, магнитно
и електромагнитно поле
в помещение с ЯМР, за
една точка

20,00

Електромагнитно поле в
кабинети или помещения
по физикална и рехабилитационна медицина, за
измерване в един обект

821,00

Електромагнитно поле в
кабинети или помещения
по физикална и рехабилитационна медицина, за
една точка

10,00

01.05.17

Измерване/оценка на оптични лъчения в солариуми
и козметични центрове, за
един източник

504,50

01.05.18

Измерване/оценка на оптични лъчения в солариуми
и козметични центрове, за
една точка

15,00

01.05.19

Измерване/оценка на оптични лъчения в лечебни
заведения и в кабинети или
помещения по физикална и
рехабилитационна медицина, за един източник

250,00

Измерване/оценка на оптични лъчения в лечебни
заведения и в кабинети или
помещения по физикална
и рехабилитационна медицина, за една точка

15,00

01.05.21

Класификация на лазерна
система по степен на риск,
за един лазер

150,00

01.05.22

Измерване и оценка на
лазерни и други оптични
лъчения, неописани погоре, за един източник

300,00

Измерване и оценка на
лазерни и други оптични
лъчения, неописани погоре, за една точка

25,00

01.05.15

01.05.16

01.05.20

01.05.23
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01.05.24

Измерване на електромагнитно поле с цел търсене
на източник за смущения,
за един обект

372,00

01.05.25

Измерване на електромагнитно поле с цел търсене
на източник за смущения,
за една точка

10,00

01.05.26

Измерване на електромагнитно поле от нови технологии, стоки и продукти,
имащи значение за здравето на човека, за един обект

800,00

01.05.27

Измерване на шум – еквивалентно ниво или по
честоти; оценка на дневна/
седмична експозиция, на
едно работно място

55,00

01.05.28

Измерване на шум – еквивалентно ниво – в
жилищни и обществени
сгради,територии и зони
на населени места

55,00

01.05.29

Ниво на ултразвук в терцоктавни честотни ленти,
за един източник

68,50

01.05.30

Виброускорение/интегрална оценка по 3-те оси, за
един източник

83,00

01.05.31

Виброускорение в октавни
честотни ленти, за един
източник

103,50

01.05.32

Измерване на конвекционен микроклимат по компоненти, за едно работно
място

56,00

01.05.33

Измерване на конвекционно-радиационен или само
на радиационен микроклимат, за едно работно място

156,00

01.05.34

Измерване на осветеност,
за едно работно място

5,50

01.06

Токсикология

01.06.01

Остра орална токсичност
(плъхове) – метод клас остра токсичност (с 1 доза)

1020,00

01.06.02

Остра орална токсичност
(плъхове) – метод клас остра токсичност (с 2 дози)

1400,00

01.06.03

Остра орална токсичност
(плъхове) – метод клас остра токсичност (с 3 дози)

1796,00

01.06.04

Остра орална токсичност
(плъхове) – метод клас остра токсичност (с 4 дози)

2189,00
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Остра орална токсичност
(плъхове) – метод с фиксирани дози (гранично изпитване)

1277,00

Остра орална токсичност
(плъхове) – метод с фиксирани дози (основно изпитване с 1 доза)

1591,00

Остра орална токсичност
(плъхове) – метод с фиксирани дози (основно изпитване с 2 дози)

1971,00

Остра орална токсичност
(плъхове) – метод с фиксирани дози (основно изпитване с 3 дози)

2352,00

Остра орална токсичност
(плъхове) – метод с фиксирани дози (основно изпитване с 4 дози)

2731,00

01.06.10

Остра дермална токсичност (плъхове) – гранично
изпитване

1292,00

01.06.11

Остра дермална токсичност (плъхове) – основно
изпитване

1770,00

01.07

Химичен състав на храните

01.07.01

Органолептика „Зърно и
зърнени култури“

29,00

01.07.02

Органолептика „Хляб и
хлебни изделия“

24,00

01.07.03

Органолептика на животински и растителни мазнини, маслодайни семена

24,00

01.07.04

Органолептика „Мляко и
млечни продукти“

24,00

01.07.05

Органолептика „Месо и
месни продукти“

24,00

01.07.06

Органолептика „Яйца и
яйчни продукти“

24,00

01.07.07

Органолептика „Птици и
птичи продукти“

24,00

01.07.08

Органолептика „Риба и
рибни продукти“

24,00

01.07.09

Органолептика „Плодове,
зеленчуци, консерви“

29,00

01.07.10

Органолептика „Захар и
захарни изделия“

24,00

01.07.11

Органолептика „Шоколад и
шоколадови изделия“

24,00

01.07.12

Органолептика „Сладкарски изделия“

24,00

01.07.13

Органолептика „Мед пчелен“

24,00

01.06.06

01.06.07

01.06.08

01.06.09
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01.07.14

Органолептика „Готови и
полуготови храни“

24,00

01.07.15

Органолептика „Чай, кафе,
какао“

31,00

01.07.16

Органолептика „Подправки“

39,00

01.07.17

Органолептика „Безалкохолни напитки“

26,00

01.07.18

Органолептика „Пиво“

26,00

01.07.19

Органолептика „Вина“

26,00

01.07.20

Органолептика „Алкохол
етилов“

25,00

01.07.21

Органолептика „Дести
лати“

25,00

01.07.22

Органолептика „Спиртни
напитки“

25,00

01.07.23

Определяне на сухо вещество рефрактометрично

11,00

01.07.24

Определяне на влага (сухо
вещество)

16,00

01.07.25

Определяне на съдържанието на калиев йодат в
йодирана готварска сол

22,00

01.07.26

Определяне на неразтворими в диетилов етер утайки
в хранителни мазнини

37,00

01.07.27

Анализ на мастнокиселинен състав

82,00

01.07.28

Анализ на съдържанието на
калиев йодид в йодирана
готварска сол

22,00

01.07.29

Предварителни тестове за
определяне на вида и равномерността на йодиращия
агент в йодирана готварска
сол

7,00

01.07.30

Определяне на хлориди в
готварска сол

27,00

01.07.31

Определяне съдържанието
на сулфати в готварска сол
(тегловно)

24,00

01.07.32

Неразтворими във вода
вещества в готварска сол

18,00

01.07.33

Съдържание на сулфати в
готварска сол под 1%

32,00

01.07.34

Ситов анализ на готварска сол

11,00

01.07.35

Определяне съдържанието
на трансизомери на мастните киселини в чисти и
екстрахирани растителни
мазнини и масла

71,00
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Спектрофотометричен метод за определяне на фосфор в животински и растителни мазнини и масла

45,00

01.07.37

Определяне на разваряемост

10,00

01.07.38

Определяне на мокър глутен

10,00

01.07.39

Определяне на сух глутен

16,00

01.07.40

Определяне на едрина на
смилане

11,00

01.07.41

Тегловно определяне на
маса в грамове/сървинг
сайз

16,00

Определяне на загуба на
сухо вещество във варивната вода при макаронени
изделия

11,00

01.07.43

Увеличаване на обема при
макаронени изделия

9,00

01.07.44

Определяне температура
на карамелизация

9,00

01.07.45

Определяне цветност на
захар

01.07.46

Определяне отпускане на
глутена

01.07.47
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01.07.61

Определяне на холестерол
(качествена реакция)

9,00

01.07.62

Определяне на уреазната
активност в соя и соеви
продукти

27,00

01.07.63

Коефициент на пречупване
(рефракция) на животински
и растителни мазнини и
масла

14,00

01.07.64

Определяне на тиобарбитурово число

28,00

01.07.65

Немаслени примеси и утайки в масла растителни

35,00

01.07.66

Качествена реакция на
Крайс за доказване на алдехиди в животински масла
и мазнини

19,00

01.07.67

Определяне температура на запалване (димо
образуване)

21,00

01.07.68

Определяне наличие на
амоняк по метода на Неслер

13,00

14,00

01.07.69

Определяне индекс на разтворимост

17,00

9,00

01.07.70

Определяне на пероксидно
число

25,00

Качество на глутена

12,00

01.07.71

Определяне на примеси
(феропримеси)

19,00

Доказване на други мазнини в свинска мас

30,00

01.07.48

01.07.72

Определяне цветност (цветно число) на глюкоза и
масла

11,00

Определяне на осапунително число на хранителни
мазнини

28,00

01.07.49

01.07.73

С ъ о т н о ш е н и е п р од у к т :
заливка:панировка

15,00

Определяне на алкално
число

24,00

01.07.50

01.07.74

Определяне на йодно число

33,00

01.07.51

Определяне на кувертюра

14,00

01.07.75

26,00

01.07.52

Определяне на пълнежа

Определяне на киселинно
число

01.07.53

Определяне на цвят по
АSTA на червен пипер

24,00

01.07.76

Определяне съдържанието
на подправки в храни

12,00

01.07.54

Общ и свободен серен диоксид

28,00

01.07.77

Определяне съдържанието
на ядки в храни

14,00

01.07.55

Определяне изравнеността
на зърно

11,00

01.07.78

Определяне числото на
Неслер

25,00

01.07.56

Определяне на видими
плесени

10,00

01.07.79

Определяне на относителна
плътност

14,00

01.07.57

Определяне на седиментационно число

34,00

01.07.80

Определяне на рН

10,00

01.07.81

Определяне на времето за
набухване на тестото

9,00

Определяне на захар рефрактометрично

10,00

01.07.58

01.07.82

Определяне на хидроксиметилфурфурол (спектрофотометричен метод)

56,00

Определяне на NaCl в продукти

22,00

01.07.59

01.07.83

Определяне на постоянна
киселинност на вино

11,00

Определяне на капсаицин
в червен пипер

45,00

01.07.84

Определяне на захарен коефициент

19,00

01.07.42

01.07.60

9,00
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01.07.85

Определяне на карбамид

29,00

01.07.86

Определяне на неразтворими във вода вещества

13,00

01.07.87

Определяне на летливо
етерично масло

23,00

01.07.88

Определяне на воден извлек от чай

11,00

01.07.89

Определяне на диестазна
активност

23,00

01.07.90

Определяне на общ етерен
екстракт

38,00

01.07.91

Определяне стабилността
на суспензията на мая

14,00

01.07.92

Определяне на сухо вещество по Брикс (рефрактометрично)

27,00

01.07.93

Захарност (поляризация)

23,00

01.07.94

Изчисляване на въглехидрати и енергийност

01.07.95
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01.07.111

Общи феноли (спектрофотометричен метод)

39,00

01.07.112

Общи флавоноиди (спектрофотометричен метод)

40,00

01.07.113

Определяне на фосфатазна
активност в мляко и млечни продукти (спектрофотометричен метод)

33,00

01.07.114

Определяне на дъбилни
вещества като танин (титриметрично)

26,00

01.07.115

Определяне на флавоноид
като рутин (спектрофотометрично)

39,00

01.07.116

Определяне на витамин А
по HPLC метод

121,00

01.07.117

Определяне на витамин В1
по HPLC метод

87,00

10,00

01.07.118

Определяне на витамин С
по HPLC метод

90,00

Определяне на алкалност

23,00

01.07.119

38,00

01.07.96

Определяне на киселинен
коефициент

13,00

Определяне на етилов алкохол чрез дестилация

01.07.120

92,00

01.07.97

Определяне на пероксидаза

30,00

Определяне на бетакаротен
по HPLC метод

01.07.98

Доказване здравината на
черупката

5,00

01.07.121

Определяне на кофеин по
HPLC метод

90,00

01.07.99

Определяне наличие на
сероводород

22,00

01.07.122

Определяне на ниацин в
таблетки

77,00

01.07.100

Определяне на общ и беззахарен екстракт на вино

30,00

01.07.123

Определяне на въглехидрати/фруктоза по HPLC
метод

85,00

01.07.101

Определяне на обща киселинност

23,00

01.07.124

Определяне на въглехидрати/захароза по HPLC метод

85,00

01.07.102

Определяне на мана в мед

11,00

01.07.125

85,00

01.07.103

Определяне на общ белтък

42,00

Определяне на въглехидрати/глюкоза по HPLC метод

01.07.104

Определяне на мазнини
чрез киселинна хидролиза

54,00

01.07.126

Определяне на общи захари
по различни БДС

68,00

01.07.105

Определяне на Р-анизидиново число

43,00

01.07.127

Определяне на хранителни
влакнини

72,00

01.07.106

Определяне на неосапуняеми вещества в хранителни
мазнини

59,00

01.07.128

Определяне на нишесте в
зърно и зърнени култури

29,00

01.07.129

19,00

Определяне на обща мазнина по метода на Блайх
Дауер

54,00

Определяне на желатин в
мляко и млечни продукти
(качествен тест)

01.07.130

24,00

Анализ на обща мазнина
по метода на Сокслет

59,00

Определяне на пепел, неразтворима в 10 % НСL

01.07.131

Определяне на вискозитет

16,00

01.07.109

Определяне на флавонолите мирицитин, кверцетин
и каемпферол в храни по
HPLC метод

78,00

01.07.132

Определяне на обща пепел

17,00

01.07.133

Определяне на летливи
киселини

24,00

01.07.134

Определяне на (+) cathehin
и (–) epicathehin в храни по
HPLC метод

68,00

Определяне на сух безмаслен остатък в масло

26,00

01.07.110

01.07.135

Доказване на примеси в
търговска глюкоза

16,00

01.07.107

01.07.108
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01.07.136

Определяне финост на
смилане

01.07.137

Определяне на пиперин

01.07.138

Определяне на витамин D
по HPLC метод

120,00

01.07.139

Изчисляване на хранителни
факти и изготвяне на етикет
на храната

15,00

01.07.140

Определяне на витамин Е
по HPLC метод

120,00

01.07.141

Определяне на витамин В2
по HPLC метод

01.08

Хранене и обществено здраве

01.08.01
01.08.02

01.08.03

01.08.04

01.08.05

ВЕСТНИК

11,00

1

БРОЙ 38
2

3

01.08.05.02 Разработване на целодневно двуседмично меню за
един сезон

500,00

01.08.05.03 Разработване на целодневно едноседмично меню за
два сезона

500,00

01.08.05.04 Разработване на целодневно двуседмично меню за
два сезона

800,00

790,00

86,00

01.08.05.05 Разработване на целодневно едноседмично меню за
четири сезона

1050,00

Определяне на йод в урина

47,00

01.08.05.06 Разработване на целодневно двуседмично меню за
четири сезона

Оценка на хранителния
прием на различни популационни групи (деца,
юноши, жени в детеродна
възраст, бременни жени,
кърмачки, възрастни и стари хора, лица в работоспособна възраст) на базата на
индивидуален хранителен
прием, за 100 лица

3200,00

Оценка на хранителния
прием на организирани
колективи (деца от детски
ясли, детски градини, домове за медико-социални
грижи, домове за деца, лишени от родителска грижа,
училища и на организирани
колективи от възрастни
и стари хора – социални
заведения, трудови колективи), по калкулационни
ведомости

2300,00

Оценка на антропометричен статус на групово ниво,
включително извършване
на измервания (за различни популационни групи,
организирани детски колективи, организирани колективи от възрастни и стари
хора, трудови колективи)

3200,00

18,00

Химични замърсители и добавки в
храните
Добавки в храните

01.09.01

Консерванти: бензоена и
сорбинова киселина, натриев бензоат и калиев сорбат
с HPLC метод

52,00

01.09.02

Подсладители: аспартам,
ацесулфам К и захарин в
диетични и безалкохолни
напитки с HPLC метод

55,00

01.09.03

Лимонена киселина с
HPLC метод

35,00

01.09.04

Синтетични оцветители
(тартразин, алура ред, понсо 4R, азорубин и еритрозин) в напитки с HPLC
метод

57,00

01.09.05

Судан I и пара ред в червен
пипер и чили продукти с
HPLC метод

95,00

01.09.06

Нитрати и нитрити в плодове и зеленчуци по HPLC
метод

46,00

Микотоксини

Разработване на менюта за здравословно хранене на организирани колективи, детски ясли, детски градини,
домове за медико-социални грижи,
домове за деца, лишени от родителска
грижа, училища, домове за възрастни
хора с увреждания и домове за стари
хора, домашен социален патронаж,
трудови колективи:

01.08.05.01 Разработване на целодневно едноседмично меню за
един сезон

01.09

320,00

01.09.07

Афлатоксини В1, В2, G1,
G2 с HPLC метод

148,00

01.09.08

Охратоксин А в подправки
с HPLC метод

162,00

01.09.09

Охратоксин А в зърно, зърнени храни, вино, бира и
кафе с HPLC метод

126,00

01.09.10

Дезоксиниваленол с HPLC
метод

127,00

01.09.11

Зеараленон по HPLC метод

130,00

01.09.12

Фумонизин В1 и В2 с HPLC
метод

170,00

01.09.13

Патулин с HPLC метод

109,00
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Пестициди
01.09.14

Хлорорганични пестициди
в храни с GC метод

199,00

01.09.15

Фосфорорганични пестициди в храни с GC метод

174,00

01.09.16

Синтетични пиретроиди
(делтаметрин и перметрин)

139,00

01.10

Физиология и психология на труда

01.10.01

Тр у д о в о - ф и з и о л о г и ч е н
анализ на професионална
дейност, за група работни
места

72,00

Оценка на сменни режими
на работа, за група работни
места

119,00

Ергономична оценка на
работното място, за едно
работно място

18,00

01.10.04

Оценка на риска при ръчна
работа с тежести, за едно
работно място

22,00

01.10.05

Оценка на риска от работната поза, за едно работно
място

22,00

01.10.06

Оценка на риска при двигателно монотонна работа,
за едно работно място

22,00

01.10.07

Ергономична оценка на
работа с видеодисплей, за
едно работно място

18,00

01.10.08

Скрининг на зрителни
функции (зрителна острота, цветно зрение, периметрия), за едно лице

7,00

01.10.09

Тестове за определяне на
зрителна умора, за едно
лице

22,00

01.10.10

Оценка на работоспособността, за група работни
места

155,00

01.10.11

Оценка на сърдечно-съдов
риск (анамнестични данни,
антропометрични данни,
измерване на артериално
налягане, липиден профил),
за група работни места

717,00

01.10.12

Оценка на стреса чрез концентрацията на кортизол, за
група работни места

264,00

01.10.13

Изследване на липиден
профил, за едно лице

13,00

01.10.14

Анкетно проучване на стреса при работа, за едно лице

7,00

01.10.15

Невроповеденческа диагностика на работещи с
експозиция на химични
вещества, за едно лице

6,00

01.10.02

01.10.03

ВЕСТНИК
1
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01.10.16

Определяне и оценка на
Бърнаут – синдром на професионално изчерпване, за
едно лице

4,00

01.10.17

Наличие на форми на психично насилие при работа,
за едно лице

3,00

01.10.18

Определяне и оценка на
личностни ресурси за справяне с трудности, за едно
лице

7,00

01.10.19

Скрининг на психосоматични оплаквания, за едно
лице

3,00

01.11

Генетично модифицирани организми
в храни
Качествени (скрининг) методи

01.11.01

Определяне на видовоспецифичен референтен ген за
соя, царевица, ориз, рапица
чрез PCR скрининг метод
БДС EN ISO 21569

115,00

01.11.02

Определяне на генетично
модифицирана ДНК по
35S или Т NOS чрез PCR
скрининг метод БДС EN
ISO 21569

153,00

01.11.03

Определяне на генетично
модифицирана ДНК по 35S
и Т NOS чрез PCR скрининг
метод БДС EN ISO 21569

230,00

01.11.04

Определяне на генетично модифицирана ДНК
по 35S – промотор/NOS
терминатор чрез скрининг
PCR в реално време метод

359,00

01.11.05

Определяне на генетично
модифицирана ДНК от Bt
63 ориз по NOS терминатор
елемент чрез PCR скрининг
метод с вътрешна контрола

359,00

01.11.06

Определяне на генетично модифицирана ДНК от
ориз Bt 63 чрез специфичен
PCR в реално време метод
(Мeade еt al.)

170,00

Идентификация
01.11.07

Идентификация на генетично модифицирана ДНК
от соя, царевица и др. чрез
специфичен PCR

277,00

01.11.08

Идентификация на генетично модифицирана ДНК
от соя, царевица и др. по
специфични гени чрез скрининг PCR в реално време
метод с вътрешна контрола

631,00

С Т Р.
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Количествени методи
01.11.09

01.11.10

ВЕСТНИК

Количествено определяне
на генетично модифицирана ДНК от соя, царевица
и др. по специфични гени
чрез PCR в реално време
метод БДС EN ISO 21571

211,00

Количествено определяне
на генетично модифицирана ДНК от соя, царевица
и др. по специфични гени
чрез PCR в реално време
метод с вътрешна контрола
и стандарти

589,00

1

Изолиране на ДНК чрез
метод за екстракция на
нуклеинова киселина по
БДС EN ISO 21571:2005

108,00

01.11.12

Електрофоретично определяне на ДНК чрез метод
по БДС EN ISO 21571:2005

54,00

02

Консултации

02.01

Здравно-техническа експертиза

02.01.01

Консултации по документацията за обхват и съдържание на инвестиционно намерение, за обект с
екологична експертиза със
здравна оценка

02.01.02

Консултации по документацията за обхват и съдържание на инвестиционно
намерение, за обект с доклад по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС)

60,00

Консултации по документацията за обхват, съдържание и съответствието им с
действащите нормативни
актове на технологичните
документации за одобряване състава на спиртни
напитки

70,00

Консултации по документацията за обхват и съдържание на инвестиционен
проект по части: архитек
турна, технологична, водоснабдяване и канализация,
отопление, вентилация и
климатизация, енергийна
ефективност, електро- и
план за безопасност и
здраве

30,00

Експертно становище за
извършване на дейности с
опасни отпадъци

150,00

02.01.03

02.01.04

02.01.05

2

3

02.01.06

Експертно становище по
инвестиционен проект във
фаза идеен проект

170,00

02.01.07

Експертно становище по
инвестиционен проект във
фаза технически проект по
части: архитектурна, технологична, водоснабдяване и
канализация, отопление,
вентилация и климатизация, енергийна ефективност, електро- и план за
безопасност и здраве и др.,
за всяка част

60,00

02.01.08

Експертно становище по
проекти за устройствени
схеми и планове с комплексна екологична експертиза със здравна оценка

160,00

02.01.09

Експертно становище по
проекти за устройствени
схеми и планове с екологична оценка и инвестиционни намерения с доклад
за ОВОС

360,00

02.02

Физични фактори

02.02.01

Консултиране на технологична документация за
производство на стоки,
имащи значение за здравето на хората, разработени
от производителите по документация, предоставена
от клиента

150,00

02.02.02

Консултиране на технологична документация за производство на стоки, имащи значение за здравето
на хората, разработени от
производителите експериментално (при измерване в
лабораторни условия)

800,00

02.03

Хранене и обществено здраве

02.03.01

Консултации на технологични документации за производство на хранителни
продукти по отношение
на състав, хранителна информация, хранителни и
здравни претенции

200,00

02.03.02

Консултации на технологична документация за производство на хранителна
добавка по отношение на
състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции

250,00

02.03.03

Консултации по етикетиране на хранителен продукт
по отношение на състав,
хранителна информация,
хранителни и здравни претенции

100,00

Подготовка на проба
01.11.11

БРОЙ 38
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Консултации по етикетиране на хранителна добавка
по отношение на състав,
хранителна информация,
хранителни и здравни претенции

150,00

02.03.05

Консултации за съответствието на документи и анализни сертификати спрямо
нормативните изисквания
за хранителни продукти и
хранителни добавки

200,00

Консултации и обучение

03.01

Консултации, извършване
на анализи, включително
провеждане на различни
видове специализирано
обучение (за един работен/
учебен час), извършени от
хабилитирано лице

50,00

Консултации, извършване
на анализи, включително
провеждане на различни
видове специализирано
обучение (за един работен/
учебен час), извършени от
нехабилитирано лице

30,00

Осигуряване на условия за подготовка, самоподготовка и нощувка
на специалистите, провеждащи следдипломно обучение в националните
центрове по проблемите на общественото здраве, в общежитието за
следдипломно обучение

04.01

Нощувка в общежитие

04.01.01

Апартамент

60,00

04.01.02

Стая с две легла и самостоятелен санитарен възел,
за цяла стая

36,00

Стая с едно легло и самостоятелен санитарен възел,
за цяла стая

24,00

04.01.04

Стая с две легла и общ санитарен възел, за цяла стая

30,00

04.01.05

Стая с едно легло и общ
санитарен възел, за цяла
стая

18,00

04.01.06

Гарсониера с три легла и
общ санитарен възел, за
едно легло

11,00

04.01.07

Апартамент – три стаи и
санитарен възел, за едно
легло

7,00

04.02

Зали за провеждане на обучение – наем за един час

04.02.01

Зала аула за 150 души

04.02.02

Зала за 40 души

60,00

04.02.03

Зала за 20 души

30,00

04.01.03

Приложение № 2
към чл. 29б
Такси, събирани от Националния център по
заразни и паразитни болести, за извършване на
лабораторни анализи и дейности, поискани от
физически или юридически лица
Код
1

03

04
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3

02.03.04

03.02

ВЕСТНИК

100,00

Дейност

Такса
(в лв.)

2

3

01

Лабораторни изследвания, измервания, експертизи, манипулации и
обучение

01.01

Мускулна инжекция с
имуноглобулини и серуми
(таксата не включва стойността на имуноглобулина
и серума)

3,00

01.02

Подкожна инжекция с
имуноглобулини и серуми
(таксата не включва стойността на имуноглобулина
и серума)

3,00

01.03

Вземане на венозна или
капилярна кръв

5,00

01.04

Преглед и консултация на
пациент от нехабилитирано
лице – лекар

30,00

01.05

Преглед и консултация на
пациент от хабилитирано
лице – лекар

50,00

01.06

Консултация на готови хистологични препарати

16,00

01.07

Консултация за изработване на антибиотична политика на клиника (отделение)
от лечебно заведение

300,00

01.08

Консултация по проблеми
на инфекции, свързани с
медицинското обслужване

300,00

01.09

Курс за специализирано
обучение, индивидуален,
на ден

15,00

01.10

Методическа помощ при
възникнал епидемичен
взрив

500,00

01.11

Експертна оценка на предприетите мерки за контрол
на възникнал епидемичен
взрив

500,00

01.12

Оценка на провеждания
надзор на инфекции, свързани с медицинското обслужване

350,00

02

Микробиология

02.01

Вземане на материал за
микробиологично изследване

4,00

С Т Р.
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02.02

Оцветяване и микроскопска оценка на препарат
по Грам

02.03
02.04

ВЕСТНИК

3
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7,00

02.19

Количествено определяне
на антитела (реакция на
Видал)

23,00

Първична посявка

11,00

02.20

40,00

Първична посявка на трудни за култивиране микроорганизми, изискващи специални условия

12,00

Доказване на ДНК на предавани с кърлежи бактерии
с полимеразна верижна
реакция

02.21

29,00

02.05

Идентификация на бактериален причинител

25,00

Серологично изследване за
Лаймска болест с ELISA

02.22

48,00

02.06

Серотипиране чрез монои поливалентни серуми,
на щам

26,00

Потвърдителен тест (имуноблот) за Лаймска болест

02.23

9,00

02.07

Бактериологично диференциране на анаероби чрез
субкултури и др. биохимични или културелни методи

31,00

Микроскопско изследване
на кърлеж за заразеност с
причинителя на Лаймската
борелиоза

02.24

Серологично изследване за
лептоспирози (количествено определяне на антитела)

23,00

Проверка за чувствителност на чиста култура със
стандартизиран агардифузионен тест или друг метод
към най-малко 6 химиотерапевтици

8,00

02.25

Серологично изследване за
листериоза

21,00

02.26

Серологично изследване с
ELISA метод

28,00

02.27

28,00

Проверка за чувствителност на трудни за култивиране бактерии в чиста
култура

9,00

Доказване на антитела в
серум от болни чрез имунофлуоресценция

02.28

Потвърждаване на микробен щам

53,00

Определяне на минимална
потискаща концентрация
на микроорганизми

16,00

02.29

Vi-хемаглутинация

21,00

02.30

Антистрептолизинов титър

12,00

02.11

Идентификация на микобактерии

105,00

02.31

Микробиологично доказване на антигени със специфични серуми

27,00

02.12

Определяне на лекарствена
чувствителност на микобактерии

92,00

02.32

30,00

02.13

Изследване ин виво с по
следващи култури

33,00

Количествено определяне
на специфични антитела
с имунологичен метод, за
един клас

02.33

31,00

02.14

Сложно бактериологично изследване ин виво за
туларемия или бруцелоза,
включително последващи
култури

44,00

Директен имунофлуоресцентен метод за доказване
на причинители на особено
опасни бактериални инфекции, за един причинител

02.34

27,00

Сложно бактериологично
изследване ин виво за антракс или чума, включително последващи култури

44,00

Доказване антигени на
гъбички с имунологичен
метод

02.35

28,00

Външна оценка на качеството на имунофлуоресцентната диагностика на високопатогенни бактерии, на
препарат

30,00

Идентификация на медицински значими дрожди,
плесени и дерматофити
чрез биохимични методи

02.36

Доказване на M. tuberculosis
с флуоресцентна микроскопия

15,00

02.17

Хемокултура за бруцели и
други взискателни микроорганизми

30,00

02.37

Доказване ДНК на микроорганизми с полимеразна
верижна реакция

39,00

02.18

Доказване на общи анти
бруцелни антитела

23,00

02.38

Генетично типиране с цел
епидемично маркиране, за
един изолат

39,00

02.08

02.09

02.10

02.15

02.16
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02.39

Стандартизиране на щам
за външна оценка на качеството

40,00

02.40

Стандартизиране на микроскопски препарат за външна оценка на качеството

20,00

02.41

Стандартизиране на серум
за външна оценка на качеството

50,00

02.42

Стандартизиране на лиофилизиран типизиран щам

20,00

02.43

Стандартизиране на типизиран щам, изискващ
специално култивиране

30,00

02.44

Стандартизиране на ДНК
за външна оценка на качеството на PCR диагностика, за една проба

80,00

02.45

Количествено определяне
на антитела (реакция аглутинация)

12,00

02.46

Доказване ДНК на микроорганизми с полимеразно
верижна реакция в реално
време (Real-time PCR)

155,00

02.47

Количествено определяне
на специфични антитела
по ELISA

28,00

Доказване ДНК на микроорганизми с мултиплексна полимеразно верижна
реакция

151,00

02.49

Култивиране на клиничен
материал за легионели

29,00

02.50

Изследване на урина
за Легионерска болест
(L. pneumophila Sg1) – експресен тест

30,00

02.51

Изследване на урина
за Легионерска болест
(L. pneumophila Sg1) – ELISA

25,00

02.52

Изследване на серум за
легионелоза с ELISA

30,00

02.53

Серологично изследване чрез ELISA за Y.
enterocolitica, Brucella, L.
pneumophila Sg1, за един
клас антитяло

20,00

02.54

Доказване на легионели по
имунофлуоресцентен метод
моноклонално антитяло

02.55

Профилактично пробонабиране и изследване на една
водна проба за легионели

02.48
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02.56

Пробонабиране и изследване на една водна проба за
легионели по противоепидемични показания

80,00

02.57

Пробонабиране и изследване на една водна проба
от водни охладителни кули
и др. промишлени рискови
устройства за легионели

130,00

02.58

Първична посявка на високопатогенни взискателни
бактерии, причиняващи антракс, бруцелоза, туларемия, сап и псевдосап, за
един причинител

20,00

02.59

Културелно изследване за
туберкулоза, твърда хранителна среда

19,00

02.60

Културелно изследване за
туберкулоза, течна хранителна среда с автоматизирана система

30,00

02.61

Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по
Ziehl-Neelsen за киселинно
устойчиви бактерии

11,00

02.62

Видова идентификация на
M. tuberculosis complex

51,00

02.63

Оценка на микроскопски
препарат за външна оценка
на качеството при оцветяване за киселиноустойчиви
бактерии

15,00

02.64

Стандартизиране на щам за
външна оценка на качеството за туберкулоза

20,00

03

Вирусология

03.01

Диагностика на ХИВ инфекция по метод ELISA

16,00

03.02

Качествено доказване на
хепатит В-вирусен антиген
(HBsAg) по ELISA

16,00

03.03

Качествено доказване на
хепатит В-вирусни антитела
(IgM-anti-HBc) по ELISA

16,00

03.04

Качествено доказване на
хепатит В-вирусни антитела
(аnti-HBc) по ELISA

16,00

03.05

Качествено доказване на
хепатит В-вирусни антитела
(аnti-HBsAg) по ELISA

16,00

50,00

03.06

Качествено доказване на
хепатит С вирусни маркери
по ELISA

16,00

70,00

03.07

Качествено доказване на
хепатит D вирусни маркери
по ELISA

16,00

С Т Р.

34
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

03.08

Качествено доказване на
хепатит В вирусeн антиген
(HBеAg) по ELISA

16,00

03.09

Качествено доказване на
хепатит В вирусни антитела
(аnti-HBе) по ELISA

16,00

03.10

Качествено определяне на
антитела по ELISA за хепатит А (HAV)

16,00

03.11

Качествено определяне
на антитела по ELISA за
HSV/1

16,00

03.12

Качествено определяне на
антитела по ELISA за HZV

16,00

03.13

Качествено определяне на
антитела по ELISA за EBV

16,00

03.14

Качествено определяне на
антитела по ELISA за CMV

16,00

03.15

Качествено определяне на
IgM антитела за морбили
по ELISA

16,00

03.16

Качествено определяне на
IgM антитела за паротит
по ELISA

16,00

Качествено определяне на
IgM антитела за рубеола
по ELISA

16,00

Диагностика на Ку треска
I фаза IgA и IgG антитела
по ELISA

16,00

03.19

Качествено определяне на
IgM антитела за хламидии
по ELISA

16,00

03.20

Качествено определяне на
IgM антитела за грипни
вируси тип В по ELISA

16,00

03.21

Качествено определяне на
IgM антитела за аденовируси по ELISA

16,00

Качествено доказване на
IgM антитела за респираторно-синцитиален вирус
по ELISA

16,00

Качествено определяне на
IgM антитела за парагрипни вируси по ELISA

16,00

03.24

Доказване на ротавирусен
антиген по ELISA

03.25

03.26

03.17

03.18

03.22

03.23
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03.27

Доказване на антитела за
грипни вируси в серум от
болни чрез реакция за задържане на хемаглутинацията (РЗХА)

15,00

03.28

Доказване на астровирусен
антиген по ELISA

16,00

03.29

Доказване на антигени на
чревни аденовируси по
ELISA

16,00

03.30

Доказване на антитела в серум от болни чрез реакция
свързване на комплемента
за арбовируси

23,00

03.31

Доказване на антитела в
серум от болни чрез ELISA
метод за арбовируси

28,00

03.32

Доказване на РНК на арбовируси с полимеразна
верижна реакция

50,00

03.33

Качествено доказване
на Коксаки В антитела
(IgM+IgG) в серум от болен
чрез имунологични методи

20,00

03.34

Вирусологично изследване
на материали от болни за
изолация на ентеровируси

18,00

03.35

Вирусологично изследване
на материали от болни за
изолация на грипни вируси

15,00

03.36

Вирусологично изследване
на материали от болни за
изолация и идентификация
на ентеровируси с имунологични методи

25,00

03.37

Вирусологично изследване
на материали от болни за
изолация и идентификация
на грипни вируси с имунологични методи

30,00

03.38

Вирусологично изследване
на материали от болни за
изолация на арбовируси

50,00

03.39

Доказване на антитела в
серум от болни чрез имунофлуоресценция за арбовируси

28,00

03.40

48,00

16,00

Потвърдителен тест (имуноблот) за арбовируси

03.41

18,00

Качествено определяне на
IgM антитела за грипни
вируси тип A по ELISA

16,00

Доказване на норовирусни
антигени по ELISA

03.42

Качествено доказване на
Коксаки В IgM антитела
в серум от болен по ELISA

18,00

PCR диагностика на папиломавирусна инфекция
(HPV)

80,00

03.43

Качествено определяне на
IgG антитела за морбили
по ELISA

16,00
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03.44

Качествено определяне на
IgG антитела за паротит
по ELISA

16,00

03.45

Качествено определяне на
IgG антитела за рубеола
по ELISA

16,00

03.46

Диагностика на Марсилска
треска IgM антитела по
ELISA

16,00

03.47

Диагностика на Марсилска
треска IgG антитела по
ELISA

16,00

03.48

Диагностика на Микоплазма пневмоние IgM антитела
по ELISA

16,00

03.49

Диагностика на Микоплазма пневмоние IgA антитела
по ELISA

03.50

1
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03.61

Индентификация с амплификационен метод на
генома на хепатитен вирус
тип С

129,00

03.62

Диагностика на парвовирус
В19 инфекция по ELISA –
маркер IgM

16,00

03.63

Диагностика на парвовирус
В19 инфекция по ELISA –
маркер IgG

16,00

03.64

Диагностика на Ку треска I
I фаза IgM и IgG антитела
по ELISA

16,00

03.65

Качествено определяне на
IgG антитела за хламидии
по ELISA

16,00

16,00

03.66

Качествено определяне на
IgA антитела за хламидии
по ELISA

16,00

Диагностика на Микоплазма пневмоние IgG антитела
по ELISA

16,00

03.67

Външна оценка на качеството за диагностика на вирусна нуклеинова киселина

80,00

03.51

Доказване на специфични
анти ХИВ1/2 антитела по
метода Уестърн блот

185,00

04

Паразитология и тропическа медицина

04.01

Количествено определяне
на ХИВ-1 RNA

136,00

Вземане на биологичен материал за паразитологично
изследване

5,00

03.52
03.53

Изследване за антиретровирусна резистентност на
ХИВ-1 чрез генотипиране

1922,00

04.02

Даване на становище при
ехинококоза

17,00

04.03

Качествено доказване на
ентеровирусна RNA в материал от болен чрез полимеразно-верижна реакция

45,00

Изследване на нативни препарати за паразити

8,00

03.54

04.04

Обработка с обогатителни
методи за паразитологично
изследване

11,00

Качествено и количествено
определяне на ентеровирусна RNA в материал от болен
чрез полимеразно-верижна
реакция в реално време
(real-time RT-PCR)

60,00

04.05

Културелно изследване за
всеки вид паразити (3 посявки)

29,00

04.06

Оцветяване и микроскопска оценка: РомановскиГимза

20,00

03.56

Индентификация с амплификационен метод на
генома на хепатитен вирус
тип В

129,00

04.07

Оцветяване и микроскопска оценка: модифициран
Цил-Нилсен

17,00

04.08

Генотипиране на хепатитен
вирус тип В

299,00

Оцветяване и микроскопска оценка: толуидин блау

13,00

03.57

04.09

Генотипиране на хепатитен
вирус тип С

177,00

Оцветяване и микроскопска оценка: Гомори-Грокот

16,00

03.58

04.10

Стандартизиране на серум
за външна оценка на качеството за диагностика
на вирусни инфекции по
ELISA

50,00

Оцветяване и микроскопска оценка: трихром

20,00

03.59

04.11

Компресивна трихинелоскопия

8,00

04.12

28,00

Качествено определяне
на антитела по ELISA за
HSV/2

16,00

Смилане с изкуствен стомашен сок за откриване на
трихинелни ларви

04.13

Доказване на паразити с
имунофлуоресценция

32,00

03.55

03.60
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04.14

Количествено определяне
на антитела с ELISA

31,00

04.15

Количествено определяне
на един изотип антипаразитни антитела с индиректна имунофлуоресценция

26,00

04.16

Определяне на паразитни
антитела с аглутинационен
тест

04.17

1
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05.04

Имунофенотипизиране на
кръвни клетки с проточна
цитометрия – основен панел (% и абсолютен брой)

82,00

05.05

Имунофенотипизиране на
левкози и лимфоми

180,00

22,00

05.06

Квантиферонов тест за диагностика на туберкулозна
инфекция

120,00

Едновременно определяне
на антипаразитни IgG и IgM
антитела с имуноензимен
метод

50,00

05.07

T-SPOT.TB тест за диагностика на туберкулозна
инфекция

120,00

04.18

Едновременно определяне
на антипаразитни IgG, IgM
и IgA антитела с имуноензимен метод

70,00

05.08

Количествено определяне
на цитокини в биологични
течности чрез ELISA (за
всеки цитокин)

55,00

04.19

Извършване на изследване
с Уестърн блот при паразитози

75,00

05.09

Определяне на фагоцитарна активност с флоуцитометричен метод

46,00

04.20

Доказване на ДНК на паразити с полимеразна верижна реакция (PCR)

85,00

05.10

Определяне на ДНК плоидност и клетъчен цикъл

51,00

05.11

68,00

Изследване на твърди утайки от пречиствателни станции за хелминтни яйца и
цисти на протозои

80,00

Определяне на активация
на левкоцити (флоуцитометрично)

05.12

95,00

04.22

Абдоминална ехография
за проследяване на състоянието при ехинококоза на
коремни органи

15,00

Флоуцитометрично определяне на антиген-специфични
Т лимфоцити

05.13

109,00

04.23

Външен контрол – серологична диагностика, за
един серум

54,00

Количествено определяне на цитокинов профил
в биологични течности с
флоуцитометричен метод,
за шест цитокина

05.14

12,00

04.24

Външен контрол – морфологична диагностика, за
една проба

54,00

Количествено определяне
на компоненти на серумния
комплемент – С3, С4, за
всеки компонент

04.25

Провеждане на специализиран курс за кръвни и
тъканни паразитози

635,00

05.15

33,00

04.26

Провеждане на специализиран курс за чревни и
урогенитални паразитози

660,00

Количествено определяне
на алерген-специфично IgE
срещу панел от алергени
чрез апарат ImmunoCAP

05.16

26,00

05

Имунологични и алергологични изследвания

Количествено определяне
на алерген-специфично IgE
срещу определен алерген
чрез апарат ImmunoCAP

05.01

Кожно-алергични проби
(интракутанен тест, тест
чрез убождане, епикутанен
тест), за всяка проба

2,00

05.17

Флоуцитометричен тест за
определяне на базофилна
дегранулация

95,00

05.18

55,00

Количествено определяне на серумни (плазмени)
имуноглобулини IgG, IgA,
IgM, за всеки имуноглобулин

12,00

Определяне на атопичен
алергичен профил чрез изследване на IgE антитела
срещу набор от алергени

05.19

52,00

Имунофенотипизиране на
кръвни клетки с проточна цитометрия – основен
панел (%)

76,00

Определяне на плесенни
видове в битова среда, за
всяко помещение

05.20

Определяне на микрокърлежови видове в битова
среда, за всяко помещение

55,00

04.21

05.02

05.03
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05.21

Определяне на CMV-специфични Т-клетъчни отговори

130,00

05.22

Определяне на Т-клетъчна
функционална активност
по спонтанна и митогениндуцирана продукция на
IFN-gamma

100,00

06

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация

06.01

Количествено суспензионно изпитване за оценяване
на основно бактерицидно
действие на дезинфектанти
и антисептици – БДС EN
1040:2006

365,00

06.02

Количествено изпитване
върху непореста повърхност на дезинфектанти и
антисептици – БДС EN
13697:2002

570,00

06.03

Количествено изпитване с
носител за оценяване на
бактерицидно действие при
инструменти, използвани в
хуманната медицина – БДС
EN 14561:2006

407,00

Количествено изпитване с
носител за оценяване на
фунгицидно действие при
инструменти, използвани в
хуманната медицина – БДС
EN 14562:2006

454,00

06.05

Оценка на ефективността
на биоцид за хирургична
дезинфекция на ръце – БДС
EN 12791:2006

1145,00

06.06

Оценка на ефективността
на биоцид за хигиенна дезинфекция на ръце – БДС
EN 1500:2002

06.07

1

С Т Р. 3 7
2

3

06.10

Количествено суспензионно изпитване за оценяване
на основно фунгицидно
действие на дезинфектанти
и антисептици – БДС EN
1275:2006

386,00

06.11

Извършване на химичен
анализ на ДДД препарат.
Йодометричен метод

35,00

06.12

Определяне на рН

20,00

06.13

Извършване на химичен
анализ на ДДД препарат.
Титруване в неводна среда

42,00

06.14

Извършване на химичен
анализ на ДДД препарат.
Метод на двуфазно титруване – БДС EN ISO 28712:2010

50,00

06.15

Извършване на химичен
анализ на ДДД препарат. Спектрофотометричен
метод

57,00

06.16

Извършване на химичен
анализ на ДДД препарат
на сокслетов апарат

134,00

06.17

Извършване на химичен
анализ на ДДД препарат.
Титруване в неводна среда
след екстрахиране

105,00

06.18

Извършване на химичен
анализ на ДДД препарат.
Потенциометрично титруване

55,00

1462,00

06.19

Извършване на оценка за
биологична ефективност на
контактни инсектициди, за
един вид членестоноги

224,00

Количествено суспензионно изпитване за оценяване на бактерицидното
действие на дезинфектанти и антисептици, използвани в хранителната и
индустриалната област –
БДС EN 1276:2002

520,00

06.20

Извършване на оценка за
биологична ефективност на
аерозолни инсектициди, за
един вид членестоноги

201,00

06.21

225,00

06.08

Количествено суспензионно изпитване за оценяване на микобактерицидно
действие на дезинфектанти
в областта на медицината
– БДС EN 14348:2005

1075,00

Извършване на оценка за
биологична ефективност
на чревни инсектициди,
за един вид членестоноги

06.22

Извършване на оценка за
биологична ефективност
на репелент, за един вид
членестоноги

366,00

06.09

Количествено суспензионно изпитване за оценяване на фунгицидното
действие на дезинфектанти и антисептици, използвани в хранителната и
индустриалната област –
БДС EN 1650:2002

397,00

06.23

Извършване на оценка за
биологична ефективност
на ларвицид, за един вид
членестоноги

290,00

06.24

Извършване на химичен
анализ на ДДД препарат.
Перманганометричен метод

29,00

06.04
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06.25

Извършване на анализ на
родентицид с активно вещество антикоагулант, за
един вид гризачи

672,00

01.02

Проверка и съгласуване на
програма за здравен скрининг
с използване на йонизиращи
лъчения

69,00

06.26

Провеждане на курс за
придобиване на правоспособност за ръководители
на фирми, извършващи
ДДД услуги, с полагане
на изпит и издаване на
удостоверение

1050,00

01.03

Проверка и съгласуване на
програма за контрол на качеството на радиологична
уредба

60,00

02

Еднократно пълно изпитване и изготвяне на експертиза за съответствие на
апаратура за рентгенова диагностика
с физико-техническите изисквания по
Наредба № 30 от 2005 г. за условията и
реда за осигуряване защита на лицата
при медицинско облъчване (обн., ДВ,
бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 99 от
2006 г.)

02.01

Еднократно пълно изпитване
на уредба за рентгенография
без експономат

250,00

02.02

Еднократно пълно изпитване
на уредба за рентгенография
с експономат

300,00

02.03

Еднократно пълно изпитване
на уредба за рентгеноскопия

300,00

02.04

Еднократно пълно изпитване
на ангиографска уредба

500,00

02.05

Еднократно пълно изпитване
на уредба за рентгеноскопия
и графия с експономат

500,00

02.06

Еднократно пълно изпитване
на компютър-томографска
уредба

600,00

02.07

Еднократно пълно изпитване
на уредба за мамография

500,00

02.08

Еднократно пълно изпитване
на уредба за мамография за
скрининг

700,00

02.09

Еднократно пълно изпитване
на дентална уредба за секторни графии

200,00

02.10

Еднократно пълно изпитване
на дентална уредба за ортопантомографии

250,00

02.11

Еднократно пълно изпитване
на уредба за рентгенова остео
дензитометрия DXA

250,00

02.12

Еднократно пълно изпитване
на негативоскоп

50,00

03

Проверка на вградено в рентгенов
апарат средство за измерване дозата
на пациента

03.01

Проверка на вграден дозиметър за произведение кермаплощ (КАП-метър)

07

Имунопрофилактика на заразните
болести

07.01

Консултация за ваксини и
имунизации от нехабилитиран специалист

10,00

07.02

Консултация за ваксини и
имунизации от хабилитиран специалист

20,00

Преглед на медицински
документи и съставяне на
имунизационна схема от
нехабилитиран специалист

10,00

Консултация и първичен
преглед на пациент преди
извършване на имунизация
от нехабилитиран специалист

10,00

07.05

Консултация и първичен
преглед на пациент преди
извършване на имунизация
от хабилитиран специалист

20,00

07.06

Преглед на пациент преди
извършване на последваща
имунизация от утвърдена
имунизационна схема от
нехабилитиран специалист

5,00

07.07

Имунизация с мускулна
инжекция

3,00

07.08

Имунизация с подкожна
инжекция

3,00

07.03

07.04

Приложение № 3
към чл. 29в
Такси, събирани от Националния център по радио
биология и радиационна защита за извършване
на лабораторни анализи и дейности, поискани
от физически или юридически лица
Код

Дейност

Такса
(в лв.)

1

2

3

01

Изготвяне на становище за радиологична
апаратура по документи

01.01

Становище за съответствие на
техническите характеристики
на рентгенов апарат с нормативните изисквания

60,00

60,00
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03.02

Проверка на дозата в референтната точка в интервенционалната радиология

55,00

03.03

Измерване на компютър-томографски индекс на дозата
(CTDI) във фантоми за глава
и тяло

120,00

04

Дозиметрични и радиометрични измервания

04.01

Измервания в учреждения, предприятия,
цехове, лаборатории и други с източник
на йонизиращо лъчение

04.01.01 Дозиметрични и радиоме- 148,00
трични измервания в обект + 16,00
с източник на йонизиращо за всяка
лъчение от трета степен на следвасложност до 20 точки
ща точка над
20

1
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2

04.02.07 Измерване на концентрация
на радон във въздух (пасивни
измервания)
04.03

3
31,00

Пробовземане

04.03.01 Пробовземане от повърхностни води

10,00

04.03.02 Пробовземане от подземни
води

12,00

04.03.03 Пробовземане от питейни
води

8,00

04.03.04 Пробовземане от питейни
води за определяне съдържание на радон-222

17,00

04.03.05 Пробовземане на почви, строителни материали и др.

14,00

04.03.06 Пробовземане на растителност и хранителни продукти

16,00

04.04

Измерване мощност на дозата гамалъчение

04.01.02 Дозиметрични и радиоме- 159,00
трични измервания в обект + 18,00
с източник на йонизиращо за всяка
лъчение от втора степен на следвасложност до 20 точки
ща точка над
20

04.04.01 Измерване на мощност на 148,00
дозата гама-лъчение в поме- + 16,00
щения до 20 точки
за всяка
следваща точка над
20

04.01.03 Дозиметрични и радиоме- 270,00
трични измервания в обект + 20,00
с източник на йонизиращо за всяка
лъчение от първа степен на следвасложност до 20 точки
ща точка над
20

04.04.02 Измерване мощност на дозата 160,00
гама-лъчение на открито до + 18,00
20 точки
за всяка
следваща точка над
20

04.02

04.05

Измервания на степента на замърсяване
с радиоактивни вещества

04.02.01 Измерване на фиксирано по- 155,00
върхностно замърсяване до + 16,00
20 точки
за всяка
следваща точка над
20
04.02.02 Измерване на нефиксирано
повърхностно замърсяване

17,00

04.02.03 Измерване на концентрация
на потенциална алфа-енергия

22,00

04.02.04 Измерване на концентрация
на радон във въздух (директни
измервания) в помещения

30,00

04.02.05 Измерване на концентрация
на радон във въздух (директни
измервания) на открито

35,00

04.02.06 Измерване на концентрация
на радон във въздух (директни
измервания) в почвен газ

38,00

Обследване на метални и строителни
отпадъци и др. за съответствие с нива
за освобождаване от контрол

04.05.01 Измерване мощност на дозата
гама-лъчение на повърхността
на отпадъци при количества
до 5 тона

160,00

04.05.02 Измерване мощност на дозата
гама-лъчение на повърхността
на отпадъци при количества
над 5 тона – за всеки 1 над
5 тона

18,00

05

Изготвяне на заключение по индивидуален проект част „Лъчезащита“ за
съответствие със здравните норми и
изискванията при използване на източници на йонизиращи лъчения

05.01

Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, работещи (съхраняващи, превозващи и други) с открити
източници на йонизиращи лъчения:

05.01.01 първи клас

353,00

05.01.02 втори клас

282,00

05.01.03 трети клас

211,00
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Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и др., работещи (съхраняващи,
превозващи и други) със закрити източници на йонизиращи лъчения (алфа,
бета, гама, неутронни):

1
08.01
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Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и др., използващи (съхраняващи, транспортиращи и др.) открити
източници на йонизиращи лъчения:

08.01.01 от първи клас

424,00

05.02.01 първа степен на сложност

282,00

08.01.02 от втори клас

313,00

05.02.02 втора степен на сложност

211,00

08.01.03 от трети клас

211,00

05.02.03 трета степен на сложност

149,00

08.02

05.03

Медицински рентгенов апарат

05.03.01 с анодно напрежение до 75 kV

102,00

05.03.02 с анодно напрежение над
75 kV

143,00

05.04

Рентгенов кабинет с една
рентгенова уредба

191,00

05.05

Рентгеново отделение с два и
повече рентгенови кабинета,
за 1 брой рентгенова уредба

186,00

06

06.01

384,00

08.02.02 втора степен на сложност

274,00

08.02.03 трета степен на сложност

172,00

Медицински рентгенов апарат

Проверка на документацията на обект,
работещ (съхраняващ, превозващ и др.)
с източници на йонизиращи лъчения

08.03.01 с анодно напрежение до 75 kV

112,00

08.03.02 с анодно напрежение над
75 kV

143,00

Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и др., използващи (съхраняващи, транспортиращи и др.) генератори
и радиоактивни закрити източници на
йонизиращи лъчения (алфа, бета, гама,
рентгенови, неутронни):

08.04

Рентгенов кабинет с една
рентгенова уредба

191,00

08.05

Рентгеново отделение с два
и повече рентгенови кабинета, за един брой рентгенова
уредба

384,00

09

Изготвяне на здравно заключение за въвеждане в експлоатация на обект с източници
на йонизиращи лъчения

155,00

10

Заключение за извеждане
от експлоатация на обект
с източник на йонизиращо
лъчение

186,00

11

Съгласуване на документи

11.01

Удължаване срока на действие
на разрешение или лицензия
за работа, издадено от Агенцията за ядрено регулиране
(АЯР) (при непроменени условия), за 1 бр.

35,00

11.02

Удължаване срока на действие
на разрешение за работа, издадено от АЯР (при променени
условия), за 1 бр.

80,00

11.03

Подновяване на разрешение
за работа, издадено от АЯР
(при изтекъл срок на действие), за 1 бр.

155,00

12

Извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи
с източници на йонизиращи лъчения

12.01

Определяне активността (съдържанието) на гама-излъчващи радионуклиди в човешкото
тяло и дозово натоварване, за
едно лице

353,00

06.01.02 втора степен на сложност

211,00

06.01.03 трета степен на сложност

119,00

Медицински рентгенов апарат

06.02.01 с анодно напрежение до 75 kV
за 1 бр. апарат

107,00

06.02.02 с анодно напрежение над
75 kV за 1 бр. апарат

155,00

06.03

Рентгенов кабинет с една
рентгенова уредба

191,00

06.04

Рентгеново отделение с два и
повече рентгенови кабинета,
за 1 брой рентгенова уредба

308,00

06.05

Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и др., използващи (съхраняващи, транспортиращи и др.) открити
източници на йонизиращи лъчения:

06.05.01 от първи клас

305,00

06.05.02 от втори клас

235,00

06.05.03 от трети клас

181,00

07

118,00

08

08.02.01 първа степен на сложност

08.03

06.01.01 първа степен на сложност

06.02

Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и др., използващи (съхраняващи, транспортиращи и др.) генератори
и радиоактивни закрити източници на
йонизиращи лъчения (алфа, бета, гама,
рентгенови, неутронни):

Изготвяне на протокол със
заключение за съответствие
на документация на транспортно средство за превоз на
радиоактивни вещества

Изготвяне на заключение за избор на
площадка и разрешение за проектиране на:

272,00

БРОЙ 38
1
12.02

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК
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Индивидуална дозиметрия на външното
облъчване

12.02.01 Единично измерване с филмов дозиметър

12,00

12.02.02 Единично измерване с комбиниран дозиметър (филмов
и термолуминесцентен)

15,00

1
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3

14.08

Анализ на радиационноиндуцирани промени в протеиновия синтез

131,00

14.09

Анализ на радиационноиндуциран ДНК синтез

131,00

14.10

Имунохимичен анализ на радиационноиндуцирани промени в експресията на антиоксидантни ензими и протеини

155,00

14.11

Спектрометрично определяне
на ензимни активности

72,00

14.12

Спектрофлуорометричен анализ на радиационноиндуцирани промени в митохондриалния мембранен потенциал

66,00

14.13

RT-PCR aнализ на полиморфизми в репарационни ензими

192,00
155,00

13

Провеждане на цитогенетични тестове

13.01

Сестрински хроматиден обмен в лимфоцити от човешка
периферна кръв, за едно лице

73,00

13.02

Хромозомни аберации в лимфоцити от човешка периферна
кръв, за едно лице

111,00

13.03

Микроядрен тест в лимфоцити
от човешка периферна кръв,
за едно лице

73,00

13.04

Лентово оцветяване на хромозоми в лимфоцити от човешка
периферна кръв

116,00

14.14

Имунохимичен анализ на цитокини в плазма (ELISA), за
един анализ

13.05

Флуоресцентна ин ситу хибридизация с използване на
3 ДНК проби, за едно лице

508,00

14.15

Култивиране на клетки

33,00

14.16

Изолиране на ДНК

32,00

13.06

Флуоресцентна ин ситу хибридизация с центромерна проба

270,00

14.17

Изолиране на РНК

34,00

14.18

46,00

13.07

Микроядрен тест в епителни
клетки от букална лигавица

23,00

Флуоресцентно определяне
на живи и апоптични клетки

14.19

Анализ на ДНК репарация

75,00

13.08

Анализ на полиморфизми в
ДНК репариращи гени

30,00

15

Радиохимични и гама-спектрометрични
анализи

14

Биохимични и молекулярнобиологични
анализи

15.01

Радиохимични анализи

15.01.01 Определяне на обща алфа-активност на води и хранителни
продукти, за 1 анализ

47,00

14.01

Изолиране на лимфоцити от
периферна кръв

38,00

14.02

Изолиране на плазма от периферна кръв

37,00

15.01.02 Определяне обща бета-активност на води, за 1 анализ

34,00

14.03

Анализ на антиоксидантна
активност на плазма

76,00

42,00

14.04

Количествен анализ на радиационноиндуцирани промени
в клетъчното съдържание на
свободни радикали

64,00

15.01.03 Определяне обща бета-активност на растителност и хранителни продукти, за 1 анализ
15.01.04 Определяне съдържанието
на стронций-90 във води, за
1 анализ

273,00

Имунохимичен количествен
анализ на радиационноиндуцирани двойноверижни повреди в ДНК на лимфоцити
(хистонови фокуси)

116,00

15.01.05 Определяне съдържанието
на стронций-90 в почви, за
1 анализ

236,00

229,00

Анализ на радиационноиндуцирани повреди в ДНК чрез
неутрална, алкална и ензимна
електрофореза на единични
клетки

87,00

15.01.06 Определяне съдържанието на
стронций-90 в растителност
и хранителни продукти, за
1 анализ

296,00

Спектрофлуорометричен анализ на жизнеспособността
на лимфоцити за оценка на
индивидуалната лъчечувствителност

64,00

15.01.07 Определяне съдържанието
на цезий-137 във води, за
1 анализ
15.01.08 Определяне съдържанието
на цезий-137 в растителност
и хранителни продукти, за
1 анализ

177,00

14.05

14.06

14.07
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15.01.10 Определяне съдържанието
на радий-226 във води, за
1 анализ

123,00

15.01.11 Определяне съдържанието на
естествен уран във води, за
1 анализ

121,00

71,00

15.02.02 Гама-спектрометричен анализ
за определяне съдържанието
на изкуствени радионуклиди,
за 1 анализ

52,00

Изготвяне на писмени становища

15.03.01 Оценка на обща индикативна
доза

10,00

15.03.02 Преглед на документи съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1635/2006 на
Комисията и Регламент (ЕС)
№ 733/2008 на Съвета

15,00

15.03.03 Изготвяне на здравно заключение/сертификат за съответствие

25,00

16

Обработване на храни с йонизиращи
лъчения

16.01

TL анализ на облъчени храни
(билки, подправки, чайове,
сушени зеленчуци)

205,00

ESR анализ на облъчени храни
(месо или риба с кост, билки,
подправки, чайове, сушени
плодове, морски дарове с
черупка, сушени зеленчуци)

70,00

Облъчване на храни на Научноизследователска гама-установка-7 (до 2 kg, за 10 kGy)

67,00

16.02

16.03

17

2

Специализирано обучение за придобиване на правоспособност за работа
с източници на йонизиращи лъчения

3

18

Специализиран медицински преглед

18.01

Извършване на специализиран медицински преглед с
изследвания, анализи и заключение за медицинска пригодност на лице, работещо в
среда на йонизиращи лъчения

50,00

18.02

Извършване на специализиран медицински преглед и
изготвяне на заключение за
медицинска пригодност на
лице, работещо в среда на
йонизиращи лъчения

30,00

18.03

Извършване на преглед от
лекар с призната специалност
по радиобиология

15,00

19

Метрологичен контрол на средства за
измерване на йонизиращи лъчения

19.01

Изследване на параметри на
средство за измерване за радиационен контрол

100,00

19.02

Калибриране на технически
средства за измерване в една
точка

100,00

19.03

Изследване на средство за
измерване за определяне на
енергийната зависимост в
една точка

50,00

19.04

Изследване на параметрите
на индивидуални електронни
дозиметри

50,00

Гама-спектрометрични анализи

15.02.01 Гама-спектрометричен анализ
за определяне съдържанието
на естествени радионуклиди,
за 1 анализ

15.03
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15.01.09 Определяне съдържанието
на радон-222 във води, за
1 анализ

15.02

ВЕСТНИК

Приложение № 4
към чл. 29г
Такси, събирани от регионалните здравни инспекции за извършване на лабораторни анализи
и дейности, поискани от физически и юридичес
ки лица
Код

Дейност

Такса
(в лв.)

1

2

3

01

Лабораторни изследвания, измервания и експертизи

01.01

Въздух

01.01.01

Азотен диоксид в атмосферен въздух

9,00

01.01.02

Амоняк в атмосферен
въздух (с натриев салицилат)

7,00

17.01

Обучение за първо квалификационно ниво

96,00

17.02

Обучение за второ квалификационно ниво

155,00

17.03

Обучение за трето квалификационно ниво

228,00

01.01.03

Общ суспендиран прах в
атмосферен въздух

30,00

17.04

Обучение за четвърто квалификационно ниво

228,00

01.01.04

Серен диоксид в атмосферен въздух

9,00

17.05

Поддържащо обучение, за
1 учебен час

9,00

01.01.05

Сeроводород в атмосферен въздух

9,00
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01.01.06

Фенол в атмосферен въздух

8,00

01.02.08

Определяне на бор във
води

01.01.07

Формалдехид в атмосферен въздух

12,00

01.02.09

Вкус и мирис на води

01.01.08

Хлор в атмосферен въздух

10,00

01.02.10

19,00

01.01.09

Определяне на фини
прахови частици РМ10
и РМ2.5 в атмосферен
въздух

55,00

Определяне на леснолетливи халогенирани
въглеводороди във води
чрез газова хроматография: 1,2-дихлоретан и
трихлоретен

01.01.10

Спектрофотометрично
определяне съдържанието на хлор в атмосферен
въздух

31,00

01.02.11

Електропроводимост на
води

10,00

01.02.12

Определяне на желязо
във води

2,00

Спектрофотометрично
определяне съдържанието на хлороводород в
атмосферен въздух

33,00

01.02.13

Определяне на кадмий
във води

2,00

01.02.14

3,00

01.01.12

Разработване на проба за
тежки метали във въздух

8,00

Определяне на калций
във води

01.02.15

2,00

01.01.13

Тежки метали в разработена проба, за 1 елемент

2,00

Определяне на магнезий
във води

01.02.16

2,00

01.01.14

Въздух в затворени помещения – общ брой микроорганизми

3,00

Определяне на манган
във води

01.02.17

Определяне на мед във
води

2,00

01.01.15

Въздух в затворени помещения – брой на санитарнопоказателните
микроорганизми

4,00

01.02.18

Мътност на води

3,00

01.02.19

Определяне на натрий
във води

7,00

01.02.20

Въздух в затворени помещения – брой на патогенните стафилоки

25,00

Определяне на никел във
води

4,00

01.01.16

01.02.21

Определяне на нитрати
във води

4,00

01.02.22

Определяне на нитрити
във води

4,00

01.02.23

Обща твърдост

4,00

01.02.24

Определяне на олово във
води

2,00

01.02.25

Остатъчен хлор във води

3,00

01.02.26

Перманганатна окисляемост

3,00

01.02.27

Съдържание на органо
хлорни пестициди в питейни води

48,00

01.02.28

Качество на водата. Определяне на органофосфорни съединения чрез
екстракция с дихлорметан и газхроматографски
анализ

33,00

01.02.29

Определяне съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди във
води с HPLC метод

60,00

01.02.30

Определяне на селен във
води

7,00

01.02.31

Определяне на сулфати
във води

4,00

01.01.11

01.02

Води за питейно-битови
цели, води за къпане, минерални води от източника, бутилирани натурални
минерални, изворни и
трапезни води, води от
плувни басейни, природни води и отпадни води

01.02.01

Активна реакция (рН на
води)

3,00

01.02.02

Определяне на алуминий
във води

14,00

01.02.03

Амониеви йони с реактив
на Неслер на води

3,00

01.02.04

Амониеви йони по индофенолов метод на води

4,00

01.02.05

Определяне на арсен във
води

7,00

01.02.06

Определяне съдържанието на бензен и някои
негови производни във
води чрез газова хроматография

18,00

HPLC метод за определяне съдържанието на
бензапирен във води

89,00

01.02.07

8,00
3,00

С Т Р.

44
1

01.02.32

ДЪРЖАВЕН
2

3

Определяне на леснолетливи халогенирани въглеводороди във води чрез
газова хроматография:
тетрахлоретен

19,00

01.02.33

Определяне на трихалометани във води

16,00

01.02.34

Определяне на флуориди
във води

10,00

01.02.35

Определяне на фосфати
във води

4,00

01.02.36

Определяне на хлориди
във води

5,00

01.02.37

Определяне на общ хром
във води

3,00

01.02.38

Цвят на води

7,00

01.02.39

Определяне на цианиди
във води

11,00

01.02.40

Определяне на цинк във
води

2,00

01.02.41

Определяне на азот (по
Келдал) във води

19,00

01.02.42

Общо количество окисляеми от йода серни съединения в минерални води

12,00

01.02.43

Съдържание на озон в
бутилирани води

6,00

01.02.44

Определяне съдържанието на неразтворени вещества във води

13,00

01.02.45

Съдържание на ПАВ, реагиращи с метиленово
синьо

43,00

01.02.46

Определяне на прозрачност на води

14,00

01.02.47

Разтворен кислород във
води

4,00

01.02.48

Свободен въглероден диоксид в минерални води

5,00

01.02.49

Сух остатък във води

3,00

01.02.50

Температура на води

2,00

01.02.51

Фенолен индекс

85,00

01.02.52

Химичен анализ на морска вода – екстрахируеми
вещества по МЗ-76

14,00

01.02.53

Разработване на проба
за определяне на тежки
метали във води

3,00

Определяне на елементен състав във води чрез
ICP/MS

101,00

Качество на водата – определяне съдържанието
на живак

17,00

01.02.54

01.02.55
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01.02.56

Качество на водата – определяне на разтворени
бромати

22,00

01.02.57

Качество на водата – определяне на разтворими
аниони – хлориди, флуориди, нитрати, нитрити,
фосфати и сулфати

25,00

01.02.58

Фотометрично определяне на сулфати във
води – експресен метод – тест 14791

6,00

01.02.59

Фотометрично определяне на сулфати във
води – експресен метод – тест 14548

6,00

01.02.60

Фотометрично определяне на хром във води – експресен метод

3,00

01.02.61

Фотометрично определяне на цинк във води – експресен метод

10,00

01.02.62

Фотометрично определяне на флуориди във
води – експресен метод

4,00

01.02.63

Фотометрично определяне на амоняк във
води – експресен метод

3,00

01.02.64

Фотометрично определяне на желязо във
води – експресен метод

3,00

01.02.65

Фотометрично определяне на кадмий във
води – експресен метод

6,00

01.02.66

Фотометрично определяне на мед във води – експресен метод – тест 14767

4,00

01.02.67

Фотометрично определяне на мед във води – експресен метод – тест 14553

8,00

01.02.68

Фотометрично определяне на нитрати във
води – експресен метод

5,00

01.02.69

Фотометрично определяне на олово във
води – експресен метод

6,00

01.02.70

Приготвяне на 100 мл 1-%
разтвор на О-толуидин
за определяне съдържанието на остатъчен хлор
във води

4,00

01.02.71

Колититър и E. coli в
питейни води

26,00

01.02.72

Колититър и E. coli в
бутилирани води

11,00

01.02.73

Псевдомонас аеругиноза
в бутилирани води с мембранна филтрация

21,00
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01.02.74

Качество
на
водата – Clostridium
perfringens

21,00

01.02.75

Качество на водата – брой колонии при
22 и 37 градуса

9,00

01.02.76

Качество на водата – ентерококи

24,00

01.02.77

Качество на водата – колиформи и E. coli

39,00

01.02.78

Колиформи и фекални
колиформи в повърхностни води

01.02.79

1

С Т Р. 4 5
2

3

01.04.08

Измерване и изчисляване
на постоянен и непостоянен шум, за 1 работно
място

31,00

01.04.09

Измерване на ефективността на вентилационни
системи, за 1 точка

24,00

01.04.10

Измерване и изчисляване на вибрации система
„ръка-рамо” или „цяло
тяло”, за 1 вид измерване

43,00

28,00

01.04.11

Измерване на електромагнитно поле, за 1 работно място – компютър

12,00

Фекални стрептококи в
повърхностни води

25,00

01.04.12

18,00

01.02.80

Откриване на видове от
род Salmonella във води

64,00

01.02.81

Микробно число в плувни
басейни

5,00

Измерване на електромагнитно поле, за 1 работно място – подстанции
за високо напрежение,
кабинети или помещения
по физикална и рехабилитационна медицина

01.02.82

Колиформи и фекални
колиформи в плувни басейни

13,00

01.05

01.02.83

Ентерококи в плувни басейни

22,00

Радиационни фактори
на жизнената среда чрез
радиофизични, радиохимични и гамаспектрометрични анализи

01.02.84

Стафилококи в плувни
басейни

23,00

01.05.01

128,00

01.03

Почви

Радиохимичен анализ за
определяне на естествен
уран във води

01.03.01

рН в почва

01.05.02

146,00

01.03.02

Разработване на проба
за тежки метали в почва

18,00

01.03.03

Тежки метали в разработена проба, за 1 елемент

4,00

Определяне съдържанието на естествен уран
в хранителни продукти,
атмосферни отлагания и
растителност

01.05.03

51,00

01.04

Физични фактори на
жизнената среда – шум,
вибрации, осветление,
микроклимат, лъчения

Определяне на обща индикативна доза

01.05.04

Определяне на радий във
води

144,00

01.05.05

Измерване на радиационния гама-фон в помещения, на точка

2,00

01.05.06

Измерване на радиационния гама-фон на открито,
на 1 кв. м

2,00

01.05.07

Измерване на радиационния гама-фон в подземни
обекти, на 1 кв. м

4,00

01.05.08

Измерване на радиационния гама-фон по дължина
на пътища, банкети и
други, на 1 кв. м

6,00

01.05.09

Гамаспектрометричен
анализ на морска вода

112,00

01.05.10

Определяне съдържанието на стронций-90 в почви

326,00

01.05.11

Радиохимичен анализ за
определяне съдържанието на стронций-90 във
води

250,00

8,00

01.04.01

Измерване на постоянен
шум, за 1 точка

7,00

01.04.02

Измерване на непостоянен шум, за 1 точка

7,00

01.04.03

Измерване на октавен
анализ на шум, за 1 точка

12,00

01.04.04

Измерване на вибрации
в жилищни и обществени
сгради, за 1 измерване

34,00

01.04.05

Измерване на изкуствено
осветление, за 1 точка

7,00

01.04.06

Измерване и изчисляване на микроклимат с
механична апаратура, за
1 точка

11,00

Измерване и изчисляване на микроклимат с
електронна апаратура,
за 1 точка

16,00

01.04.07
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Определяне съдържанието на стронций-90 в
хранителни продукти и
растителност

277,00

01.05.13

Радиохимичен анализ за
определяне съдържанието на цезий-137 във води

220,00

01.05.14

Определяне съдържанието на цезий-137 в хранителни продукти и атмосферни отлагания

166,00

01.05.15

Измерване на мощност
на дозата гама-лъчение
на повърхността на метални отпадъци – черни
метали, строителни материали и други, на тон

30,00

Измерване на мощност
на дозата гама-лъчение
на повърхността на метални отпадъци – цветни
метали, на тон

36,00

Гамаспектрометричен
анализ за определяне
съдържанието на естествени радионуклиди

125,00

Гамаспектрометричен
анализ за определяне съдържанието на изкуствени радионуклиди

79,00

01.05.19

Измерване степента на
повърхностно замърсяване на открито, на 1 точка

6,00

01.05.20

Измерване степента на
повърхностно замърсяване в подземни обекти,
на 1 точка

7,00

Измерване степента на
повърхностно замърсяване в помещения, на
1 точка

5,00

Радиохимичен анализ за
определяне на обща бетаактивност във води

31,00

01.05.23

Определяне на обща бетаактивност в хранителни
продукти и растителност

50,00

01.05.24

Обследване на лаборатории с открити източници,
на 1 позиция

20,00

01.05.25

Обследване на медицински рентгенови кабинети,
на 1 позиция

01.05.26

Обследване на лаборатории за рентгеноструктурен, рентгенофлуоресцентен и рентгеноспектрален анализ,
на 1 позиция

01.05.16

01.05.17

01.05.18

01.05.21

01.05.22
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01.05.27

Обследване на пожароизвестители

11,00

01.05.28

Измерване на степента на
замърсяване с радиоактивни вещества – скрита
енергия на открито, на
1 точка

25,00

01.05.29

Измерване на степента на
замърсяване с радиоактивни вещества – скрита енергия на подземни
обекти, на 1 точка

30,00

01.05.30

Измерване на степента на
замърсяване с радиоактивни вещества – скрита
енергия в помещения, на
1 точка

14,00

01.05.31

Пробовземане на намазка на открито, на 1 точка

3,00

01.05.32

Пробовземане на намазка в подземни обекти, на
1 точка

3,00

01.05.33

Пробовземане на намазка в помещения, на
1 точка

3,00

01.05.34

Пробовземане на почви
на открито, на 1 точка

6,00

01.05.35

Пробовземане на почви
в подземни обекти, на
1 точка

9,00

01.05.36

Пробовземане на води на
открито, на 1 точка

6,00

01.05.37

Пробовземане на води
в подземни обекти, на
1 точка

8,00

01.05.38

Пробовземане на въздух
на открито, на 1 точка

19,00

01.05.39

Пробовземане на въздух
в подземни обекти, на
1 точка

22,00

01.05.40

Пробовземане на въздух
в помещения, на 1 точка

18,00

01.06

Химични агенти и прахови частици във въздуха
на работната среда

01.06.01

Азбест в азбестоциментни прахове, за 1 проба

76,00

28,00

01.06.02

Бройно дисперсно разпределение на праха, за
1 проба

56,00

110,00

01.06.03

Масова концентрация на
прах, за 1 проба

41,00

01.06.04

Свободен кристален
силициев диоксид, за
1 проба

219,00

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

1
01.06.05

2

3

Бройна концентрация на
азбестови или минерални
влакна в смесен прах, за
1 проба

74,00

01.06.06

Алуминиев оксид в прах
от изкуствени минерални
влакна

55,00

01.06.07

Определяне концентрацията на азотен диоксид
във въздух на работна
среда (класически метод)

26,00

01.06.08

Акрилонитрил

10,00

01.06.09

Акролеин

16,00

01.06.10

Алуминиеви аерозоли

15,00

01.06.11

Амоняк – спектрофотометричен метод

11,00

Спектрофотометричен
метод за определяне на
анилин във въздуха на
работната среда

29,00

Ацетон – нефелометричен метод

12,00

01.06.12

01.06.13
01.06.14

ВЕСТНИК
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01.06.36

Медни аерозоли

13,00

01.06.37

Метилакрилат

12,00

01.06.38

Анализ на метилен хлорид

15,00

01.06.39

Метилетилкетон

11,00

01.06.40

Лабораторен анализ на
Меркаптани

11,00

01.06.41

Метилов алкохол

15,00

01.06.42

Молибденови аерозоли
във въздух на работна
среда

19,00

01.06.43

Анализ на нафталин

14,00

01.06.44

Никелови аерозоли

14,00

01.06.45

Озон

12,00

01.06.46

Оловни аерозоли

13,00

01.06.47

Оцетна киселина

13,00

01.06.48

Перхлоретилен

13,00

01.06.49

Пиридин

15,00

01.06.50

Сероводород

15,00

01.06.51

Сярна киселина

15,00

01.06.52

Разработване на проба за
тежки метали без пробонабиране в работна среда

8,00

01.06.53

Тежки метали във въздух
в работна среда в разработена проба, за 1 елемент

2,00

Спектрофотометричен
метод за определяне на
етилацетат (ацетати) във
въздуха на работната среда

28,00

01.06.15

Алкални аерозоли

14,00

01.06.16

Бензин – емулсионен
метод

10,00

01.06.17

Бензен

12,00

01.06.54

Тетрахлорметан

13,00

01.06.18

Бром – колориметричен
метод

15,00

01.06.55

Тиурам (тетраметилтиурам дисулфид)

14,00

01.06.19

Бромоводород

15,00

01.06.56

Бромоформ

11,00

2,4 – Толуендиизоцианидат

12,00

01.06.20
01.06.21

Винилхлорид

17,00

01.06.57

Триетиламин

11,00

01.06.22

Дибутилфталат

16,00

01.06.58

Трихлоретилен

10,00

Фенол

12,00

01.06.23

Епихлорхидрин

15,00

01.06.59

01.06.24

Етиленгликол

15,00

01.06.60

Флуороводород

12,00

Формалдехид

15,00

01.06.25

Етилендиамин

18,00

01.06.61

01.06.26

Анализ на етиленов оксид

14,00

01.06.62

Фосфорен анхидрид

15,00

Фосфороводород

12,00

01.06.27

Железни аерозоли

12,00

01.06.63

01.06.28

Живачни пари

20,00

01.06.64

Халотан

11,00

01.06.29

Йод

26,00

01.06.65

Хидразин

15,00

Хлороформ

13,00

01.06.30

Кадмиеви аерозоли

15,00

01.06.66

01.06.31

Капролактам

16,00

01.06.67

Хромови аерозоли

13,00

Циановодород

17,00

01.06.32

Кобалтови аерозоли

14,00

01.06.68

01.06.33

Манганови аерозоли

16,00

01.06.69

Циклохексанон

15,00

01.06.34

Разработване на маслени
аерозоли

10,00

01.06.70

Цинкови аерозоли

13,00

01.06.71

65,00

Маслени аерозоли в разработена проба във въздух в работна среда

1,00

Изследване с индикаторна тръбичка за азотен
диокисид, за 1 работно
място

01.06.35
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01.06.72

Изследване с индикаторна тръбичка
за азотен оксид, за
1 работно място

65,00

01.06.73

Изследване с индикаторна тръбичка за амоняк, за
1 работно място

64,00

01.06.74

Изследване с индикаторна тръбичка за анилин, за
1 работно място

64,00

01.06.75

Изследване с индикаторна
тръбичка за ацетилен, за
1 работно място

65,00

Изследване с индикаторна тръбичка
за ацеталдехид ,за
1 работно място

23,00

Изследване с индикаторна тръбичка за ацетон, за
1 работно място

65,00

01.06.78

Изследване с индикаторна тръбичка за ацетати, за
1 работно място

65,00

01.06.79

Изследване с индикаторна тръбичка за бензин, за
1 работно място

81,00

01.06.80

Изследване с индикаторна
тръбичка за бензин KV, за
1 работно място

84,00

01.06.81

Изследване с индикаторна тръбичка за бензен ,за
1 работно място

64,00

01.06.82

Изследване с индикаторна тръбичка за бутанол, за
1 работно място

115,00

Изследване с индикаторна тръбичка
за винилхлорид, за
1 работно място

118,00

01.06.84

Изследване с индикаторна тръбичка за въглероден диоксид, за 1 работно
място

64,00

01.06.85

Изследване с индикаторна тръбичка за въглероден оксид, за 1 работно
място

69,00

01.06.86

Изследване с индикаторна тръбичка
за диетилов етер, за
1 работно място

65,00

01.06.87

Изследване с индикаторна тръбичка за етанол, за
1 работно място

115,00

01.06.88

Изследване с индикаторна тръбичка за ксилен, за
1 работно място

65,00

01.06.76

01.06.77

01.06.83

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 38
2

3

01.06.89

Изследване с индикаторна тръбичка за метанол, за
1 работно място

115,00

01.06.90

Изследване с индикаторна тръбичка за минерален
терпентин, за 1 работно
място

65,00

01.06.91

Изследване с индикаторна тръбичка за мравчена
киселина, за 1 работно
място

64,00

01.06.92

Изследване с индикаторна тръбичка за оцетна
киселина, за 1 работно
място

64,00

01.06.93

Изследване с индикаторна тръбичка за перхлор
етилен, за 1 работно място

53,00

01.06.94

Изследване с индикаторна тръбичка
за пропан-бутан, за
1 работно място

65,00

01.06.95

Изследване с индикаторна
тръбичка за пропанол, за
1 работно място

115,00

01.06.96

Изследване с индикаторна тръбичка
за серен диоксид, за
1 работно място

64,00

01.06.97

Изследване с индикаторна тръбичка
за сероводород, за
1 работно място

64,00

01.06.98

Изследване с индикаторна тръбичка за стирен ,за
1 работно място

64,00

01.06.99

Изследване с индикаторна тръбичка за толуен, за
1 работно място

65,00

01.06.100

Изследване с индикаторна тръбичка за
трихлоретилен, за
1 работно място

118,00

01.06.101

Изследване с индикаторна тръбичка за фенол, за
1 работно място

65,00

01.06.102

Изследване с индикаторна тръбичка за флуороводород, за 1 работно място

23,00

01.06.103

Изследване с индикаторна тръбичка
за формалдехид, за
1 работно място

164,00

01.06.104

Изследване с индикаторна тръбичка за хлор, за
1 работно място

64,00

БРОЙ 38
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Изследване с индикаторна тръбичка
за хлороводород, за
1 работно място

118,00

Изследване с индикаторна тръбичка
за циановодород, за
1 работно място

139,00

01.06.107

Определяне концентрацията на N-хексан във
въздух на работна среда

65,00

01.07

Храни и суровини за
производство на храни,
включително генетично
модифицирани храни,
хранителни добавки и
аромати

01.06.106

01.07.01

Външен вид и органолептични показатели при
мляко, млечни продукти,
детски сухи млека

2,00

Сухо вещество в мляко,
млечни продукти, детски
сухи млека

12,00

01.07.03

Киселинност при мляко и
млечни продукти, детски
сухи млека

6,00

01.07.04

Обща захар като инвертна при мляко и млечни
продукти, детски сухи
млека – тегловен метод

22,00

Готварска сол при мляко
и млечни продукти, детски сухи млека

8,00

01.07.06

Белтък по Келдал в мляко
и млечни продукти

20,00

01.07.07

Обща пепел в мляко и
млечни продукти

7,00

01.07.08

Масленост с бутирометър при мляко и млечни
продукти

11,00

01.07.09

Външен вид и органолептични показатели на
месо, риба, месни и рибни
произведения

3,00

01.07.10

Активна киселинност – рН на месо, риба,
месни и рибни продукти

9,00

01.07.11

Тегло бруто-нето на опаковката

2,00

Определяне състоянието
и съотношението на съставните части в хранителни продукти и консерви

3,00

Водно съдържание в консерви – месни, птичи и
рибни

12,00

01.07.02

01.07.05

01.07.12

01.07.13
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01.07.14

Водно съдържание в месо
и в месни произведения

12,00

01.07.15

Масленост с бутирометър
при месо, риба, месни и
рибни произведения

11,00

01.07.16

Готварска сол в месни и
месно-растителни консерви

8,00

01.07.17

Масленост по Соксле при
месо, риба, месни и рибни
произведения

21,00

01.07.18

Белтък по Келдал в месо,
месни и рибни произведения

25,00

01.07.19

Пепелно съдържание на
месни и рибни продукти

8,00

01.07.20

Нитрити в месо и месни
продукти

11,00

01.07.21

Определяне на водно
съдържание в яйчени
продукти

13,00

01.07.22

Външен вид и органолептични показатели на
мазнини (растителни и
животински)

3,00

01.07.23

Влага и летливи вещества
на мазнини (растителни
и животински)

7,00

01.07.24

Перокисно число в мазнини и растителни масла

13,00

01.07.25

Киселинност на мазнини

9,00

01.07.26

Рефракция на мазнини
при 40 градуса

2,00

01.07.27

Осапунително число на
животински и растителни
мазнини и масла

16,00

01.07.28

Алкалност на животински и растителни мазнини
и масла

10,00

01.07.29

Външен вид и органолептични показатели на
зърнени храни и ядки

3,00

01.07.30

Влага на зърнени храни
и ядки

8,00

01.07.31

Външен вид и органолептични показатели на
млевни продукти

2,00

01.07.32

Влага в млевни продукти

8,00

01.07.33

Киселинност в млевни
продукти

6,00

01.07.34

Обща пепел в млевни
продукти

7,00

01.07.35

Пепел, неразтворима в
10 % HCl, в млевни продукти

10,00
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01.07.36

Глутен и свойства на глутена в млевни продукти

6,00

01.07.59

Готварска сол в зеленчукови и плодови консерви

9,00

01.07.37

Определяне на примеси
в зърнени храни

4,00

01.07.60

15,00

01.07.38

Външен вид и органолептични показатели на хляб
и хлебни изделия

2,00

Масленост по Соксле в
плодови и зеленчукови
консерви

01.07.61

Обща пепел в зеленчукови и плодови консерви

7,00

01.07.39

Сухо вещество в хляб и
хлебни изделия

8,00

01.07.62

10,00

01.07.40

Влага на средата на хляба

8,00

Пепел, неразтворима в
10 % НСl, в зеленчукови
и плодови консерви

01.07.41

Обща пепел в хляб и
хлебни изделия

7,00

01.07.63

38,00

01.07.42

Пепел, неразтворима в
10 % НСl, в хляб и хлебни
изделия

10,00

Определяне съдържанието на захари в продукти
от преработени плодове
и зеленчуци

01.07.64

4,00

01.07.43

Готварска сол в хляб и
хлебни изделия

9,00

Тегло на опаковката и съотношение на съставните
части на зеленчукови и
плодови консерви

01.07.44

Киселинност на хляб и
хлебни изделия

6,00

01.07.65

43,00

01.07.45

Порьозност на хляб

3,00

Определяне на бензоена
киселина в плодови и
зеленчукови консерви

01.07.46

Белтък по Келдал в зърнени храни

25,00

01.07.66

40,00

01.07.47

Външен вид и органолептични показатели на
тестени и макаронени
изделия

3,00

Определяне на сорбинова
киселина в продукти от
преработени плодове и
зеленчуци

01.07.67

2,00

01.07.48

Влага в тестени и макаронени изделия

8,00

Външен вид и органолептични показатели в
захарни и шоколадови
изделия

01.07.68

Киселинност на тестени
и макаронени изделия

7,00

Влага в захарни и шоколадови изделия

12,00

01.07.49

01.07.69

Обща пепел в тестени и
макаронени изделия

7,00

Масленост по Соксле в
захарни и шоколадови
изделия

24,00

01.07.50
01.07.51

Пепел, неразтворима в
10 % НСl, в тестени и
макаронени изделия

10,00

01.07.70

23,00

01.07.52

Масленост по Соксле в
хляб и хлебни изделия

28,00

Обща захар като инвертна в захарни и шоколадови изделия (тегловен
метод)

01.07.71

7,00

01.07.53

Перокисно число в хляб
и хлебни изделия

40,00

Обща пепел в захарни и
шоколадови изделия

01.07.72

10,00

01.07.54

Външен вид и органолептични показатели на
зеленчукови и плодови
консерви

2,00

Пепел, неразтворима в
10 % НСl, в захарни и
шоколадови изделия

01.07.73

11,00

01.07.55

Сухо вещество рефрактометрично в зеленчукови
и плодови консерви

3,00

Кувертюр и пълнеж в
захарни и шоколадови
изделия

01.07.74

25,00

01.07.56

Сухо вещество (тегловно)
в зеленчукови и плодови
консерви

11,00

Маслено съдържание
след разлагане с киселини
на захарни и шоколадови
изделия

01.07.75

Перокисно число в сладкарски изделия

31,00

01.07.57

Киселинност в зеленчукови и плодови консерви

6,00

01.07.76

2,00

01.07.58

Активна киселинност – рН в зеленчукови
и плодови консерви

9,00

Външен вид и органолептични показатели на
сладкарски изделия

01.07.77

Сухо вещество в сладкарски изделия

8,00

БРОЙ 38
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 5 1
2

3

01.07.78

Сухо вещество в захарен
сироп рефрактометрично
в сладкарски изделия

2,00

01.07.99

Киселинност в сокове,
нектари, концентрати,
безалкохолни напитки

4,00

01.07.79

Масленост по Соксле в
сладкарски изделия

20,00

01.07.100

7,00

01.07.80

Пепел, неразтворима в
10 % НСl, в сладкарски
изделия

10,00

Обща пепел в сокове,
нектари, концентрати,
безалкохолни напитки

01.07.101

10,00

01.07.81

Обща захар като инвертна в сладкарски изделия
(тегловен метод)

23,00

Пепел, неразтворима в
10 % HCl, в сокове, нектари, концентрати, безалкохолни напитки

01.07.82

Перокисно число в захарни и шоколадови изделия

30,00

01.07.102

9,00

01.07.83

Определяне цвят на разтвора при кристална захар
по Метод 4 на ICUMSA

8,00

Активна киселинност –
рН, в сокове, нектари,
концентрати, безалкохолни напитки

01.07.103

48,00

Външен вид и органолептични показатели на
готварски подправки

2,00

Определяне на бензоена
киселина в безалкохолни
напитки

01.07.104

48,00

01.07.85

Влага в готварски подправки

8,00

Определяне на кофеин
в безалкохолни напитки

01.07.105

Влага чрез извличане в
готварски подправки

6,00

Обща киселинност в алкохолни напитки

9,00

01.07.86
01.07.87

Етерен извлек в готварски подправки

20,00

01.07.106

Определяне на действителната киселинност на
пиво

7,00

01.07.88

Обща пепел в готварски
подправки

7,00

01.07.107

Определяне на захар във
вина и спиртни напитки

25,00

01.07.89

Пепел, неразтворима в
10 % НСl, в готварски
подправки

10,00

01.07.108

Етанол с дестилация в
спиртни напитки

11,00

01.07.90

Киселинност в готварски
подправки

4,00

01.07.109

Метанол в спиртни напитки

30,00

01.07.91

Червен пипер – определяне на цвят по ASTA

17,00

01.07.110

10,00

01.07.92

Натриев хлорид в готварски подправки

8,00

Определяне алкохолното
съдържание на спиртни
напитки

01.07.111

72,00

01.07.93

Сулфати в малки количества в готварски подправки

20,00

Определяне на обща
киселинност в спиртни
напитки

01.07.112

Определяне на калций в
готварски подправки

15,00

Определяне захарното
съдържание във вина и
спиртни напитки

51,00

01.07.94
01.07.95

Определяне на магнезий
в готварски подправки

13,00

01.07.113

66,00

01.07.96

Външен вид и органолептични показатели на
сокове, нектари, концентрати, безалкохолни
напитки

2,00

Определяне на метилов
алкохол в спиртни напитки

01.07.114

2,00

Въглероден диоксид – монометрично в
сокове, нектари, концентрати, безалкохолни
напитки

2,00

Външен вид и органолептични показатели на
кафе, какао (зърна и мляно), чай

01.07.115

Влага в кафе, какао (зърна и мляно), чай

8,00

01.07.116

10,00

Сухо вещество – рефрактометрично в сокове,
нектари, концентрати,
безалкохолни напитки

3,00

Разтворими във вода
вещества в кафе, какао
(зърна и мляно), чай

01.07.117

Масленост по Соксле в
какао

18,00

01.07.84

01.07.97

01.07.98
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01.07.118

Определяне на обща пепел в кафе, какао, чай

7,00

01.07.140

Охратоксин А в пшеница
и ечемик

191,00

01.07.119

Пепел, неразтворима в
10 % НСl, в кафе, какао
(зърна и мляно), чай

10,00

01.07.141

Охратоксин А в хранителни продукти

155,00

01.07.120

Кофеин в кафе

8,00

01.07.142

Охратоксин А в кафе

119,00

01.07.121

Сухо вещество в готови
ястия

8,00

01.07.143

74,00

01.07.122

Обща пепел в готови
ястия

7,00

Патулин в ябълков сок,
концентрат и напитки,
съдържащи ябълков сок,
и чай

01.07.144

Масленост по Соксле в
готови ястия

18,00

Патулин в плодови, зеленчукови и месно-растителни консерви

246,00

01.07.123
01.07.124

Готварска сол в готови
ястия

9,00

01.07.145

Дезоксиниваленол в зърно и зърнопродукти

106,00

01.07.125

Хлорорганични пестициди

60,00

01.07.146

Зеараленон в хранителни
продукти

128,00

01.07.126

Фосфорорганични пестициди

93,00

01.07.147

Трихотецени в зърнени
храни; на Т-2 токсин

175,00

01.07.127

Остатъци от перметрин
и делтаметрин

34,00

01.07.148

111,00

01.07.128

Остатъчни количества
от пестицида беномил
(фундазол)

104,00

01.07.129

Остатъци от фенилкарбамидни хербициди (афалон)

43,00

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини
B1+B2+G1+G2 във фъстъци, фъстъчено масло и
ядки – флуорометрично
определяне

01.07.149

111,00

01.07.130

Пестицидни остатъци в
разработени проби

9,00

01.07.131

Определяне на пестицидни остатъци в храни – амитраз, включително метаболитите, съдържащи неопределено
количество 2,4-диметил
анилин

58,00

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини
B1+B2+G1+G2 в орехи – флуорометрично
определяне

01.07.150

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини
B1+B2+G1+G2 в сушени
смокини и сушени плодове – флуорометрично
определяне

111,00

01.07.132

Определяне на пестицидни остатъци в храни – метомил и оксамил

68,00

01.07.151

111,00

01.07.133

Определяне на пестицидни остатъци в храни от
растителен произход по
многокомпонентен метод

324,00

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини
B1+B2+G1+G2 в пшеница, царевица и зърнени
храни – флуорометрично
определяне

01.07.152

Нитрати в хранителни
продукти

4,00

01.07.135

HPLC метод за определяне на нитрати в плодове
и зеленчуци

25,00

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини
B1+B2+G1+G2 в черен
и бял пипер – флуорометрично определяне

112,00

01.07.134

01.07.153

112,00

01.07.136

Афлатоксини в хранителни продукти

108,00

01.07.137

Афлатоксин М1 в мляко и
млечни продукти и детски
сухи млека

141,00

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини
B1+B2+G1+G2 в червен пипер, чили и паприка – флуорометрично
определяне

01.07.138

Афлатоксини в растителни подправки

119,00

01.07.154

112,00

01.07.139

Афлатоксини в сурово
кафе

153,00

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини
B1+B2+G1+G2 в индийско орехче – флуорометрично определяне
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01.07.155

Определяне на Охратоксин А в пшеница – флуорометрично определяне

84,00

01.07.171

Определяне на Охратоксин А в печено кафе по
HPLC метод

103,00

01.07.156

Определяне на Охратоксин А в стафиди – флуорометрично определяне

84,00

01.07.172

Определяне на Охратоксин А в зелено кафе по
HPLC метод

104,00

01.07.157

Определяне на Охратоксин А в зелено
кафе – флуорометрично
определяне

81,00

01.07.173

Определяне на Охратоксин А във вино и бира
по HPLC метод

101,00

01.07.158

Определяне на Зеараленон в зърнени храни – флуорометрично
определяне

111,00

01.07.174

Определяне на Патулин в
бистри сокове и нектари
от ябълки по HPLC метод

47,00

01.07.175

103,00

01.07.159

Фумонизини в царевица
и царевични продукти

55,00

Определяне на Дезоксинивиаленон в зърнени
храни по HPLC метод

01.07.160

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1 и G2
във фъстъци и фъстъчено
масло по HPLC метод

90,00

01.07.176

Определяне на Зеараленон в зърнени храни по
HPLC метод

106,00

01.07.177

141,00

01.07.161

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1
и G2 в ядки по
HPLC метод

90,00

Определяне на Фумонизин В1 и Фумонизин
В2 в царевица и храни
на царевична основа по
HPLC метод

01.07.162

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1 и G2 в
сушени смокини и стафиди по HPLC метод

90,00

01.07.178

Определяне на Т-2 токсин
в зърнени храни по HPLC
метод

101,00

01.07.179

44,00

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1 и G2 в
зърненожитни култури и
продукти от тях по HPLC
метод

91,00

Хранителни и селскостопански продукти – определяне съдържанието
на арсен

01.07.180

Разработване на проба
за тежки метали в храни

16,00

01.07.164

Определяне на Афлатоксин М1 в мляко и мляко
на прах по HPLC метод

70,00

01.07.181

Тежки метали в разработена проба, за 1 елемент

3,00

01.07.165

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1 и G2 в
паприка, чили и червен
пипер по HPLC метод

90,00

01.07.182

Тежки метали – разработване на проба и екстракция

30,00

01.07.183

16,00

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1 и G2 в
черен пипер по HPLC
метод

90,00

Екстракционно определяне на тежки метали
в разработена проба, за
1 елемент

01.07.184

7,00

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1 и G2
в индийско орехче по
HPLC метод

88,00

Съдържание на калиев
йодид в хранителни продукти

01.07.185

6,00

01.07.168

Определяне на Афлатоксин B1 в детски храни
по HPLC метод

90,00

Съдържание на калиев
йодат в хранителни продукти

01.07.186

150,00

01.07.169

Определяне на Охратоксин А в зърнени храни
и брашна по HPLC метод

96,00

О п р е д е л я н е н а L- а с корбинова киселина по
HPLC метод

01.07.187

21,00

01.07.170

Определяне на Охратоксин А в стафиди по HPLC
метод

99,00

Определяне на консерванти – бензоена и сорбинова киселина в храни
по HPLC метод

01.07.188

Антиоксиданти

47,00

01.07.163

01.07.166

01.07.167
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01.07.189

Идентифициране на багрила в хранителни продукти

12,00

01.07.190

Определяне на Судан І
в чили и продукти, съдържащи чили, по HPLC
метод

24,00

Определяне на подсладители (зунет, захарин
и аспартам) в диетични
храни и безалкохолни
напитки по HPLC метод

21,00

01.07.192

Целулоза (хранителни
влакнини)

28,00

01.07.193

Определяне съдържанието на Судан І, ІІ, ІІІ и
ІV в храни

66,00

01.07.194

Микробиологично изследване на Етеробактериацее в храни

33,00

Подготовка на проба от
храни за микробиологично изследване

7,00

01.07.196

Изследване на Clostridium
perfringens в храни

78,00

01.07.197

Изследване за колиформи
в хранителни продукти

34,00

01.07.198

Кисело мляко – определяне броя на характерните микроорганизми;
техника за изброяване на
колониите при 30 градуса

5,00

01.07.199

Общ брой микроорганизми в мляко и млечни
продукти

5,00

01.07.200

Изследване за колиформи в мляко и млечни
продукти

7,00

01.07.201

Изследване за салмонела

48,00

01.07.202

Идентифициране за колиформи в мляко и млечни
продукти

10,00

01.07.203

Изследване за патогенни
стафилококи

31,00

01.07.204

Арбитражен метод за
откриване на Листерия
в храни

49,00

01.07.205

Изследване на дрожди и
плесени в мляко и млечни
продукти

8,00

01.07.206

Общ брой микроорганизми в яйца и яйчни
продукти

5,00

01.07.207

Изследване за колиформи
в яйца и яйчни продукти

50,00

01.07.191

01.07.195
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01.07.208

Изследване за салмонела
в яйца и яйчни продукти

12,00

01.07.209

Идентифициране на салмонела в яйца и яйчни
продукти

40,00

01.07.210

Изследване за патогенни
стафилококи в яйца и
яйчни продукти

20,00

01.07.211

Изследване за салмонела
в риба и рибни продукти

12,00

01.07.212

Идентифициране на салмонела в риба и рибни
продукти

40,00

01.07.213

Общ брой микроорганизми в риба и рибни
продукти

5,00

01.07.214

Изследване за колиформи
в риба и рибни продукти

31,00

01.07.215

Изследване за патогенни
стафилококи в риба и
рибни продукти

25,00

01.07.216

Изследване за Clostridium
perfringens в консерви – стерилизирани и
пастьоризирани

10,00

01.07.217

Изследване за коагулазоположителни стафилококи в консерви – стерилизирани и пастьоризирани

42,00

01.07.218

Изследване за аеробни и
факултативни анаеробни
микроорганизми в консерви – месни, рибни,
месно-растителни

22,00

01.07.219

Изследване за мезофилни
анаеробни микроорганизми в консерви – месни,
рибни, месно-растителни

23,00

01.07.220

Изследване за мезофилни
аеробни и факултативни
анаеробни микроорганизми в стерилизирани
консерви – плодови и
зеленчукови

22,00

01.07.221

Изследване за мезофилни
анаеробни микроорганизми в стерилизирани
консерви – плодови и
зеленчукови

23,00

01.07.222

Изследване за аеробни и
факултативно анаеробни
микроорганизми в месни
пастьоризирани консерви

22,00

01.07.223

Изследване за анаеробни
микроорганизми в месни
пастьоризирани консерви

23,00
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01.07.224

Общ брой микроорганизми в месо от птици

5,00

01.07.225

Изследване за салмонела
в месо от птици

12,00

01.07.226

Идентифициране на салмонела в месо от птици

40,00

01.07.227

Изследване за патогенни
стафилококи в месо от
птици

20,00

01.07.228

Изследване за колиформи
в месо от птици

65,00

01.07.229

Общ брой микроорганизми в захарни изделия

5,00

01.07.230

Изследване за колиформи
в захарни изделия

55,00

01.07.231

Изследване за патогенни
стафилококи в захарни
изделия

18,00

01.07.232

Изследване за салмонела
в захарни изделия

12,00

01.07.233

Идентификация на салмонела в захарни изделия

40,00

01.07.234

Изолиране на Bacillus
cereus от храни

16,00

01.07.235

Основен метод за броене
на плесени и дрожди в
храни

7,00

01.07.236

Изследване за колиформи
в пиво

22,00

01.07.237

Изследване за салмонела
в пиво

12,00

01.07.238

Идентифициране на салмонела в пиво

40,00

01.07.239

Изследване за патогенни
стафилококи в пиво

20,00

01.07.240

Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал – патогенни микроорганизми – патогенни
стафилококи и хемолитични стрептококи

21,00

Санитарно-микробиологичен контрол на
производствена среда и
персонал – патогенни
микроорганизми от сем.
Enterobacteriaceе

28,00

Санитарно-микробиологичен контрол на
производствена среда
и персонал – общ брой
мезофилни аеробни и
факултативни анаеробни
микроорганизми

6,00

01.07.241

01.07.242
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01.07.243

Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал – колиформи

4,00

01.07.244

Изследване на генетично модифицирани организми в хранителни
продукти

130,00

01.07.245

Изследване на специфична генетична модификация

373,00

01.07.246

Микологично изследване
на вегетативни форми на
плесени (видими плесени)

5,00

01.08

Материали и предмети,
предназначени за контакт
с храни и технологични
добавки за тяхното производство, за една проба

01.08.01

Обща миграция на полимерни материали

96,00

01.08.02

Специфична миграция
на акрилонитрил от полимерни материали

70,00

01.08.03

Специфична миграция на
винилхлорид от полимерни материали

75,00

01.08.04

Специфична миграция на
етиленов оксид от полимерни материали

74,00

01.08.05

Специфична миграция на
Е-капролактам от полимерни материали

70,00

01.08.06

Специфична миграция
на стирол от полимерни
материали

71,00

01.08.07

Миграция на багрила от
полимерни материали

59,00

01.08.08

Специфично количество
олово и кадмий, преминало от керамични, стъклокерамични и стъклени
предмети в храни

15,00

01.09

Козметични продукти

01.09.01

Алкали – свободни в парфюмерийни и козметични средства

15,00

01.09.02

Свободен амоняк в козметични продукти

19,00

01.09.03

Абразивни вещества в
паста за зъби

11,00

01.09.04

Влага и летливи вещества
(сух остатък) в парфюмерийни и козметични
продукти

5,00
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01.09.05

Външен вид (цвят, мирис,
консистенция, органолептично) на парфюмерийни
и козметични продукти

2,00

01.09.23

Идентичност на растителни екстракти като флаваноиди в парфюмерийни
и козметични продукти

3,00

01.09.06

Водороден прекис в окислители за бои

9,00

01.09.24

39,00

01.09.07

Присъствие на витамин
А в парфюмерийни и
козметични продукти

9,00

Разработване на проба
за тежки метали в козметични продукти

01.09.25

2,00

01.09.08

Присъствие на витамин
С в парфюмерийни и
козметични продукти

27,00

Тежки метали в козметични продукти в разработена проба, за 1
елемент

01.09.09

Присъствие на витамин
Е в парфюмерийни и
козметични продукти

7,00

01.09.26

22,00

01.09.10

Гранливост – доказване
на перокиси в парфюмерийни и козметични
продукти

25,00

Определяне на UV-филтри – Цинков оксид и
Титанов диоксид при съвместното им присъствие
в козметични продукти

01.09.27

5,00

Емулсионна стабилност
и термостабилност в парфюмерийни и козметични продукти

7,00

Определяне на UV-филтри – Титанов диоксид
при самостоятелно присъствие в козметични
продукти

01.09.28

41,00

Тип емулсия в парфюмерийни и козметични
продукти

5,00

Оксалова киселина в продукти за поддържане на
косата

01.09.29

7,00

01.09.13

рН – потенциометрично
в парфюмерийни и козметични продукти

8,00

Общ брой микроорганизми (бактерии, дрожди,
плесени) в козметични
продукти

01.09.14

Стабилност на паста за
зъби

2,00

01.09.30

Pseudomonas aeruginosa
в козметични продукти

35,00

01.09.15

Присъствие на тежки
метали (живак, арсен) в
парфюмерийни и козметични продукти

8,00

01.09.31

E. coli в козметични продукти

33,00

01.09.32

S. аureus в козметични
продукти

20,00

01.09.16

Тиогликолова киселина
в препарати за трайно
къдрене

5,00

01.09.33

C. albicans в козметични
продукти

14,00

01.09.17

Формалдехид в шампоани

24,00

01.10

01.09.18

Присъствие на Д (+) пантенол в парфюмерийни
и козметични продукти

8,00

Химични вещества,
включително биоциди,
пестициди и торове

01.10.01

Водороден пероксид в
перхидрол

8,00

01.09.19

Алантоин в парфюмерийни и козметични продукти

11,00

01.10.02

Активен хлор в белина

4,00

01.10.03

Активен хлор в хлорамин

5,00

01.10.04

5,00

Идентичност на растителни екстракти като катехини в парфюмерийни
и козметични продукти

11,00

Активен хлор в хлорна
вар

01.10.05

р-хлор и m-крезол в хлорин

8,00

Идентичност на ментол
в парфюмерийни и козметични продукти

4,00

01.10.06

Глутаров алдехид в глутаров алдехид

7,00

01.10.07

5,00

Идентичност на растителни екстракти като танини
в парфюмерийни и козметични продукти

3,00

Формалдехид във формалин

01.10.08

Фармалдехид във вераформ

4,00

01.10.09

Активен йод в йодофор

3,00

01.09.11

01.09.12

01.09.20

01.09.21

01.09.22
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Химичен анализ на
биоциди – бензалкониев хлорид по метод на
Националния център по
заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

23,00

Химичен анализ на биоциди – хлорхексидин
глюконат по метод на
НЦЗПБ

23,00

Химичен анализ на биоциди – натриев перборат
по метод на НЦЗПБ

17,00

Определяне на метилов
алкохол в течност за чистачки

21,00

Продукти и стоки със
значение за здравето на
хората – перилни, почистващи и други препарати

01.11.01

Активен кислород

19,00

01.11.02

Алкали – свободни

15,00

01.11.03

Външен вид

2,00

01.11.04

Карбонати

8,00

01.11.05

Мастни киселини

19,00

01.11.06

Мастни киселини – свободни

10,00

01.11.07

Миещ ефект

19,00

01.11.08

Неосапуняеми органични
вещества и неосапуняеми
мазнини

20,00

01.11.09

Неразтворими във вода
вещества

9,00

01.11.10

Неразтворими в етилов
алкохол вещества

11,00

01.11.11

ПАВ – аниони

25,00

01.11.12

ПАВ – катиони

24,00

01.11.13

ПАВ – общо съдържание

18,00

01.11.14

рН – потенциометрично

7,00

01.11.15

Фосфати

01.12

Микроскопски, токсикохимични, токсикоклинични, микологични, серологични, микробиологични,
вирусологични и паразитологични изследвания

01.12.01

ВЕСТНИК
1

15,00

01.12.02

Определяне на метанол
в урина

16,00

01.12.03

Определяне на тринитротолуол в урина

17,00

2

3

01.12.04

Определяне на меркаптурова киселина в урина

01.12.05

Роданиди в урина

01.12.06

Живак в урина

74,00

01.12.07

Олово в урина

165,00

01.12.08

Трихлороцетна киселина
в урина

21,00

01.12.09

Трихлоретанол в урина

25,00

01.12.10

Копропорфирин в урина

16,00

01.12.11

Витамин С в урина

43,00

01.12.12

Тест за наркотични вещества в урина

12,00

01.12.13

Алкална фосфатоза в
серум

15,00

01.12.14

Бета-липопротеини в
серум

14,00

01.12.15

Общи масти в кръв

16,00

01.12.16

Перхлоретилен в кръв

12,00

01.12.17

Амоняк в урина

6,00

01.12.18

Ацетати в кръв

6,00

01.12.19

Бадемова и фенилглиоксалова киселина в урина

7,00

01.12.20

Глюкуронова киселина
в серум

4,00

01.12.21

Делтааминолевулинова
киселина (ДАЛК) в урина

7,00

01.12.22

Микроелемент цинк в
серум

4,00

01.12.23

Карбоксихемоглобин в
кръв

5,00

01.12.24

Микроелемент манган
в кръв

7,00

01.12.25

Метхемоглобин в кръв

6,00

01.12.26

Сулфати в урина

9,00

01.12.27

Сулфхидрилни групи в
серум

7,00

01.12.28

Токсични вещества в
урина

3,00

01.12.29

Хипурова киселина в
урина

13,00

01.12.30

Холинестеразна активност – експресен метод

3,00

01.12.31

Хлориди в урина

5,00

01.12.32

Олово в кръв

10,00

01.12.33

Мед в серум

4,00

01.12.34

Тежки метали в биологични течности в разработена проба, за 1 елемент

2,00

01.12.35

Ацетон в урина

2,00

01.12.36

Алкохоли в урина

1,00

13,00

Определяне на акрилонитрил и метаболити в
кръв и урина
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01.12.37

Фенол в урина

2,00

01.12.69

Уретрален секрет

10,00

01.12.38

Формалдехид в урина

2,00

01.12.70

Еякулат

10,00

01.12.39

Диференциално изброяване на левкоцити

7,00

01.12.71

Вагинален секрет

01.12.40

Еритроцити в кръв

3,00

01.12.72

Вагинален секрет от бременни и деца

10,00

01.12.41

Еозинофили в кръв – камерно броене

3,00

01.12.73

Цервикален секрет

10,00

01.12.42

Ензими и изоензими
(СГОТ и СГПТ) поотделно

4,00

01.12.74

Пунктат от стерилни кухини (ликвор)

15,00

01.12.75

Кърма

10,00

01.12.43

Ензими и изоензими
(ГГТП) в кръв

3,00

01.12.76

Ранев секрет

10,00

01.12.77

23,00

01.12.44

Левкоцити

3,00

Ранев секрет (за анаероби)

01.12.45

Ретикулоцити

3,00

01.12.78

Хемокултура (аеробна)

14,00

01.12.46

Седимент – урина

2,00

01.12.79

Хемокултура (анаеробна)

21,00

01.12.47

Скорост на утаяване на
еритроцитите

2,00

01.12.80

Жлъчка

18,00

01.12.81

Фецес – диагностично

22,00

01.12.48

Тромбоцити

7,00

01.12.82

14,00

01.12.49

Урина – сухи тестове

1,00

01.12.50

Химично изследване на
урина с течни реактиви

3,00

Фецес – профилактично
за салмонела, дизентерия
и E. coli

01.12.83

8,00

01.12.51

Хемоглобин

3,00

Фецес – профилактично
за салмонела и дизентерия

01.12.52

Холестерол

3,00

01.12.84

Фецес за салмонела

9,00

01.12.53

Захар в кръв

3,00

01.12.85

Фецес за дизентерия

01.12.54

Триглицериди

3,00

01.12.86

Фецес за E. coli

01.12.55

НDL – холестерол

3,00

01.12.87

Урея в серум

2,00

Културелно изследване
за Candida

5,00

01.12.56
01.12.57

Пикочна киселина в серум

2,00

01.12.88

Фецес за патогенни стафилококи

6,00

01.12.58

Креатинин в серум

2,00

01.12.89

Фецес за Campilobacter

9,00

01.12.90

Фецес за
enterocolitica

Ye r s i n i a

7,00

Микробиологични изследвания

8,00

9,00
13,00

01.12.59

Пробовземане на биологичен материал – капилярно

1,00

01.12.91

Коклюш и паракоклюш
(назофарингиален секрет)

6,00

01.12.60

Вземане на материал – гърлен, назофарингиален

3,00

01.12.92

Културелно изследване
за Хемофилус

12,00

01.12.93

Вземане на материал – носен, ушен, очен
и раневи секрет

3,00

Културелно изследване
за менингококи (назофарингиален секрет)

11,00

01.12.61

01.12.94

13,00

01.12.62

Носен секрет (синус)

8,00

01.12.63

Назофарингиален секрет

8,00

Културелно и микроскопско изследване за
гонококи

01.12.64

Гърлен секрет (устна кухина)

8,00

01.12.95

Културелно изследване за
Бацилус антрацис

13,00

01.12.65

Храчка

01.12.96

22,00

01.12.66

Секрет от ухо

9,00

Културелно и микроскопско изследване на
анаероби

01.12.67

Секрет от око

14,00

01.12.97

9,00

01.12.68

Урина (конвенционален
метод)

Културелно изследване
за вибриони (Аеромонас)

01.12.98

Препарат по Грам

3,00

14,00

6,00
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01.12.99

Препарат с метиленово
синьо по Льофлер

3,00

01.12.100

Нативен препарат

2,00

01.12.101

Биохимична идентификация за S. aureus

5,00

01.12.102

Биохимична идентификация за коагулаза – негативни стафилококи – конвенционален
метод

11,00

Биохимична идентификация за коагулаза – негативни стафилококи (до
вид) с микротест

13,00

Биохимична идентификация за алфа-хемолитични
стрептококи

8,00

Биохимична идентификация за стрептококи негр. А и не-гр. В, гр. А и
гр. В – конвенционален
метод

5,00

01.12.106

Биохимична идентификация за пневмококи – конвенционален метод

5,00

01.12.107

Биохимична идентификация за ентерококи (до
вид) – конвенционален
метод

9,00

Биохимична идентификация за Бета-хемолитични
стрептококи (гр. A, B,
C, G, F), Алфа-хемолитични стрептококи, S.
pneumoniae и ентерококи
(до вид) с микротест

22,00

01.12.109

Биохимична идентификация за менингококи с
микротест

29,00

01.12.110

Биохимична идентификация за гонококи с
микротест

28,00

01.12.111

Биохимична идентификация за Грам(-) от сем. Ентеробактериацее – конвенционален метод

7,00

01.12.112

Биохимична идентификация за сем. Ентеробактериацее, род Вибрио и
род Аеромонас (до вид)
с микротест

18,00

Биохимична идентификация за E. coli (ЕПЕК,
ЕТЕК, ЕИЕК) пробна
аглутинация

11,00

01.12.103

01.12.104

01.12.105

01.12.108

01.12.113
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01.12.114

Биохимична идентификация за E. coli (ЕПЕК,
ЕТЕК, ЕИЕК) степенна
аглутинация

14,00

01.12.115

Биохимична идентификация за E. coli (ЕПЕК,
ЕТЕК, ЕИЕК) пробна
аглутинация с микротест

21,00

01.12.116

Биохимична идентификация за Шигела – често срещани серотипове – конвенционален
метод

10,00

01.12.117

Биохимична идентификация за Шигела – рядко
срещани серотипове

12,00

01.12.118

Биохимична идентификация за Салмонела – конвенционален метод

12,00

01.12.119

Биохимична идентификация за Й. Ентероколитика

13,00

01.12.120

Биохимична идентификация за вибриони (холера
и НАГ)

22,00

01.12.121

Биохимична идентификация за Аеромонас – конвенционален метод

11,00

01.12.122

Биохимична идентификация за Псевдомонас
аеругиноза – конвенционален метод

8,00

01.12.123

Биохимична идентификация за други Грам(-)
неферментативни бактерии (до група)

7,00

01.12.124

Биохимична идентификация за други Грам(-)
неферментативни бактерии и Псевдомонас (до
вид) – с микротест

18,00

01.12.125

Биохимична идентификация за род Хемофилус
инфлуенце – с микротест

23,00

01.12.126

Биохимична идентификация за коклюш и паракоклюш

8,00

01.12.127

Биохимична идентификация за дифтерия и дифтероиди – с микротест

22,00

01.12.128

Биохимична идентификация за Листерия – конвенционален метод

11,00

01.12.129

Биохимична идентификация за Листерия – с
микротест

22,00
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01.12.130

Биохимична идентификация за анаероби (1-во
ниво)

14,00

01.12.131

Биохимична идентификация за Кампилобактер – конвенционален
метод

14,00

01.12.132

Биохимична идентификация за Кампилобактер – с микротест

25,00

01.12.133

Биохимична идентификация за Мораксела катаралис – конвенционален
метод

6,00

01.12.134

Биохимична идентификация за Мораксела катаралис – с микротест

21,00

01.12.135

Биохимична идентификация за Кандида (други
видове) – с микротест

16,00

01.12.136

Биохимична идентификация на Бацилус антрацис

16,00

01.12.137

Латекс аглутинационен
тест за доказване на С.
ауреус

6,00

01.12.138

Латекс аглутинационен
тест за доказване на
стрептококи гр. А, В, С,
D, G, F

01.12.139

01.12.140

01.12.141

01.12.142

01.12.143

ВЕСТНИК
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01.12.144

Двоен дисково дифузионен тест

3,00

01.12.145

Цефиназен тест

5,00

01.12.146

Антистрептолизин О-латекс, за 1 серийно разреждане

4,00

01.12.147

Ревматоиден фактор-латекс, за 1 серийно разреждане

4,00

01.12.148

Серологична диагностика
на инфекциозна монуклеоза по реакция Латекс
аглутинация

5,00

01.12.149

Vi хемаглутинация за серологично доказване на
коремен тиф

6,00

01.12.150

Видал за серологично
доказване на коремен тиф

14,00

01.12.151

Видал за серологично
доказване на Листерия

20,00

01.12.152

Серологично изследване
за Бруцела, Туларемия
и Антракс чрез Реакция
непряка (косвена) хемаглутинация

42,00

9,00

01.12.153

Аглутинационна реакция
с бенгалско розово за
серологично доказване
на Бруцела

4,00

Агардифузионен тест за
доказване на невзискателни микроорганизми
с не по-малко от 8 диска

3,00

01.12.154

Микробиологично изследване на въздух по
седиментационния метод
на Кох

4,00

Агардифузионен тест за
изследване на чувствителност към антимикробни
средства на взискателни
микроорганизми с не помалко от 4 диска

4,00

01.12.155

Серумна проба за
Helicobacter pylori IgA
по ELISA

21,00

01.12.156

Серумна проба за
Helicobacter pylori IgG
по ELISA

19,00

Агардифузионен тест за
изследване на чувствителност към антимикробни
средства на взискателни
микроорганизми с не помалко от 6 диска

4,00

01.12.157

Вземане на венозна кръв

3,00

01.12.158

Доказване на ХИВ по
ELISA

13,00

01.12.159

5,00

Агардифузионен тест за
изследване на чувствителност към антимикробни
средства на невзискателни микроорганизми с не
по-малко от 6 диска

3,00

Изследване на серумна
проба за HIV антитела
бърз тест

01.12.160

Определяне на anti-HAV
IgM по ELISA

19,00

01.12.161

Определяне на anti-HAV
(total) по ELISA

18,00

Агардифузионен тест за
изследване на чувствителност към антимикробни
средства на взискателни
микроорганизми с не помалко от 8 диска

5,00

01.12.162

Доказване на HBsAg по
ELISA

16,00

01.12.163

Потвърдителен тест за
Хепатит В

17,00

01.12.164

Доказване на anti-HBsAg
по ELISA

15,00
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01.12.165

Доказване на antiHBcIgM по ELISA

17,00

01.12.166

Определяне на anti-HBc
(total) по ELISA

16,00

01.12.167

Доказване на HBeAg по
ELISA

18,00

01.12.168

Доказване на anti-HBeAg
по ELISA

18,00

01.12.169

Доказване на anti-HCV
по ELISA

16,00

01.12.170

Серологична диагностика
на Рубеола по РЗХА

26,00

01.12.171

Доказване на Рубеола
IgM по ELISA

16,00

01.12.172

Доказване на Рубеола IgG
по ELISA

14,00

01.12.173

Серумна проба за Паротит по РЗХА

32,00

01.12.174

Доказване на Паротит
IgM по ELISA

01.12.175
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01.12.187

Серумна проба за IgGантитела към Chlamidia
trachomatis

23,00

01.12.188

Серумна проба за IgG
антитела към Chlamidia
pneumonae

18,00

01.12.189

Серумна проба за Лаймска болест по ELISA

33,00

01.12.190

Серумна проба за
Mycoplasma pneumoniae
по Реакция на свързване
на комплемента (РСК)

38,00

01.12.191

Серумна проба за
Mycoplasma pneumoniae
IgM по ELISA

33,00

01.12.192

Серумна проба за
Mycoplasma pneumoniae
IgG по ELISA

31,00

01.12.193

7,00

13,00

Доказване на Сифилис
по RPR

01.12.194

Доказване на Сифилис
по VDRL

9,00

Доказване на Паротит
IgG по ELISA

13,00

01.12.195

Доказване на трепонемаантитела с ТРНА

5,00

01.12.176

Доказване на Морбили
IgM по ELISA

13,00

01.12.196

14,00

01.12.177

Доказване на Морбили
IgG по ELISA

13,00

Доказване на антитела
IgM/IgG против Сифилис
по ELISA

01.12.197

Серологична диагностика на инфекциозна мононуклеоза по реакция
Paul-Bunel

5,00

Серологична диагностика на грип по РЗХА с 4
антигена

17,00

01.12.178

01.12.198

Имунофлуоресцентна диагностика на грип

10,00

01.12.179

Доказване на Ebstein-Bar
вирус IgM по ELISA

19,00

01.12.199

24,00

01.12.180

Серумна проба на EbsteinBar вирус (IgG) по ELISA
EA

20,00

Имунофлуоресцентна диагностика на грип, пара
грип и аденовирус

01.12.200

Имунофлуоресцентна диагностика на RCV

19,00

01.12.181

Серумна проба на EbsteinBar вирус (IgG) по ELISA
EBNA

20,00

01.12.201

Серологична диагностика
на Аденовируси по РСК

23,00

01.12.202

39,00

01.12.182

Серумна проба за антитела към Cytomegalovirus
IgM по ELISA

16,00

Серологична диагностика
на Корона вируси РСК

01.12.203

Серологична диагностика
на RCV по РСК

20,00

01.12.183

Серумна проба за антитела към Cytomegalovirus
IgG по ELISA

16,00

01.12.204

Серологична диагностика
за Варицела зостер вирус
(VZV) по РСК

39,00

01.12.184

Ур е т р а л н а п р о б а з а
Chlamidia trachomatis по
ELISA (Ag)

30,00

01.12.205

Серологична диагностика на Херпесни вируси
по РСК

25,00

01.12.185

Цервикална проба за
Chlamidia trachomatis по
ELISA

34,00

01.12.206

Серологична диагностика
на Херпесни вируси по
ELISA – IgM/IgG на І тип

17,00

01.12.186

Серумна проба за IgM
(IgA) – антитела към
Chlamidia trachomatis

16,00

01.12.207

Серологична диагностика на Херпесни вируси
по ELISA – IgM/IgG на
ІІ тип

17,00
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01.12.208

Серологична диагностика
на Q-треска по РСК

32,00

01.12.209

С е р о л о г и ч н а д и а г н остика на Q-треска по
ELISA – IgM/IgG за І и
ІІ фаза

34,00

01.12.210

Рота вируси чрез латексаглутинация

15,00

01.12.211

Серумна проба за
Toxoplasma gondii по
ELISA (IgG)

18,00

01.12.212

Серумна проба IgM-антитела към Toxoplasma
gondii по ELISA

17,00

01.12.213

Имунологично изследване за токсоплазмоза – Реакция пасивна хемаглутинация (РПХА)

6,00

01.12.214

Имунологично изследване за Echinococus
granulosus по ELISA (IgG)

18,00

01.12.215

Имунологично изследване за ехинококоза – РПХА

6,00

01.12.216

Имунологично изследване за фасциолоза – РПХА

6,00

01.12.217

Имунологично изследване за трихинелоза – РПХА

5,00

01.12.218

Имунологично изследване за Trichinella spiralis по
ELISA (IgG)

18,00

Бърз имуно-хроматографски тест за диагностика
на малария

14,00

01.12.220

Културелна диагностика на трихомоноза, за
1 проба

8,00

01.12.221

Културелна диагностика на амебиаза
и бластоцистоза, за
1 проба

8,00

01.12.222

Морфологични изследвания за пневмоцистоза
(Романовски-Гимза), за
1 проба

8,00

01.12.223

Морфологични изследвания за пневмоцистоза (толоидин блау), за
1 проба

10,00

01.12.224

Морфологични изследвания за криптоспоридии
(карбол-фуксин), 1 проба

7,00

01.12.225

Морфологични изследвания за криптоспоридии
(Цил-Нилсен), за 1 проба

8,00

01.12.219
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01.12.226

Морфологични изследвания за токсоплазмоза
(Романовски-Гимза), за
1 проба

8,00

01.12.227

Морфологични изследвания за малария (Романовски-Гимза), за 1 проба

10,00

01.12.228

Морфологични изследвания за трипанозомози
(Романовски-Гимза), за
1 проба

7,00

01.12.229

Морфологични изследвания за лайшманиози
(Романовски-Гимза), за
1 проба

7,00

01.12.230

Морфологични изследвания за трихомоназа
(Романовски-Гимза), за
1 проба

7,00

01.12.231

Морфологични изследвания за трихомоназа
(нативен препарат), за
1 проба

3,00

01.12.232

Морфологични изследвания за ламблиоза (нативен препарат с лугол),
за 1 проба

4,00

01.12.233

Морфологични изследвания за ламблиоза (нативен препарат от дуоденален сок), за 1 проба

4,00

01.12.234

Морфологични изследвания за балантидиоза, за
1 проба

4,00

01.12.235

Морфологични изследвания за балантидиоза (с лугол), за
1 проба

4,00

01.12.236

Морфологични изследвания за амебиаза (нативен препарат с консервант) – Бъроу

7,00

01.12.237

Морфологични изследвания за амебиаза (нативен
препарат с физиологичен
разтвор), за 1 проба

4,00

01.12.238

Морфологични изследвания за амебиаза (нативен препарат с лугол), за
1 проба

4,00

01.12.239

Морфологични изследвания за чревни протозои
(формалин-етеров метод), за 1 проба

5,00

01.12.240

Морфологични изследвания за хелминтни ларви в
белия дроб (храчка)

4,00
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01.12.241

Морфологични изследвания за филариатоза (Романовски-Гимза)

8,00

01.12.259

Микробиологични изследвания на стерилни
материали

5,00

01.12.242

Морфологични изследвания за филариатоза (микроскопиране на дебела
капка кръв)

5,00

01.12.260

Микробиологични изследвания на дезинфекционен разтвор в употреба
(Келси)

7,00

01.12.243

Морфологични изследвания за филариатоза
(обогатяване с формалин)

5,00

01.12.261

27,00

01.12.244

Морфологични изследвания за чревни хелминтози
– седиментация

4,00

Микробиологични изследвания на стерилизационна апаратура (автоклав)

01.12.262

13,00

01.12.245

Морфологични изследвания за чревни хелминтози – флотация по
Фюлеборн

4,00

Микробиологични изследвания на дезинфекционна апаратура (сушилня)

01.12.263

7,00

Морфологични изследвания за ентеробиоза (скочлента)

3,00

Микробиологично изследване на сухо болнично бельо, готово за
употреба

01.12.264

8,00

01.12.247

Морфологични изследвания за ентеробиоза (с
клечка за зъби)

3,00

Микробиологично изследване на смивове от
повърхности в лечебни
заведения

01.12.248

Морфологични изследвания за шистозоматози
(овоскопия на урина)

5,00

01.12.265

Микробиологично изследване на ръце на персонала след дезинфекция

7,00

01.12.249

Морфологични изследвания за чревни ларви (по
Берман)

5,00

01.12.266

Хемодиализна течност – общ брой микроорганизми

13,00

01.12.250

Определяне на екстензинвазия на хелминти (по
Стол-Красилников)

5,00

01.12.267

Отчитане ефективност
на дезинсекция срещу
дървеници, на 100 кв. м

24,00

01.12.251

Морфодиагностика на
хелминтни яйца – метод
на Като

4,00

01.12.268

22,00

01.12.252

Вземане на перианален
секрет за паразитологично изследване

2,00

Отчитане ефективност на дезинсекция срещу бълхи, на
100 кв. м

01.12.269

25,00

01.12.253

Паразитологични изследвания – компресивна
трихинелоскопия

6,00

Отчитане ефективност
на дезинсекция срещу
хлебарки, на 100 кв. м

01.12.270

17,00

01.12.254

Паразитологични изследвания – смилане с
изкуствен стомашен сок

25,00

Отчитане ефективност
на дезинсекция срещу
комари, на 100 кв. м

01.12.271

Определяне на членестоноги и кърлежи (имаго)

9,00

01.12.255

Паразитологични изследвания на плодове и зеленчуци (Романовски)

5,00

01.12.272

Определяне на членестоноги (ларви)

39,00

01.12.273

11,00

01.12.256

Паразитологични изследвания на отпадни води
(Романовски)

16,00

Видово определяне на
гризачи

01.13

01.12.257

Паразитологични изследвания на почви (Романовски)

8,00

Физиологични, психологични и ергономични изследвания и измервания

01.13.01

01.12.258

Паразитологични изследвания на смивове от битова среда, за 1 смив

4,00

Извършване оценка на
факторите на работния
процес при производствени условия. Оценка на
работните места с видео
дисплеи

01.12.246

6,00
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01.13.02

Аудиометрия – въздушна
проводимост

9,00

01.13.03

Пулсотелеметрия, за 1 час

6,00

01.13.04

Кръвно налягане

2,00

01.13.05

Работен пулс

2,00

01.13.06

Максимална мускулна
сила на ръцете

2,00

01.13.07

Станова динамометрия

2,00

01.13.08

Двигателна монотонност,
за 1 работен час

6,00

01.13.09

Устойчивост на ясното
виждане

2,00

01.13.10

Скрининг зрителни функции

4,00

01.13.11

Определяне на белодробни обеми и дихателни
параметри

5,00

01.13.12

Статично натоварване

3,00

01.13.13

Определяне на работна
поза и зона

01.13.14

01.13.15

1
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01.13.24

Изследване на устойчивостта и обема на вниманието

6,00

01.13.25

Здравна оценка на седмичните учебни разписания

18,00

02

Консултативна дейност,
свързана със:
- нови продукти и стоки
със значение за здравето
на човека
- нови технологии и съоръжения за производство
на продукти и стоки със
значение за здравето на
човека
- медицинска консултация по хранене и диететика

02.01

Комплект обедни менюта, за 1 месец

115,00

3,00

02.02

Комплект целодневни
менюта, за 1 месец

259,00

Определяне концентрацията и разпределяне на
вниманието

4,00

02.03

Анкетно-статистическо
проучване на организираното обществено хранене

41,00

Определяне коефициент
на интелигентност при
производствени условия – Рейвън

6,00

02.04

24-часово възпроизвеждане на храненето

12,00

02.05

3,00

01.13.16

Определяне на обема,
концентрацията и разпределението на вниманието – Бурдон

4,00

Антропометрични измервания за оценка на физическото развитие

02.06

Медицинска консултация
по хранене и диететика
(първичен преглед)

15,00

01.13.17

Субективна оценка за
влиянието на работните
условия – Немчин

4,00

02.07

Медицинска консултация
по хранене и диететика
(вторичен преглед)

8,00

01.13.18

Определяне на тревожността при производствени условия – Тейлър

5,00

03

Социологически проучвания

03.01

230,00

Фотография на работния
ден в часова динамика
чрез хронометрично изследване, за 1 час

6,00

Изготвяне на план-програма за социологическо
проучване

03.02

Изготвяне на въпросник,
за 1 въпрос – 2 часа

12,00

Оценка на тревожността
(метод на Спилбъргър/
STAI)

4,00

03.03

Тиражиране на въпросници, за 10 стр. формат А4

1,00

03.04

Организиране на анкетирането

184,00

03.05

Провеждане на анкетирането от 1 специалист, за
10 анкетни карти

3,00

03.06

Логически оглед и разпределение, за 1 анкетна
карта

1,00

03.07

Създаване и въвеждане
на структурата на едно социологическо проучване

52,00

01.13.19

01.13.20

01.13.21

Тест на Цунг

01.13.22

Изследване на физическото развитие, физическата дееспособност и
психическото развитие
в учебен час

13,00

Диагностика на училищна зрелост при 6-7-годишни деца

7,00

01.13.23

4,00
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03.08

Въвеждане на анкетни
карти, за 5 въпроса

1,00

03.09

Формиране на едномерно разпределение, за
1 въпрос

1,00

03.10

Формиране на двумерно
разпределение, 1 двойка
въпроси

2,00

03.11

Формиране на тримерно
разпределение, 1 тройка
въпроси

2,00

03.12

Математически анализ на
данните, за 1 проучване

138,00

03.13

Текстови анализ на дан
ните, основни изводи и
препоръки, за 1 проучване

920,00

04

Имунизиране с препоръчителни имунизации

04.01

Първичен преглед на пациент преди извършване
на имунизация

7,00

04.02

Вторичен преглед на пациент преди извършване
на последваща имунизация

3,00

04.03

Извършване на препоръчителна имунизация
(таксата не включва стойността на ваксината)

2,00

05

Обучение на медицински
и немедицински специалисти

05.01

Провеждане на курс за
обучение, изпит и издаване на удостоверение
за изпълнители на ДДД
дейности по утвърдена
от министъра на здравеопазването програма,
за 1 лице

250,00

05.02

Полагане на изпит и издаване на удостоверение
за изпълнител на ДДД услуги за лицата по чл. 11,
ал. 1 от Наредба № 3 от
2005 г. за условията и реда
за извършване на дезинфекции, дезинсекции и
дератизации (обн., ДВ,
бр. 12 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 14 от 2011 г.)

18,00

06

Други услуги

06.01

Издаване на имунизационно свидетелство
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Отменя се Тарифата за таксата, която
се събира за регистриране на лицата, които
упражняват неконвенционални методи за
благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, приета с Постановление № 7
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 9 от 2005 г.; изм., бр. 5 от 2011 г.).
§ 11. За заявления за издаване на разрешения за облъчване с йонизиращи лъчения
на определен вид храна и за издаване на
удостоверения за регистрация на дейност
облъчване на храни с йонизиращи лъчения,
по които са събрани такси преди влизането
в сила на постановлението, допълнителни
такси не се събират.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5777

10,00
“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
ОТ 10 МАЙ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за интеграция на
хората с увреждания, приет с Постановление
№ 343 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от
2005 г.; Решение № 7081 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.;
Решение № 7623 на Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от
2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 29 и 41 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заповедта за отпускане или за отказ се
съобщава писмено на лицето, подало молбадекларацията, в 7-дневен срок от издаването
є. В случаите, когато помощта е отпусната,
заедно със заповедта се предоставя и екземпл яр на приемо-предавателни я протокол
по образец съгласно приложение № 14 към
чл. 43а, ал. 3.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Целевата помощ за покупка и ремонт
на медицински изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения се изплаща
най-късно до края на месеца, следващ месеца
на съобщаване на заповедта по ал. 3.“
3. Алинея 7 се отменя.
§ 2. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Целевите помощи за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения или за
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ремонта за тях се изплащат на правоимащите
лица по касов или безкасов път от Агенцията
за социално подпомагане.
(2) Лицата с трайни увреждания имат право
на целева помощ в размер до лимитите по
чл. 40, ал. 2.
(3) Лицата, които са купили медицински
изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения във връзка с прекарано заболяване или претърпяна злополука
в чужбина, както и лицата, получили от
Министерството на здравеопазването разрешение за лечение в чужбина, имат право на
парична компенсация в размера на лимитите
по чл. 40, ал. 2.
(4) Паричната компенсация по ал. 3 се
предоставя срещу платежен документ за закупеното медицинско изделие и/или помощно средство, приспособление и съоръжение,
придружен с легализиран превод на български
език.“
§ 3. Създават се чл. 43а и 43б:
„Чл. 43а. (1) Лицето с увреждане, негов
законен представител или упълномощено от
него лице заплаща медицинските изделия,
помощни средства, приспособления и съоръжения, за които е отпусната целевата помощ,
или за ремонта за тях на избран от тях търговец, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от
Закона за интеграция на хората с увреждания.
(2) При п редос та вя не и л и ремон т на
медицинското изделие, помощно средство,
приспособление и съоръжение търговецът
издава фактура на името на правоимащото
лице, която се подписва от него, от неговия
законен представител или от упълномощено
от него лице.
(3) Към фактурата по ал. 2 на правоимащите лица се предоставя фискална касова
бележка, гаранционна карта за медицинското
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изделие, помощно средство, приспособление и
съоръжение и приемо-предавателен протокол
по образец съгласно приложение № 14.
(4) В срок до 30 дни от получаване на
помощта правоимащото лице, негов законен
представител или упълномощено от него лице
представя в съответната дирекция „Социално
подпомагане“ оригиналната фактура и касова
бележка за справка и прилага копие от двата
документа заедно с приемо-предавателния
протокол за получаване на изделието.
(5) Срокът по ал. 4 не се прилага при закупуване на медицински изделия, помощни
средства, приспособлени я и съоръжени я,
изработени по индивидуална поръчка.
(6) При закупуване или извършване на
ремонт на медицинското изделие, помощно
средство, приспособление и съоръжение в
размер под лимитите по чл. 40, ал. 2 правоимащото лице възстановява разликата до
отпуснатата целева помощ.
Чл. 43б. Лицата, неизползвали целевата
помощ по предназначение, възстановяват
пълния размер на помощта.“
§ 4. В чл. 44, т. 1 след думите „издадената
заповед“ се поставя запетая и се добавя „копие
от фактурата, касовата бележка“, а думите
„предавателно-приемателен протокол“ се
заменят с „приемо-предавателен протокол“.
§ 5. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с
„чл. 43а, ал. 1“.
3. В ал. 4 думите „предавателно-приемателни протоколи“ се заменят с „приемо-предавателни протоколи“.
§ 6. Приложение № 8 към чл. 42, ал. 1 и
7 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 42, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства,
приспособления и съоръжения
От ..........................................................................................................................., ЕГН ............................................,
(име, презиме, фамилия)

адрес: гр. (с.) ....................................................................................., община ........................................................,
ул. (ж.к.) ................................................................................... № .........., бл. ........, вх. ........, ет. ........, ап. ........,
притежаващ документ за самоличност: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(№, издаден на, от и др.)

Моля да ми бъде отпусната целева помощ за ......................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Определен ми е процент намалена работоспособност със срок до ...............................................................
................................................................................................................................................................................
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ДЕКЛАРИРАМ:
1. Осигурен/а съм/не съм осигурен/а за следните осигурителни случаи:
– общо заболяване и майчинство;
– трудова злополука и професионална болест.
* Отбележете със заграждане или подчертаване вярното.
2. В срок до 30 дни от получаване на помощта се задължавам аз, законният ми представител или
упълномощено от мен лице да представим в съответната дирекция „Социално подпомагане“ оригиналната фактура и касова бележка за справка с приложено копие от двата документа заедно с
приемо-предавателния протокол за получаване на изделието.
3. При прекратяване ползването на отпуснатото ми медицинско изделие и/или помощно средство,
приспособление и съоръжение аз или моите наследници се задължаваме да уведомим дирекция „Социално подпомагане“.
Известно ми е, че за вписването на неверни данни в тази молба-декларация нося наказателна и
гражданска отговорност и че недобросъвестно получените целеви помощи за покупка и ремонт на
медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения подлежат на връщане
с лихвата, определена за държавните вземания.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Акт за раждане за деца до 16-годишна възраст (копие).
3. Медицински протокол.
4. Експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК (НЕЛК) (копия).
5. Документ, удостоверяващ осигурителен статус.
Дата: ...................

Декларатор: ................

(..................................)
Попълва се от служителите на дирекция „Социалн о подпомагане“.
Данните са сверени с документа за самоличност и с останалите приложени документи.
Лицето има право на: ............................................
На основание ............................................................. от Правилника за прилагане на Закона за интеграция
на хора с увреждания.
Дата: ...........

Социален работник: ..................

§ 7. Създава се приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3:

(име, фамилия)....................“

„Приложение № 14
към чл. 43а, ал. 3
ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
към фактура № ........./.............. г.
(посочва се номерът на фактурата, издадена за съответното медицинско изделие, помощно средство,
приспособление или съоръжение)
Днес, ........................ г., се състави следният приемо-предавателен протокол между ........................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................,
(трите имена на правоимащото лице)
ЕГН ..........................................., л.к. № ............................../дата ....................................................., изд. от .............
........................................, с адрес: гр. ........................................................................, кв./ж.к. .....................................
бул./ул. .............................................................................., № ........, бл. ........., вх. ....., ап. ........, тел.: ....................,
или чрез упълномощено лице .......................................................................................................................................,
(трите имена на упълномощеното лице)
ЕГН ..........................................., л.к. № ............................../дата ....................................................., изд. от ..............
......................................................., с адрес: гр. ..................................., кв./ж.к. .........................................................,
бул./ул. .............................................................................., № ........, бл. ........., вх. ....., ап. ......., тел.: .....................,
и
..............................................................................................................................................................................................,
(трите имена на лицето, предало/ремонтирало стоката)
представител на ................................................................................................................................................................
(изписва се наименованието на търговеца)
за следните получени/ремонтирани медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения:

С Т Р.
№
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Наименование на медицинско изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение

ВЕСТНИК

Марка/модел
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Сериен №

Артикулен №

Брой

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Приел: ...................
(подпис)

Предал: .............................
(подпис и печат) “

Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5790

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
ОТ 10 МАЙ 2011 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, събирани
от Комисията за финансов надзор по Закона
за Комисията за финансов надзор
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
събирани от Комисията за финансов надзор
по Закона за Комисията за финансов надзор.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ТАРИФА

за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за
финансов надзор
Раздел I
Такси за издаване на лицензи, разрешения
и лицензии
Чл. 1. (1) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност по Закона
за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК) се събират следните такси:

№
по
ред

Наименование на таксата

Размер на
таксата

1

2

3

1.

За инвестиционно дружество
от затворен тип

2.

За инвестиционно дружество
от отворен тип

3.

За управляващо дружество,
включително чрез клон на
юридическо лице от трета
държава

4.

5.
6.
7.

За преобразуване на инвестиционно дружество от затворен
в отворен тип

5 400 лв.
6 600 лв.

6 450 лв.

3 000 лв.

За преобразуване на инвестиционно дружество

5 400 лв.

За доброволно прекратяване
на инвестиционно дружество

3 000 лв.

За издаване на разрешение за
организиране и управление
на договорен фонд

4 500 лв.

(2) За издаване на лицензи и разрешения
за извършване на дейност по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) се
събират следните такси:
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№
по
ред

Наименование на таксата

Размер на
таксата

1

2

3

1.

За регулиран пазар

2.

За пазарен оператор на многостранна система за търговия 10 000 лв.

3.

За инвестиционен посредник по
чл. 8, ал. 1 ЗПФИ, включително
чрез клон на юридическо лице
от трета държава
6 400 лв.

ВЕСТНИК
1

За инвестиционен посредник по
чл. 8, ал. 2 и 3 ЗПФИ, включително чрез клон на юридическо
лице от трета държава
4 300 лв.

5.

За инвестиционен посредник по
чл. 8, ал. 4 ЗПФИ, включително
чрез клон на юридическо лице
от трета държава
10 200 лв.

6.

За разширяване на лиценз на
инвестиционен посредник с
други услуги и дейности, както
и за извършване на дейност в
трета държава

7.

За брокер на ценни книжа и
инвестиционен консултант:
- такса за изпит
- такса за издаване на сертификат

2

За извършване на застрахова- 15 000 лв.
не от взаимозастрахователна за застракооперация
ховане по
един вид
застраховка
+ 1500 лв.
за всеки
следващ
вид

5.

За разширяване обхвата на
лиценза с допълнителен лиценз
за извършване на застраховане
по живот и злополука

6.

За разширяване обхвата на 135 000 лв.
лиценза с допълнителен лиценз + 4500 лв.
за имуществени застраховки за всеки
вид застраховка

7.

За разширяване обхвата на
лиценза с допълнителен лиценз за нов вид застраховка
на застраховател, включително
на клон на застраховател от
трета държава, за застраховки
по живот и злополука:

3 750 лв.

450 лв.

- за живот и злополука

100 лв.

8.

За вписване на банка в регистъра на инвестиционните
5 400 лв.
посредници

9.

За доброволно прекратяване на
регулиран пазар
2 250 лв.

(3) За издаване на лицензи и разрешения
за извършване на дейност по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел
се събира такса в размер 5400 лв.
(4) За издаване на лицензи и разрешения
за извършване на дейност по Кодекса за застраховането се събират следните такси:

3

4.

26 000 лв.

4.

С Т Р. 6 9

45 000 лв.
+ 3000 лв.
за всеки
вид застраховка

3000 лв. за
всеки вид
застраховка

- за имуществени застраховки 4500 лв. за
всеки вид
застраховка
8.

За разширяване обхвата на лиценза с допълнителен лиценз за
дейността по презастраховане
по животозастраховане или за
дейността по презастраховане
по общо застраховане

30 000 лв.

9.

За разширяване обхвата на 1500 лв. за
лиценза с допълнителен ли- всеки вид
ценз за нов вид застраховка застраховка
на взаимозастрахователна кооперация

10.

За застрахователен брокер:
- за изпит
- за издаване на сертификат
- за вписване в регистъра

11.

За признаване правоспособност на отговорен актюер:
- за изпит
- за издаване на сертификат

№
по
ред

Наименование на таксата

Размер на
таксата

1

2

3

За застраховател, включително
за клон на застраховател от
трета държава, за извършване
на застраховане по живот и
злополука

45 000 лв.
+ 3000 лв.
за всеки
вид застраховка

2.

За застраховател, включително
за клон на застраховател от
трета държава, за извършване
на застраховане по имуществени застраховки

135 000 лв.
+ 4500 лв.
за всеки
вид застраховка

12.

За сливане, разделяне и отделяне на застраховател, извършващ застраховки по живот и
злополука

3.

За презастраховател, включи- 180 000 лв.
телно за клон на презастрахо- + 30 000 лв.
вател от трета държава
за всяка
отделна
дейност

13.

За сливане, разделяне и отде- 180 000 лв.
ляне на застраховател, извърш- + 6000 лв.
ващ имуществени застраховки за всеки
вид застраховка

1.

450 лв.
200 лв.
7 500 лв.

450 лв.
200 лв.
60 000 лв.
+ 4000 лв.
за всеки
вид застраховка

С Т Р.
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14.
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2

3

1

За сливане, разделяне и отде- 240 000 лв.
ляне на презастраховател
+ 40 000 лв.
за всяка
дейност

15.

За вливане на един застраховател, извършващ застраховки
по живот и злополука

16.

За вливане на един застраховател, извършващ имуществени
застраховки

30 000 лв.

17.

За вливане на презастраховател

40 000 лв.

№
по
ред

Наименование на таксата

Размер
на
таксата

1

2

3

За доброволно здравно осигу- 45 000 лв.
ряване
+ 3000 лв.
за всеки
здравноосигурителен пакет

2.

За нов здравноосигурителен пакет 3000 лв.

3.

За сливане, разделяне и отде- 45 000 лв.
ляне на здравноосигурително + 3000 лв.
дружество
за всеки
здравноосигурителен пакет

4.

За вливане на едно здравнооси- 15 000 лв.
гурително дружество

(6) За издаване на лицензии и разрешения
за извършване на дейност по Кодекса за социално осигуряване се събират следните такси:
№
по
ред
1

Наименование на таксата
2

Размер на
таксата

За пенсионна лицензия

2.

За дружество за допълнително
доброволно осигуряване за безработица и/или професионална
квалификация

35 000 лв.

За управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване

35 000 лв.

3.

За управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или
професионална квалификация

18 000 лв.

5.

За признаване на правоспособност на отговорен актюер:
- за изпит
- за издаване на сертификат

450 лв.
200 лв.

3

7.

За преобразуване на дружество
за допълнително доброволно
осигуряване за безработица
и/или професионална квалификация

7 500 лв.

8.

За преобразуване на фонд за
допълнително социално осигуряване

7 500 лв.

9.

За доброволно прекратяване
на дружество за допълнително
социално осигуряване

15 000 лв.

22 500 лв.

(7) За извършване на регистрация на агенция за кредитен рейтинг съгласно Регламент
(ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно
агенциите за кредитен рейтинг (OB, L 302/1 от
17 ноември 2009 г.) се събира такса в размер
10 000 лв.
Раздел II
Такси за осъществяване на общ финансов
надзор
Чл. 2. (1) За осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка
на задължителната текуща и периодична
информация и за извършване на проверки,
се събират ежегодно следните такси:
№
по
ред
1

Наименование на таксата
2

Размер на
таксата
3

1.

От публично дружество и друг
емитент

450 лв.

2.

От публично дружество за всяка
облигационна емисия и от други емитенти за всяка следваща
облигационна емисия

200 лв.

3.

От дружество със специална 1 600 лв.
инвестиционна цел
+ 200 лв.
за всяка
облига
ционна
емисия

4.

От инвестиционен посредник по
чл. 8, ал. 1 ЗПФИ

2 600 лв.

5.

От инвестиционен посредник по
чл. 8, ал. 2 и 3 ЗПФИ

2 200 лв.

6.

От инвестиционен посредник по
чл. 8, ал. 4 ЗПФИ

4 100 лв.

7.

От инвестиционен посредник
банка

2 700 лв.

8.

От инвестиционно дружество от
отворен тип

3 300 лв.

9.

От инвестиционно дружество от
затворен тип

1 600 лв.

75 000 лв.

4.

2
За преобразуване на пенсионноосигурително дружество

3

1.
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6.

20 000 лв.

(5) За издаване на разрешения и лицензии
за извършване на дейност по Закона за здравното осигуряване се събират следните такси:

1.

ВЕСТНИК
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3
3 200 лв.

ВЕСТНИК
1

2

3

10.

От управляващо дружество

11.

От договорен фонд

450 лв.

12.

От регулиран пазар

13 000 лв.

13.

От пазарен оператор на многостранна система за търговия

5 000 лв.

14.

От Централния депозитар

7 500 лв.

15.

От агенция за кредитен рейтинг

5 000 лв.

16.

От застраховател, извършващ за- 15 000 лв.
страховане по живот и злополука

17.

От застраховател, извършващ 60 000 лв.
имуществено застраховане

18.

От презастраховател

19.

От взаимозастрахователна кооперация

7 500 лв.

- с емисионна стойност до
200 000 лв.

20.

От застрахователен брокер

1 500 лв.

21.

От здравноосигурително дру- 15 000 лв.
жество

22.

От пенсионноосигурително дру- 15 000 лв.
жество

- с емисионна стойност над 5 0 0 л в . +
200 000 лв.
0,1 % за разликата над
200 000 лв.,
но не повече
от 3000 лв.

23.

На фонд за допълнително пенсионно осигуряване

7 500 лв.

24.

От дружество за допълнително
доброволно осигуряване за безработица и/или професионална
квалификация

7 500 лв.

Раздел III
Такси за потвърждаване на проспекти
Чл. 3. За издаване на потвърждения на
проспекти за публично предлагане на ценни
книжа се събират следните такси:
№
по
ред

Наименование на таксата

Размер на
таксата

1

2

3

За потвърждение на проспект
за публично предлагане на
ценни книжа:
- с емисионна стойност до
200 000 лв.

900 лв.

- с емисионна стойност над 9 0 0 л в . +
200 000 лв.
0,1 % за разликата над
200 000 лв.,
но не повече
от 5000 лв.

За издаване на потвърждение
на документ за ценните книжа
и резюме по чл. 82а ЗППЦК:
- с емисионна стойност до
200 000 лв.

400 лв.

- с емисионна стойност над 4 0 0 л в . +
200 000 лв.
0,1 % за разликата над
200 000 лв.,
но не повече
от 2000 лв.
3.

82 000 лв.

(2) Размерът на таксата за общ финансов
надзор на новорегистрираните дружества,
фондове и клонове на юридически лица от
трети държави през съответната година се
изчислява пропорционално на времето от
вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360.

1.

2.
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За издаване на потвърждение
на базов проспект за публично
предлагане на ценни книжа по
чл. 86 ЗППЦК:
500 лв.

4.

За издаване на потвърждение
на допълнение към проспект за
публично предлагане на ценни
книжа по чл. 85 ЗППЦК

500 лв.

5.

За издаване на потвърждение на
проспект за публично предлагане на акции на инвестиционно
дружество от отворен тип

5 000 лв.

Раздел IV
Ред и начин за плащане на таксите
Чл. 4. (1) Таксите по чл. 2, ал. 1 се заплащат
ежегодно на две равни вноски до 31 март и
до 30 септември на текущата година.
(2) Таксите по чл. 2, ал. 2 се заплащат до
31 януари на годината, следваща годината на
регистриране.
(3) При неплащане на таксите в срока по
ал. 1 и 2 за срока на забавата върху дължимата
сума се начислява и дължи лихва в размер
на законната лихва.
Чл. 5. (1) Таксите за производствата по
чл. 1, ал. 1 – 3 и по чл. 3 се заплащат при
подаване на заявлението за разглеждане с
изключение на тези по чл. 1, ал. 2, т. 7.
(2) За производствата по чл. 1, ал. 4 – 7, с
изключение на чл. 1, ал. 4, т. 11 и ал. 6, т. 5,
при подаване на заявлението за разглеждане се
дължи такса в размер 30 на сто от таксата за
издаване на съответния акт. След издаване на
акта заявителят следва да заплати остатъка от
дължимата за съответното производство такса.
(3) В случаите на оттегляне на заявлението,
както и при постановяване на отказ от компетентния орган за производствата по ал. 1
заявителят дължи само 30 на сто от таксата

С Т Р.
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за издаване на съответния акт. За производствата по ал. 2 първоначално внесената от
заявителя такса не се възстановява.
Чл. 6. (1) Дължимите такси по тарифата
се превеждат по банков път по сметката на
Комисията за финансов надзор в Българската
народна банка – Централно управление.
(2) За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума
е постъпила по сметката на Комисията за
финансов надзор.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Размерът на годишните такси за
осъществяване на общ финансов надзор за
2011 г. се изчислява, както следва:
1. пропорционално за времето от началото
на годината до датата на влизане в сила на
тарифата – по досегашния ред;
2. пропорционално за времето от датата
на влизане в сила на тарифата до края на
годината – по реда, определен в нея.
(2) За целите на изчисляване на годишната
такса за общ финансов надзор по ал. 1 дните
от годината се броят за 360.
(3) От датата на влизане в сила на тарифата
всички поднадзорни лица, платили такса за
осъществяване на общ финансов надзор за текущата година, доплащат разликата, изчислена
по реда на ал. 1 и 2, до 30 септември 2011 г.
§ 2. Таксите по заварените при влизането
в сила на тарифата производства се заплащат
по досегашния ред.
§ 3. Тарифата се приема на основание
чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

з а и коном и ческо с ът руд н и чес т во меж д у
правителството на Република България и
правителството на Република Македония
(Утвърдено с Решение № 182 от 24 март
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
5 април 2011 г.)
Преамбюл
Република България и Република Македония (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
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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,
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 търговскоикономическо, техническо и технологично
сътрудничество,
се договориха, както следва:
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 приложение № 1 към това споразумение.
Член 3
Договарящите се страни ще развиват и
разширяват икономическото си сътрудничество чрез прилагане на мерките, посочени
в приложение № 2 от това споразумение.
Член 4
Договарящите се страни от датата на влизане в сила на това споразумение създават
Българо-македонска междуправителствена
комисия за икономическо сътрудничество,
чиито задачи и начин на функциониране са
определени в приложение № 3 от това споразумение.
Член 5
Договарящите се страни са съгласни, че
техните интереси в областта на икономическите отношения ще бъдат представлявани от
следните организационни единици в състава
на съответните дипломатически мисии: за
Република България – Службата по търговски
и икономически въпроси в дипломатическото
представителство на Република България в
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Скопие, а за Република Македония – Службата по търговски и икономически въпроси
в дипломатическото представителство на
Република Македония в София, статутът на
които е уреден от Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г.
Член 6
1. Това споразумение не накърнява правата
и задълженията на договарящите се страни,
произтичащи от други международни договори/членството в ЕС, по които Република
България и Република Македония са страни,
както и/или от членството им в различни
международни организации.
2. По отношение на въпросите, обхванати
от това споразумение и регулирани и от Споразумението за стабилизация и асоцииране
между Европейските общности и техните
страни-членки и Република Македония, предимство имат разпоредбите на Споразумението между Европейските общности и техните
страни-членки и Република Македония.
Член 7
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.
Член 8
По взаимно съгласие между договарящите
се страни в това споразумение могат да бъдат
внесени изменения, които ще бъдат оформяни
в отделни протоколи.
Член 9
Приложенията и протоколите към това
споразумение са неразделна част от него.
Член 10
1. Това споразумение влиза в сила в деня
на получаването на второто уведомление,
потвърждаващо, че вътрешните процедури,
необходими за влизане в сила на споразумението, са изпълнени.
2. Споразумението се сключва за неопределен срок.
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.
В уверение на горното долуподписаните
официални лица, надлежно упълномощени,
подписаха това споразумение.
Изготвено в Скопие на 15 декември две
хиляди и осма година в два оригинални екземпляра – на български език в съответствие
с Конституцията на Република България и
на македонски език в съответствие с Кон-
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ституцията на Република Македония, и на
английски език, като всеки от текстовете е с
еднаква правна сила.
За правителството на
Република България:
Петър Димитров,
министър на
икономиката и
енергетиката

За правителството на
Република Македония:
Фатмир Бесими,
министър на
икономиката

Приложение № 1
Областите на икономическо сътрудничество
включват:
1. Промишленост.
2. Селско стопанство и развитие на селските
райони:
– първично земеделие;
– органично производство;
– хранително-вкусова промишленост;
– развитие на селските райони.
3. Горско стопанство.
4. Управление на водите.
5. Военно-икономическо сътрудничество.
6. Енергетика.
7. Научноизследователска и развойна дейност.
8. Строителство и строителна промишленост.
9. Телекомуникации, изчислителна техника и
информатика.
10. Транспорт и логистика.
11. Опазване на околната среда.
12. Туризъм
13. Насърчаване на инвестициите.
14. Сътрудничество в областта на малките и
средните предприятия.
15. Образование.
16. Здравеопазване.
17. Наука и технологии.

Приложение № 2
Мерки за разширяване и интензифициране на
икономическото сътрудничество
1. Заздравяване на сътрудничеството в икономическата област между правителствените институции, професионалните организации и бизнес
средите, камари и палати, регионалните и местните
органи, включително обмен на икономическа информация от взаимен интерес, както и взаимни
посещения на представители на институциите и
бизнеса от двете страни.
2. Стимулиране създаването на нови и разширяване на съществуващите контакти между бизнес
средите, насърчаване на взамните контакти и
посещения на частни лица и предприемачи.
3. Обмен на бизнес информация, участие в
международни панаири и изложби, съдействие на
прояви за поощряване на търговията и инвестициите за представители на бизнеса.
4. Съдействие за повишаване на ролята на
малкия и средния бизнес в двустранните икономически отношения.
5. Сътрудничество в сферата на маркетинга,
консултантските и експертните услуги и инспектиращите органи в областите от взаимен интерес.
6. Развитие на по-тесни връзки и сътрудничество между финансовите и банковите институции.
7. Съдействие за развитието на двустранната
инвестиционна дейност.

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

8. Съдействие за откриване на представителства
и клонове на компании на двете страни и съвместно
участие в международни инвестиционни проекти
които представляват интерес за двете страни.
9. Стимулиране на международното сътрудничество.
10. Подобряване на сътрудничеството на пазарите на трети страни.
11. Обмен на информация за програми и проекти
и насърчаване на участието на предприемачите в
тяхната реализация.

Приложение № 3
Задачи, структура и правила за работа на Българо-македонската междуправителствена комисия
за икономическо сътрудничество
1. Задачите на Българо-македонската между
правителствена комисия за икономическо сътрудничество, наричана по-нататък „комисия“, са:
– разглеждане на въпросите за развитието на
двустранните икономически отношения;
– определяне на нови възможности за развитие
на двустранните икономически отношения;
– разработване на предложения за подобряване
на условията за икономическо сътрудничество
между организациите на двете страни;
– представяне на предложения по прилагането
на това споразумение.
2. Комисията е съставена от представители
на българската страна и на македонската страна.
Всяка страна определя председател на своята
част, наричан „съпредседател“. Съпредседателите
определят секретар на своята част от комисията.
За обсъждане на отделни въпроси комисията
може в рамките на своите компетенции да създава работни групи и да определя техните задачи
и срокове за изпълнението им.
3. Заседания на комисията като правило се
провеждат веднъж годишно последователно в
Република България и Република Македония.
Съпредседателите на комисията се договарят
за свикването и дневния ред на заседанието на
комисията не по-късно от един месец преди заседанието.
Със съгласие на съпредседателите на заседание
на комисията могат да бъдат обсъждани и въпроси,
които не са изрично включени в предварителния
дневен ред.
По предложение на всеки ст съпредседателите
може да бъде свикано извънредно заседание на
комисията или среща на съпредседателите на
комисията.
На заседанието на комисията могат да се канят
съветници и експерти.
Работните езици на заседанията на комисията
са английски или български в съответствие с Конституцията на Република България и македонски
в съответствие с Конституцията на Република
Македония.
За всяко заседание и проведените обсъждания
са съставя протокол на английски език и/или
български език в съответствие с Конституцията на
Република България и македонски в съответствие
с Конституцията на Република Македония.
Въпросите, свързани с дейността на комисията в
периода между заседанията, се обсъждат в работен
порядък между съпредседателите на комисията или
по техни указания, от секретарите на комисията.
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

меж д у Министерството на региона лното
развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган,
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на България в качеството
му на Национален орган, Министерството
на икономиката, конкурентоспособността и
търговския флот на Гърция в качеството му
на Национален орган и Одиторската служба
към Сметната палата на Румъния в качеството є на Одитен орган по изпълнението на
Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 24 март 2011 г. – ДВ, бр. 28
от 2011 г. В сила за Република България от
5 април 2011 г.)
Министерството на регионалното развитие
и туризма на Румъния в качестовто му на
Съвместен управляващ орган,
Министерството на регионалното развитие
и благоустрйството на България в качеството
му на Национален орган,
Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и
Одиторската служба към Сметната палата
на Румъния в качеството є на Одитен орган
по изпълнението на Съвместна оперативна
програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“
съгласно:
– Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета за определяне
на общи разпоредби относно създаване на
Европейски инструмент за добросъседство и
партньорство;
– Регламент (ЕО) № 951/2007 на Комисията
за установяване на правила за прилагане на
програмите за трансгранично сътрудничество,
финансирани в рамките на Регламент (ЕО)
№ 1638/2006 на Европейския парламент и на
Съвета;
– за определяне на общи разпоредби за
създаване на Европейски инструмент за добросъседство и партньорство;
– Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“, одобрена от
Европейската комисия на 27.11.2008 г., Решение
№ C(2008) 7406,
се договориха за следното:
Преамбюл
Страните решиха да подпишат този меморандум за разбирателство по изпълнението
на Съвместната оперативна програма „Черно-
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морски басейн 2007 – 2013 г.“, който описва
процедурите на финансов контрол, финансовите отговорности, финансовите потоци и
процедурите за възстановяване.
Член 1. Институционална структура на
програмата
(1) Съвместен Комитет за наблюдение:
страните са представени в Съвместния Комитет за наблюдение (СКН), чиято обща задача
е да гарантира ефективността и качеството
на изпълнение на Съвместната оперативна
програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“
съгласно член 11, 12 и 13 от Регламент на
Комисията (EО) № 951/2007.
(2) Съвместен управляващ орган:
a) Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния е определено да
изпълнява ролята на Съвместен управляващ
орган (СУО) съгласно член 10 от Регламент
№ 1638/2006 на Европейския парламент и
на Съвета и член 14 и 15 от Регламент на
Комисията (EО) № 951/2007. Във връзка с
необходимостта от ясно разграничение на
оперативно управление, финансово управление и одит СУО създаде три отделни звена:
оперативно, финансово и звено за вътрешен
одит (както се посочва в член 14(5) от Регламент (EО) № 951/2007).
б) Главен консултант по Съвместната
оперативна програма „Черноморски басейн
20 07 – 2013 г.“, п ред ложен и финанси ран
от Националния орган на Гърция, ще бъде
назначен от СУО към Дирекцията по международно трансгранично сътрудничество.
Консултантът ще има ясно определени роля
и задачи, като допринася за управлението на
програмата. СУО и Националният орган на
Гърция ще определят съвместни критерии за
подбора на Главния консултант.
(3) Одитен орган: Одиторската служба към
Сметната палата на Румъния ще изпълнява
ролята на Одитен орган (ОО) по смисъла
на член 10, алинея (5) от Регламент (EО)
№1638/2006 и съгласно член 31 от Регламент
на Комисията (EО) № 951/2007 и съгласно
институционалната структура на Съвместната
оперативна програма „Черноморски басейн
2007 – 2013 г.“.
(4) Съвместен технически секретариат:
учреден към структурата на Министерството
на регионалното развитие и туризма, за да
подпомага СУО в ежедневното управление на
програмата съгласно разпоредбите на член
10, алинея (1) от Регламент (EО) № 1638/2006
и член 16 от Регламент на Комисията (EC)
№ 951/2007.
(5) Национални органи: Министерството на
регионалното развитие и благоустройството на
България и Министерството на икономиката,
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конкурентоспособността и търговския флот на
Гърция ще изпълняват ролята на национални
органи (НО).
(6) Национални информационни звена:
създадено е едно звено в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
в София, България, и едно в Управляващия
орган на Програмите за европейско териториално сътрудничество в Солун, Гърция, чиято
основна роля е да предоставят информация
на потенциалните бенефициенти относно
планираните дейности по програмата.
(7) Комитет за подбор (К П): оцен ява
проектните предложения съгласно насоките
за оценяване, одобрени от СКН; назначен от
СКН по предложение на националните органи,
както следва: един председател без право на
глас, предложен от СУО; един секретар без
право на глас, предложен от СУО; 5 членове
с право на глас, предложени от страните
участнички на ротационен принцип, както
се посочва в процедурните правила на СКН,
както и наблюдатели.
(8) Съгласно разпоредбите на член 39 от
Регламент на Комисията (EО) № 951/2007
държавите членки приемат да учредят национални системи за контрол, които позволяват
верифицирането на правилността на разходите,
декларирани за изпълнените операции на териториите им, и съответствието на тези разходи
с общностните и националните правила.
(9) Съвместният управляващ орган, НО и
ОО изпълняват задачите си съгласно горепосочените регламенти, които се отнасят за
Европейския инструмент за добросъседство
и партньорство (ENPI), съгласно правилата
на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“ и на този
меморандум.
Член 2. Права и задължения на страните
(1) Съвместен управляващ орган:
a) Оперативното звено на СУО:
1. председателства СКН, като организира
работата му и свиква заседанията му съгласно
процедурните правила, приети от СКН на 16
декември 2008 г.;
2. отговаря за обявяването на поканата за
набиране на предложения и процедурите за
подбор на проекти;
3. предлага за одобрение от СКН членовете
и наблюдателите в Комитета за подбор въз
основа на предложените кандидатури от НО;
4. сключва договорите за отделните проекти с бенефициентите и изпълнителите след
подбора на проектите от СКН;
5. извършва разходите за ТП с помощта на
СТС в полза на участващите страни;
6. изготвя годишните доклади до 30 юни
всяка година и ги изпраща на ЕК след предварителното одобрение на СКН;
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7. извършва наблюдение на програмата по
финансови и други индикатори;
8. създава система за съхраняване и архивиране на документацията за всеки проект
относо финансово управление, наблюдение,
проверки, одити и оценка;
9. гарантира изпълнението на адекватен
план за комуникация и публичност на програмата;
10. създава СТС за ежедневното управление
на програмата;
11. уведомява СКН за всички случаи на
нередности и възстановяване на средства.
б) Финансовото звено на СУО:
1. подготвя независимо и отделно счетоводство по програмата и го поддържа по начин,
който позволява аналитичното наблюдение
на програмата по цели, приоритети и мерки;
2. управлява финансовите потоци на програмата, одобрява исканията за плащане и
извършва плащанията към бенефициентите
по проектите;
3. подава всички искания за финансиране
до ЕК и подготвя придружаващото досие
(одиторски доклади, финансови отчети);
4. получава плащанията от ЕК (предварително финансиране, междинни плащания и
плащането на крайното салдо) и прехвърля
средствата към бенефициентите по проектите;
5. одобрява оперативните и финансовите
верификационни док лади, като подкреп я
исканията за възстановяване на средства,
представени от бенефициентите по проектите; в края на проекта, след като се извършат
необходимите одитни проверки, Финансовото звено извършва финалните плащания
или издава нареждания за възстановяване
на средствата;
6. гарантира, че всяка сума, изплатена в
резултат на допусната нередност, се възстановява;
7. предоставя на Оперативното звено на
СУО необходимите финансови данни за изготвянето на годишните отчети по програмата.
в) Одиторското звено на СУО:
1. изпълнява годишната програма за одитиране на вътрешните дейности и процедури
на СУО съгласно член 15, алинея (2), буква
(г) и член 29 от Регламент на Комисията (EО)
№ 951/2007;
2. гарантира провеждането от ОО на годишен външен одит на разходите и счетоводството на СУО;
3. определ я за всяка следваща година
одиторски план на финансираните проекти
и гарантира, че този план се изпълнява и
контролът се извършва съгласно член 30 и
член 37 от Регламент на Комисията (EО)
№ 951/2007.
(2) Одитен орган: неговите функции ще
бъдат изпълнявани съгласно член 31 от Регламент на Комисията (EО) № 951/2007.
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(3) Съвместният технически секретариат:
a) подпомага КП и СКН при осъществяването на съответните им задължения;
б) провежда информационни дейности и
дейности за осигуряването на публичност,
за да подпомага генерирането на проекти
(създаване и поддържане на уебстраница,
организиране на семинари и др.);
в) изпълнява ролята на секретариат на КП
и СКН, т.e. организира заседания, води протоколи, изготвя, изпълнява и следи решения,
които подлежат на одобрение от СУО;
г) обявява покани за набиране на проектни предложения съгласно решенията на
СКН и под координацията на СУО: подготвя
документите за кандидатстване (формуляри
за кандидатстване и насоки за кандидатите),
информира и консултира кандидатите, приема
и регистрира проектните предложения;
д) подготвя док у ментаци ята, свързана
със заседанията на КП и СКН, провежда
административни проверки и проверки на
допустимостта на проектните предложения,
подготвя искания за разяснения и докладите
от сесиите по отваряне на проектните предложения;
е) наблюдава напредъка, вк лючително
финансовия напредък на финансираните проекти, като проверява финансовите отчети и
отчетите за дейността и извършва посещения
на място, ако е необходимо;
ж) управлява изпълнението на програмата/
проекта, като въвежда данни в информационната система за европейското териториално
сътрудничество (MIS-ETC), за да полу чи
количествена и качествена информация за
наблюдението на проекта;
з) подпомага СУО при финансовото управление на проектите, като гарантира точно
разделение на фу нк циите (генериране на
проекти/проверка на исканията за плащане);
по-специално СТС ще проверява техническите, финансовите отчети и верификационните
доклади, получени по проектите;
и) гарантира разпространение на резултатите от проекта и най-добрите практики
на сътрудничество (бюлетин по програмата,
срещи с бенефициентите и др.);
й) установява тесни връзки и редовни информационни потоци с НО и НИЗ;
к) работи в сътрудничество с организации,
институции и мрежи, свързани с постигането
на целите на програмата.
(4) Националните органи:
а) осигуряват определянето и участието на
представители, заместници и наблюдатели в
Съвместния комитет за наблюдение;
б) осигуряват навременното определяне
и участие на представителите в Комитета
по подбор като членове или наблюдатели по
искане на СУО;
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в) осигуряват функционирането на националните информационни звена и предоставянето на подкрепа на СУО и СТС при
разпространението на коректна информация
относно програмата в съответните страни
и подпомагат потенциалните кандидати за
подаването на заявления за кандидатстване
с добро качество в рамките на поканите по
програмата;
г) гарантират сключването на договори/
финансови процедури по националното съфинансиране от държавния бюджет с българските и гръцките партньори, които участват
в избраните проекти;
д) гарантират трансфера на националното
съфинансиране от държавния бюджет към
българските и гръцките партньори;
е) осигуряват достъп до информация на
Съвместния управляващ орган и Одитния
орган, за да изпълняват задълженията си;
ж) осигуряват съответствието на разходите с националните и общностните правила,
както и с процедурите на програмата чрез
адекватна система на контрол;
з ) осигуряват определянето на контрольори съгласно националното законодателство
за първото ниво на контрол и адекватното
функциониране на дейността по първото ниво
на контрол;
и) осигуряват спазване на процедурите,
включени в Практическото ръководство за
договорните процедури за външни действия
на ЕО и националното законодателство за
обществени поръчки;
й) осигуряват адекватна одитна пътека;
к) информират СУО в срок 15 работни дни
за всякакви нередности по програмата, които
са установени и са доказани, че са извършени
на съответната национална територия;
л) гарантират възстановяването на Съвместния управляващ орган на сумите, дължими
от бенефициентите, изпълнителите или партньорите, които се намират на територията им,
когато СУО не може да възстанови дължимите
суми в рамките на година от издаването на
нареждане за възстановяване;
м) националните органи ще имат достъп
до информационната система за европейското
териториално сътрудничество (MIS-ETC) на
програмата (достъп само за прочитна информация) с оглед на техническите ограничения
на връзката.
(5)Национални информационни звена:
а) организират потока на информация до
потенциалните бенефициенти от собствената им страна под координацията на СУО
и НО (организиране на малки семинари,
осигуряване на преведени на съответния им
национален език материали от уебстраницата
на програмата, предоставяне на информация
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относно обявяване на покани за набиране на
предложения, както и разяснения на правила
и процедури);
б) осъществяват връзка с НИЗ от други
страни (пряко или чрез СТС) за улесняване
търсенето на партньори;
в) поддържане на малка база данни на
ниво мерки на (потенциално) заинтересовани
страни.
Член 3. Договори
(1) За целите на този меморан д у м за
разбирателство „бенефициент“ се разбира
по смисъла на член 2(2) от Регламент (EО)
№ 951/2007.
(2) Съвместният управляващ орган подписва с бенефициента договора за безвъзмездна
помощ относно средствата от Европейския
инструмент за добросъседство и партньорство
(ENPI) въз основа на решението на Съвместния комитет за наблюдение, отговорен за
подбора на операциите. Сумата, посочена в
договора за безвъзмездна помощ между СУО
и бенефициента, е в евро.
(3) По отношение на съфинансирането на
проектите от държавния бюджет като част
от националното съфинансиране Министерството на регионалното развитие и туризма
спазва националните процедури за румънските
партньори и националните органи – за българските и гръцките партньори.
(4) Финансовата подкрепа от ЕС се предоставя на бенефициента изключително и само
за проекта, както е посочено във формуляра
за кандидатстване, одобрен от Съвместния
комитет за наблюдение, и е неизменна част
от договора за безвъзмездна помощ.
(5) Приложимите процедури, както и съответните стандартни документи и образци
на договорите са включени в Практическото
ръководство за договорните процедури за
външните действия на ЕО и неговите анекси
в сила към момента на отварянето на процедурите за обществени поръчки или на поканите за набиране на проектни предложения
съгласно измененията на СУО.
(6) Бенефициентът регламентира отношенията си с партньорите, участващи в операцията, чрез споразумение, което се състои от
разпоредби, гарантиращи доброто финансово
управление на средствата, отпуснати за операцията, включително условията за възстановяване на неправомерно изплатените суми.
(7) Договорите, подписани от бенефициентите с трети страни за изпълнението на
проектите, ще спазват националното и европейското законодателство за обществените
поръчки, както и процедурите на програмата.
(8) Правилата за допустимост, свързани с
участието в поканите за набиране на предложения, са посочени в член 14 и 21 от Ре-
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гламент (EО) №1638/2006 и в Практическото
ръководство за договорните процедури за
външни действия на ЕС.
Член 4. Система за контрол
(1) Съгласно Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“ и
в съответствие с член 39 от Регламент (EО)
№ 951/2007 Съвместният управляващ орган
от Румъния и националните органи от Република България и Република Гърция ще
създадат система за контрол, която позволява
проверката на правилността на декларираните
разходи за операциите или части от операциите, изпълнявани на техните територии,
както и съответствието на тези разходи и
на съответните операции или части от тези
операции с общностните правила и националните правила.
(2) По-специално системата за контрол
проверява дали разходите, декларирани от
бенефициента или друг партньор, са реални,
действителни и законни въз основа на подкрепящи документи съгласно принципа за
добро финансово управление и принципа на
икономичност, точно отчетени и допустими
съгласно сключения договор за безвъзмездна
помощ.
(3) Системите на контрол следва да предоставят „верификационен доклад за разходите“,
потвърждаващ законността и правилността
на разходите, декларирани от бенефициента.
(4) Верификационният доклад за разходите,
придружаващ искането за плащане на остатъка, покрива всички разходи по проекта (тези
на бенефициента и на партньорите), които не
са били покрити от всеки друг предишен доклад. Въз основа на верификационния доклад
за разходите СУО определя общия размер
на допустимите разходи, който може да бъде
приспаднат от общата сума на предварително
финансиране по договора (клиринг).
(5) Верификацията на операциите, изпълнени от румънските бенефициенти или партньори
(разходи по проекта и доставка на услуги и
продукти), се извършва от Дирекцията за
координация на териториалната дейност чрез
нейните териториални звена, учредени към
Министерството на регионалното развитие
и туризма на Румъния, които са технически
независими от СУО.
(6) Верификаци ята на дейностите, извършени от българските бенефициенти или
партньори, ще се провежда от външни конт рол ьори (физи ческ и л и ца) посредс т вом
децентрализирана система за първо ниво
на контрол, изградена и контролирана от
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на България чрез Главна
дирекция „Управление на териториалното
сътрудничество“.
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(7) Верификацията на дейностите, извършени от гръцките бенефициенти или партньори,
ще се провежда от Звено Г (D) (за първо ниво
на контрол и верификация на разходите) на
Разплащателния орган на Гърция съгласно
„Ръководството за първо ниво на контрол“,
одобрено с решение 37338/21-7-2009.
(8) Българските и гръцките НО следва във
възможно най-кратки срокове да информират
СУО относно всяка промяна, свързана със
създадените системи за контрол.
(9) Съвместният управляващ орган гарантира всички въпроси да бъдат изяснени
преди приемането на всяко искане за плащане. Никакви искания за плащане няма да
бъдат приети и никакви плащания няма да
бъдат правени до бенефициенти, докато не
бъде предоставена пълна и удовлетворяваща
информация за системата на контрол.
Член 5. Одит
(1) Звеното за вътрешен одит на СУО
(Дирекция „Одит“, Министерство на регионалното развитие и туризма) изготвя и изпълнява програмата за одит, посочена в член 15,
алинея (2), буква (г) и член 29 от Регламент
на Комисията (EО) № 951/2007.
(2) Звеното за вътрешен одит на СУО осъществява годишен контрол върху вътрешните
дейности и правилното приложение на процедурите от СУО. Годишният доклад, изготвен
съгласно член 29, алинея (1) от Регламент на
Комисията (EО) № 951/2007, следва да бъде
изпратен до Съвместния управляващ орган
и да бъде приложен към годишния доклад,
посочен в член 28 от Регламента на Комисията
(EО) № 951/2007.
(3) Одиторската служба към Сметната
палата на Румъния ще провежда външна годишна последваща (ex-post) верификация на
постъпленията и разходите, представени от
СУО в годишния финансов доклад съгласно
стандартите и етичния кодекс на Международната федерация на счетоводителите (IFAC),
съгласно член 31 от Регламент на Комисията
(EО) № 951/2007 и член 10, алинея (5) от
Регламент (EО) № 1638/2006. Обхватът на
външния одит покрива преките разходи на
СУО за техническа помощ и управление на
проектите (плащания). Докладът от външния
одит сертифицира декларацията за приходите
и разходите, представена от СУО в годишния
финансов доклад, и по-точно удостоверява,
че всички посочени разходи са действително
извършени и са точни и допустими.
(4) Звеното за вътрешен одит на СУО
изготвя годишен план за одит за проектите,
финансирани от Съвместни я управл яващ
орган (член 37, алинея (1) от Регламент на
Комисията (EО) № 951/2007), и доклад за
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миналогодишното изпълнение на този план
съгласно член 30, алинея (1) от Регламент на
Комисията (EО) № 951/2007.
(5) Контролът, посочен в член 37(1) на
Регламента на Комисията (EО) № 951/2007,
гарантира задоволително ниво на достоверност относно прекия контрол, извършен от
Съвместния управляващ орган за наличието,
точност та и допустимост та на разходите,
декларирани по операциите (член 37(2) от
Регламент на Комисията (EО) № 951/2007).
(6) Съвместният управляващ орган предоставя на Съвместния комитет за наблюдение
и на Европейската комисия като анекси към
годишния доклад за изпълнението на програмата, посочен в член 28 от Регламента на
Комисията (EО) № 951/2007: годишен доклад
от вътрешната служба, годишен доклад за
изпълнението на плана за одит на проектите
и доклад от външния одит.
Член 6. Плащания към бенефициентите
(1) Приносът на Общността се превежда по
единна банкова сметка на програмата, открита
на името на Съвместния управляващ орган.
(2) Съгласно разпоредбите на член 25 от
Регламент на Комисията (EО) № 951/2007
плащанията ще бъдат под формата на предварително финансиране, междинни плащания
и/или крайно салдо.
(3) Процентът на съфинансиране на ниво
проект е определен като 10% от приноса на
Общността. За Румъния съфинансирането от
държавния бюджет представлява максимум
до 8% от финансирането от Общността, а
собственото финансиране на ру мънск ите
партньори е най-малко 2%. За България съфинансирането от държавния бюджет представлява 10% от общностното съфинансиране.
За Гърция съфинансирането от държавния
бюджет представлява 10% от общностното
съфинансиране.
(4) Румънското национално съфинансиране
от държавния бюджет се превежда от Министерството на регионалното развитие и туризма
пряко на бенефициентите/партньорите, които
се намират в Румъния.
(5) Българското национално съфинансиране от държавния бюджет се превежда от
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството пряко на бенефициентите/
партньорите, които се намират в Република
България.
(6) Гръцкото национално съфинансиране
от държавния бюджет се превежда от Министерството на икономиката, конкуренто
способността и търговския флот пряко на
бенефициентите/партньорите, които се намират в Република Гърция.
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(7) Сумата, която съответства на национално съфинансиране от държавния бюджет, се
превежда в евро, левове или леи в зависимост
от местоположението на бенефициента/партньора в една от държавите членки.
(8) Съгласно член 26 (1) от Регламента на
Комисията (EО) № 951/2007 всяка година,
след като СУО бъде уведомен за бюджетното
задължение, той може да помоли ЕК за предварително финансиране до 80% от приноса на
Общността за бюджета на съответната година.
(9) Съвместният управляващ орган отговаря за плащанията до бенефициентите по
проектите само ако средствата са налични
и при условие, че СУО навреме е получил
необходимото предварително финансиране и
последващи вноски от EК.
(10) След ск лючването на договора за
безвъзмездна помощ с бенефициента и получаването на искане за авансово плащане
СУО ще преведе чрез своето финансово звено
финансирането на ЕК за бюджета на проекта
за първата година.
(11) Средствата от ЕС ще бъдат изплатени в
евро (€) по банковата сметка на бенефициента.
Разходите, свързани с обменния курс, се поемат
от бенефициентите. Всички плащания трябва
да се отбележат в информационната система
за европейското териториално сътрудничество
(MIS-ETC) от СУО/ Съвместния технически
секретариат.
(12) Националните органи информират
СУО във възможно най-кратки срокове за
размера и датата на плащане на изплатеното
национално съфинансиране.
(13) Всяка държава членка отговаря за
съотнасянето на сумите от европейското
финансиране с националното съфинансиране
на ниво проект.
Член 7. Искания за плащане до Европейската комисия
(1) Финансовите процедури на програмно
ниво се управляват и координират от Генерална дирекция „Оторизиране и плащания
по програмата“ (Финансовото звено на СУО).
(2) Съгласно член 26, алинея (1) от Регламент на Комисията (EО) № 951/2007 ЕК поема
годишни задължения и след получаването на
уведомление за това задължение финансовото
звено на СУО ще поиска до 80% от годишния
принос като предварително финансиране на
дейностите.
(3) Съгласно член 26(2) от Регламент на
Комисията (EО) № 951/2007 към исканията
за предварително финансиране трябва да бъде
приложен предварителен годишен финансов
док лад, който обхваща всички разходи и
приходи от предходната година, които все
още не са сертифицирани в годишния доклад
от външния одит, както и да бъде приложен
предварителен бюджет, в който подробно са
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посочени задълженията на Съвместния управляващ орган и плащанията за следващата
година.
(4) Заедно с това въз основа на годишните
доклади ЕК също така извършва клиринг на
предишните предварителни финансирания съгласно допустимите и действително извършени
разходи, сертифицирани в годишния доклад
за външен одит. Въз основа на резултатите от
клиринга ЕК допълва или намалява исканата
сума за предварително финансиране.
Член 8. Техническа помощ
(1) 10% от бюджета на програмата, финансиран по Европейск и я инст ру мент за
добросъседство и партньорство (ENPI), ще се
използва за финансирането на компонента ТП.
(2) Бенефициентите по компонента ТП
са посочени в многогодишната стратегия
за ТП, одобрена от Съвместния комитет за
наблюдение.
(3) Бюджетът за ТП се управлява от СУО
съгласно приложимите правила и решения
на СКН, като се правят разходи в страните
участнички и на лица от тези страни, доколкото
е необходимо за изпълнението на дейностите
от компонента ТП.
Член 9. Нередности и възстановяване на
неправомерно платени средства
(1) Нередност е всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от
действие или бездействие на икономически
субект, което има или може да има като последица нанасянето на щета на общия бюджет на
Европейския съюз посредством извършването
на неоправдан вид разход.
(2) Съгласно член 27, алинея (1) от Регламент на Комисията (EО) № 951/2007 СУО
отговаря за възстановяването на всякакви
неправомерни или недопустими разходи и
за връщането на Комисията на възстановените суми пропорционално на приноса є по
програмата. В случай, че СУО установи вече
изплатени недопустими разходи, към момента
на получаване на финалния отчет по договора
за безвъзмездна помощ или след контролна
проверка или одит СУО издава нареждания за
възстановяване до съответния бенефициент.
(3) В случай, че СУО установи нередности,
например по време на ежедневното управление
на дадено действие, или в случай, че СУО е
уведомено за такива нередности, както и в
случай на нарушение на договора или на разпоредбите, на които се основава този договор,
СУО ще поиска пълно или частично възстановяване на безвъзмездната помощ. Сумата
за възстановяване може да се изчисли спрямо
следващото плащане към бенефициента или,
когато е приложимо, останалите плащания
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могат да бъдат преустановени. Изчислената
сума за възстановяване може да бъде прихваната от сумата за безвъзмездна помощ, която
е задържана до крайното салдо по помощта.
(4) Съвместният управляващ орган провежда комплексна проверка в срок една година след
издаването на нареждането за възстановяване
на средства с оглед гарантиране на самото
възстановяване. По-точно това гарантира
сигурността на иска за фиксирана и дължима
сума. В случаите, когато СУО възнамерява да
откаже възстановяването на установен дълг,
СУО ще гарантира, че отказът е законен и
отговаря на принципа на добро финансово
управление и пропорционалност. Решението
за отказ трябва да бъде обосновано и предоставено на Комисията и Съвместния комитет
за наблюдение за предварително одобрение.
(5) Когато възстановяването е свързано с иск
срещу бенефициент, изпълнител или партньор,
който се намира на територията на Република
България или Република Гърция, и сумата не
може да бъде възстановена в рамките на една
година, НО отговарят за възстановяването
на задължението на СУО, преди да предявят
иска срещу бенефициента, изпълнителя или
партньора (член 27, алинея (2) от Регламент
на Комисията (EО) № 951/2007).
(6) За да могат съответните НО да поискат
обратно съответните суми, СУО ще прехвърли досиетата съгласно член 27, алинея (4) от
Регламент на Комисията (EО) № 951/2007. Досието следва да съдържа цялата документация
по възстановяването (член 27, алинея (4) от
Регламент на Комисията (EО) № 951/2007).
Член 10. Заключителни разпоредби
(1) В случай на различия, които не се
уреждат от този меморандум за разбирателство, страните се съгласяват да стигнат до
приятелско и взаимно приемливо решение.
За тази цел те се уведомяват взаимно в писмен вид за позициите си и за всяко решение,
което те считат за възможно, и се срещат по
искане на една от страните. Всяка страна
трябва да отговори на искането за приятелско
разрешаване на спора в срок 10 дни. След
изтичането на този срок или ако опитът за
приятелско разрешаване на спора не е довел до
споразумение в рамките на 60 дни от първото
искане, всяка страна може да уведоми другата,
че смята процедурата за провалена. В случай
че не се постигне приятелско споразумение,
по общо договаряне между страните спорът
ще бъде отнесен за мирно разрешаване от
Европейската комисия.
(2) Всички неразрешени спорове между
страните по този меморандум, породени във
връзка с изпълнението на меморандума, се
отнасят на първа инстанция на компетентния
съд в Букурещ, Румъния.
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(3) Ако дадена разпоредба от меморандума
е или стане изцяло или частично невалидна,
другите разпоредби продължават да бъдат в
сила. Страните по меморандума ще предприемат всички необходими стъпки и действия
да заменят невалидната разпоредба с валидна
такава, която най-добре отговаря на целите
на невалидната разпоредба.
(4) Измененията към този меморандум,
включително отказът от писмената форма,
изискват писмено одобрение от страните.
(5) Страните следва да положат максимални
усилия да спазят меморандума.
(6) Писмената комуникация между националните органи, Съвместния управляващ
орган, Одитния орган, Съвместния технически
секретариат, Националното информационно
звено и други органи, участващи в изпълнението на програмата, се осъществява на
английски език.
(7) Меморандумът за разбирателство за
изпълнението на Съвместната оперативна
програма „Черноморски басейн“ влиза в сила
на последната дата, на която бъдат изпълнени
изиск вани ята на националните законодателства за влизане в сила на меморандума.
Страните следва да се уведомят взаимно, че
националните процедури са изпълнени.
5570

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за
упражняване на държавен здравен контрол
(ДВ, бр. 63 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 след думата „отбраната“
се добавя „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
§ 2. В чл. 5, ал. 3 думата „препарати“ се
заменя със „смеси“, а думите „Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и препарати“ се заменят със „Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 4 думата „храните“ се
заменя с „натуралните минерални, изворни
и трапезни води, предназначени за питейни
цели“.
§ 4. В чл. 7, ал. 1, т. 10 думата „препарати“
се заменя със „смеси“.
§ 5. В раздел ІІ „Условия и ред за извършване на държавен здравен контрол на обекти
с обществено предназначение“ се създават
чл. 16а, 16б и 16в:
„Чл. 16а. Държавният здравен контрол на
обектите с обществено предназначение се
извършва както в процеса на тяхното проектиране и изграждане, така и в процеса на
експлоатацията им.
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Чл. 16б. Органите на държавния здравен
контрол участват в процедурите и взeмането
на решение по екологична оценка и оценка на
въздействието върху околната среда съгласно
изискванията на Закона за опазване на околната среда, като оценяват съответствието със
здравните изисквания на планове, програми и
инвестиционни предложения за строителство,
дейности и технологии или техни изменения
или разширения по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от
2004 г. (ДВ, бр. 57 от 2004 г.), и Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.).
Чл. 16в. (1) Органите на държавния здравен
контрол съгласуват устройствени схеми и планове и извършват оценка на съответствието
със здравните изисквания на инвестиционни
проекти съгласно разпоредбите на Закона за
устройство на територията и при спазване
изискванията по чл. 18 и 19.
(2) В случаите, когато за устройствена
схема или план или инвестиционен проект
е извършена екологична оценка, съответно
оценка на въздействието върху околната среда,
и съответният орган на държавния здравен
контрол е участвал в процедурите и вземането
на решение по реда на наредбите по чл. 16б,
органът на държавния здравен контрол се
съобразява с дадените становища и взетите
решения при извършване на действията по
ал. 1.“
§ 6. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Органите на държавния здравен
контрол участват в състава на:
1. Висшия експертен екологичен съвет на
Министерството на околната среда и водите
(МОСВ);
2. Националния експертен съвет по устройството на територията и регионалната
политика на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството;
3. други експертни съвети на централните
ведомства;
4. експертните екологични съвети на регионалните инспекции по околната среда и
водите към МОСВ;
5. областните и общинските експертни
съвети по устройство на територията.
(2) В експертните съвети по ал. 1, т. 1 – 3
участват държавни здравни инспектори от
Министерството на здравеопазването или
НЦРРЗ.
(3) В експертните съвети по ал. 1, т. 4 и
5 участват държавни здравни инспектори от
РЗИ, определяни със заповед на директора
на инспекцията ежегодно или за всеки конкретен случай.“

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

§ 7. В чл. 24, т. 9 думите „чл. 56 от Закона за здравето“ се заменят с „установените
с нормативен акт забрани и ограничения за
тютюнопушене“.
§ 8. В чл. 26, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 буква „б“ се заличава.
2. В т. 2 думите „удостоверение за вписване
в регистъра“ се заличават.
§ 9. В чл. 27, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели;“.
2. В т. 4 думата „препарати“ се заменя
със „смеси“.
3. Създава се т. 7:
„7. медицински изделия.“
§ 10. В чл. 29 думите „храни, добавки в
храни, материали и предмети, предназначени
за контакт с храни“ се заменят с „натурални
минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели“, а думите „регламенти
на Европейската общност (ЕО)“ се заменят
с „регламенти на Европейския съюз (ЕС)“.
§ 11. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Държавният здравен контрол на
химичните вещества и смеси се извършва
по реда на Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси,
нормативните актове по неговото прилагане
и приложимите регламенти на ЕС, а за неуредените случаи се прилагат разпоредбите на
Закона за здравето и тази наредба.“
§ 12. В чл. 34 думите „допълнителната
разпоредба“ се заменят с „допълнителните
разпоредби“.
§ 13. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. Държавният здравен контрол на
медицинските изделия се извършва по реда на
Закона за медицинските изделия, нормативните актове по неговото прилагане и приложимите регламенти на ЕС, а за неуредените
случаи се прилагат разпоредбите на Закона
за здравето и тази наредба.“
§ 14. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Държавният здравен контрол по
устройството на урбанизираните територии
и дейностите по проектиране, строителство,
реконструкция, разширение, въвеж дане в
експлоатация на жилищни сгради и обекти
с обществено предназначение се извършва в
съответствие с изискванията на чл. 16а – 16в.“
§ 15. Създават се чл. 41а, 41б, 41в и 41г:
„Чл. 41а. Държавният здравен контрол по
спазване на изискванията за осигуряване
здравословно хранене на групи от населението се извършва за установяване спазването
на Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно
хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.) и
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останалите наредби по чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква „л“ от допълнителните
разпоредби на Закона за здравето.
Чл. 41б. Органите на държавния здравен
контрол извършват контрол върху дейността
с азбест и/или азбестосъдържащи материали
по реда на Закона за здравето и за установяване спазването на Наредба № 9 от 2006 г. за
защита на работещите от рискове, свързани с
експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 71
от 2006 г.).
Чл. 41в. Държавният здравен контрол по
спазване на установените с нормативен акт
забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки се извършва
за установяване спазването на чл. 54 и 55 от
Закона за здравето.
Чл. 41г. Държавният здравен контрол по
спазване на установените с нормативен акт
забрани и ограничения за тютюнопушене се
извършва по реда на Закона за здравето и
за установяване спазването на Наредбата за
условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в
сградите с обособени работни места, приета с
Постановление № 264 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 90 от 2010 г.).“
§ 16. В чл. 51 думите „Наредба № 2 от
2006 г. за дейността на Националната система
за мониторинг на шума в околната среда и
за изискванията за провеждане на собствен
мониторинг и предоставяне на информация
от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 37 от 2006 г.)“ се заменят
с „Наредба № 54 от 2010 г. за дейността на
Националната система за мониторинг на
шума в околната среда и за изискванията за
провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените
източници на шум в околната среда (ДВ,
бр. 3 от 2011 г.)“.
§ 17. В чл. 52 думите „наредбата по чл. 34,
ал. 2 във връзка с § 1, т. 12, буква „г“ от допълнителната разпоредба на Закона за здравето“ се заменят с „Наредба № 9 от 2010 г.
за максимално допустимите стойности на
вибрациите в ж илищни помещени я (ДВ,
бр. 17 от 2010 г.)“.
§ 18. В чл. 53 думите „наредбата по чл. 34,
ал. 2 във връзка с § 1, т. 12, буква „г“ от допълнителната разпоредба на Закона за здравето“ се заменят с „Наредба № 9 от 2010 г.
за максимално допустимите стойности на
вибрациите в жилищни помещения“.
§ 19. В чл. 57 думите „допълнителната
разпоредба“ се заменят с „допълнителните
разпоредби“.
§ 20. В чл. 62, ал. 1 думите „Правилника за
устройството и дейността на РИОКОЗ (обн.,
ДВ, бр. 16 от 2005 г.; изм., бр. 56 от 2006 г.,
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бр. 39 от 2007 г. и бр. 58 от 2008 г.)“ се заменят
с „Устройствения правилник на регионалните
здравни инспекции (ДВ, бр. 6 от 2011 г.)“.
§ 21. В приложение № 1 частта „Гръб на
служебните карти на държавни здравни инспектори“ се изменя така:
„Гръб на служебните карти на държавни
здравни инспектори
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
Чл. 19. (2) При провеждането на държавния
здравен контрол държавните здравни инспектори имат право:
1. на свободен достъп до обектите, продуктите, стоките, дейностите и лицата, подлежащи
на контрол;
2. да изискват сведения и документи и да
получават копия от тях на хартиен и/или електронен носител;
3. да вземат проби и образци за лабораторни
анализи в количества, необходими за извършване
на изследвания;
4. да разпореждат извършване на прегледи
и изследвания за оценка на здравословното
състояние на лицата по чл. 34, ал. 3;
5. да предписват отстраняване от работа на
лица, които са болни или заразоносители и
представляват опасност за здравето на околните;
6. да предписват провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки,
като определят срокове за тяхното изпълнение;
7. да спират експлоатацията на обекти с обществено предназначение, на части от тях или
на съответната дейност в случаите по чл. 38,
ал. 3, като уведомят незабавно директора на
регионалната здравна инспекция;
8. да спират реализацията на продукти и
стоки със значение за здравето на човека в
случаите по чл. 39, ал. 1, т. 1;
9. да поставят удостоверителни знаци в случаите по чл. 38 и 39;
10. да съставят актове за установяване на
административни нарушения;
11. да предлагат на органите на Дирекцията
за национален строителен контрол при въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България решение за отказ за приемане на
обекти с обществено предназначение, когато
установят съществени нарушения на нормите
и изискванията, определени с нормативен акт;
12. да издават хигиенни заключения за съответствието на обектите с обществено предназначение, на продуктите, стоките и дейностите със
значение за здравето на човека и на максимално
допустимите нива на факторите на жизнената
среда със здравните изисквания;
13. да правят предложения за принудителни
административни мерки, предвидени в закон.
Чл. 48. Органите на Министерството на вътрешните работи, другите държавни и общински
органи и ръководителите на ведомствата, организациите, физическите и юридическите лица
са длъжни да оказват необходимата помощ и
съдействие на държавните здравни инспектори
при упражняване на правомощията им.
“
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§ 22. Навсякъде в текста думите „регионална инспекция за опазване и контрол
на общес т вено т о зд ра ве“, „рег иона л ната
инспекция за опазване и контрол на общественото здраве“, „регионалните инспекции за
опазване и контрол на общественото здраве“
и „РИОКОЗ“ се заменят съответно с „регионална здравна инспекция“, „регионалната
здравна инспекция“, „регионалните здравни
инспекции“ и „РЗИ“.
§ 23. Навсякъде в текста думите „регламенти на ЕО“ се заменят с „регламенти на ЕС“.
Заключителни разпоредби
§ 24. В Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на
публичен регистър на обектите с обществено
предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 28 от
2005 г.; изм., бр. 50 от 2006 г., бр. 61 от 2008 г.,
бр. 14 от 2011 г.) в приложение № 1 ред с код
27 се заличава.
§ 25. Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните
изисквания за здравна защита на селищната
среда (ДВ, бр. 46 от 1992 г.) се отменя.
§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Ст. Константинов
5741

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 22 от 2004 г. за правилата за
производство и предлагане на пазара на
чистопороден и хибриден разплоден материал
при птици и реда за водене на регистър (ДВ,
бр. 49 от 2004 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. правилата за предлагане на пазара на
яйца за люпене и пилета с оглед прилагане на:
а) Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета
от 22 октомври 2007 г. за установяване на
обща организаци я на селскостопанск и те
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) № 617/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на
стандартите за търговия с яйца за люпене и
пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми (обн., ОВ, бр. L 168/5 от 26.06.2008 г.);
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в) чл. 10, параграфи 2 и 3 на Регламент (ЕС)
№ 557/2010 на Комисията от 24 юни 2010 г. за
изменение на регламенти (ЕО) № 1518/2003,
(ЕО) № 596/20 04, (ЕО) № 633/20 04, (ЕО)
№ 1345/2005, (ЕО) № 2014/2005, (ЕО) № 239/2007,
(ЕО) № 1299/2007, (ЕО) № 543/2008, (ЕО)
№ 589/2008, (ЕО) № 617/2008 и (ЕО) № 826/2008
от носно за дъл жени я та за у ведомление в
рамките на общата организация на селскостопанските пазари.“
2. В ал. 2 след думата „яйца“ се добавя
„за люпене“ и думата „Приложение № 1“ се
заменя с „чл. 1 от Регламент (ЕО) № 617/2008“.
3. В ал. 3 думите „племенни и репродуктивни“ се заменя с „ферми и“ и в края на
изречението думата „люпене“ се заменя с
„инкубиране“.
§ 2. От наименованието на глава втора
думата „развъдните“ се заличава.
§ 3. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Фермите и стопанствата за производство на чистопороден и хибриден разплоден
материал при птици се регистрират по реда на
чл. 15 от Закона за животновъдството (ЗЖ).
(2) При регистрацията се издава удостоверение по образец съгласно приложение № 1,
в което се вписва регистрационният номер
на фермата или стопанството.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и гори“ и „развъдните“
се заличават, а изразът „ферми и стопанства“
се заменя с „фермите и стопанствата“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При всяка регистрация в регистъра за
фермата или стопанството се открива партида
с уникален идентификационен номер, по която
се извършват всички последващи вписвания.
Номерът съдържа ветеринарния регистрационен номер на фермата или стопанството, под
който е извършена регистрацията в областна
дирекция по безопасност на храните съгласно
Закона за ветеринарномедицинска дейност,
като според дейност та на предпри ятието
след изписване на регистрационен номер се
добавят цифрите 1 за развъдно-подобрително
стопанство, 2 за стопанство за размножаване,
3 за люпилня.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните промени:
а) в основния текст думата „развъдните“
се заличава и изразът „ферми и стопанства“
се заменя с „фермите и стопанствата“;
б) в т. 4 след думите „вид на“ се добавя
„фермата или“;
в) точка 9 се изменя така:
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„9. номер и дата на удостоверението от
развъдната организация и идентификационен
номер на стадото;“
г) точка 10 се заличава.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Текстът на чл. 6 става ал. 1 и се изменя
така:
„(1) При всяка промяна на обстоятелствата по чл. 15, ал. 3 и 8 областните дирекции
„Земеделие“ предоставят информация в Министерството на земеделието и храните на
хартиен или електронен носител.“
2. Създава ал. 2 със следния текст:
„(2) Специализираната дирекция по чл. 3,
ал. 2 от Закона за животновъдството обобщава постъпилата информация и поддържа
общ регистър на фермите и стопанствата за
страната.“
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „само от ОДЗГ и Министерството на земеделието и продоволствието“
се заменят с „по реда и при условията на Закона за достъп до обществената информация“.
2. Алинея 2 се заличава.
§ 8. В наименованието на глава трета след
„производство“ се добавя „и предлагане на
пазара“.
§ 9. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Яйцата за люпене, предназначени
за предлагане на пазара за производство на
пилета, и техните опаковки се маркират индивидуално във фермата или стопанството
производител в съответствие с изискванията
на чл. 3 на Регламент (ЕО) № 617/2008. Тази
маркировка не се отнася за яйца за люпене,
предназначени за инкубиране в собствена
люпилня.“
§ 10. В чл. 9 думите „от едно развъдно“
се заменят с „от една и съща ферма или“ и
думите „номер на развъдното стопанство“
съответно с „номер на фермата или стопанството съгласно чл. 3, ал. 3“.
§ 11. В чл. 10, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „на развъдното стопанство“
се заменят с „на фермата или стопанството“.
2. В т. 3 думите „за търговия“ се заменят
с „предлагане на пазара“, поставя се запетая
и се добавя „както и данни за името и адреса
на техния купувач“.
§ 12. Член 11 се заличава.
§ 13. Членове 12, 13, 14 и 15 се заличават.
§ 14. Член 16 става чл. 11 и се изменя така:
„Чл. 11. (1) При предлагане на пазара на
яйца за люпене и пилета се спазват изискванията на Наредба № 30 от 2006 г. за здравните
изисквания към птици и яйца за люпене при
придвижването или транспортирането им между Република България и държавите – членки

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

на Европейския съюз, внасянето им от трети
страни и за определяне на здравния статус
на обектите, от които произхождат (обн., ДВ,
бр. 28 от 2006 г.; изм., бр. 86 от 2006 г., бр. 4
от 2007 г. и бр. 4 от 2010 г.).
(2) Стопанството, от което произхождат
яйцата за люпене и пилета по ал. 1, съставя
за всяка партида яйца за люпене или пилета
придру ж ителен док у мент, който съдържа
следните данни:
1. име (фирма), адрес и регистрационен
номер на стопанството;
2. брой яйца за люпене или пилета според
вида, категорията и типа домашни птици;
3. дата на изпращане на партидата;
4. име и адрес на получателя.“
§ 15. Създава се нов чл. 12 със следния
текст:
„Чл. 12. Внасянето на яйца за люпене и пилета се допуска при спазване на изискванията
на чл. 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 617/2008 и
Наредба № 30 от 2006 г. за здравните изисквания към птици и яйца за люпене при придвижването или транспортирането им между
Република България и държавите – членки
на Европейския съюз, внасянето им от трети
страни и за определяне на здравния статус на
обектите, от които произхождат.“
§ 16. Създава се нов чл. 13 със следния
текст:
„Чл. 13. Яйцата за люпене и техните опаковки, които са предназначени за износ, с
оглед спазване на действащите разпоредби
в трети страни могат да бъдат маркирани с
допълнителна информация, при условие че
тя позволява ясно разграничаване от маркировката на яйца за консумация и не противоречи на изискванията на чл. 121, буква г) от
Регламент (ЕО) №1234/2007 и в регламентите
за неговото прилагане.“
§ 17. Съ зда ва се нова гла ва чет вър та
„Контрол“.
§ 18. Създават се нови членове 14 и 15 със
следния текст:
„Чл. 14. (1) Контролът върху производството
и предлагането на пазара на чистопороден
и хибриден разплоден материал при птици
включва контрол по:
1. регистрация на фермите или стопанствата;
2. спазване разпоредбите на чл. 3, 4, 5
и 7 на Регламент (ЕО) № 617/2008 относно
маркировката и задължителните елементи
на придружаващите документи.
(2) Контролът се осъществява в регистрираните ферми, стопанства и люпилните от
длъжностни лица, определени със заповед на
министъра на земеделието и храните.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

Чл. 15. (1) При извършване на проверката
лицата по чл. 14:
1. попълват контролен лист съгласно приложение 2;
2. съставят протокол за извършената проверка и акт за установяване на административни нарушения.
(2) При установяване на административни
нарушения се налагат санкции съгласно чл. 51в
от Закона за животновъдството.“
§ 19. В допълнителните разпоредби в § 1
се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„За целите на тази наредба се прилагат
определенията, посочени в чл. 1 на Регламент
(ЕО) № 617/2008.“
2. Точки 1, 2, 3, 4 и 5 се отменят.
§ 20. Навсякъде в наредбата думите „Земеделие и гори“ се заменят съответно със
„Земеделие“.
§ 21. Н а в ся к ъ де в н ар ед бат а д у м и т е
„Министерство(то) на земеделието и продоволствието“ и „министърът(а) на земеделието
и продоволствието“ се заменят съответно с
„Министерство(то) на земеделието и храните“
и „министърът(а) на земеделието и храните“.
§ 22. Приложение № 1 се заличава, като
приложение № 2 става приложение № 1 и се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ
.......................................................................................
.....
Областна дирекция „Земеделие“ – ...........................
УДОСТОВЕРЕНИЕ № .........................
за регистрация на ферма или стопанство за производство на чистопороден и хибриден разплоден
материал при птици
Във връзка с чл. 15, ал. 6 от Закона за животновъдството на:
Фирма ..........................................................................,
регистрирана том ......, стр. ....., на ..........................
................................................................. окръжен съд,
седалище .........................., адрес ..............................
................................, БУЛСТАТ ..................................,
се издава настоящото удостоверение за регистрация, намиращо се
.....................................................................................
Срокът на действие на издаденото удостоверение
е .......................................................................................
гр. .....................
.............. 20.... г.

Директор на ОДЗ: ...............“

§ 23. Създава се ново приложение 2 към
чл. 15, ал. 1, т. 1 със следния текст:
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„Приложение № 2
към чл. 15, ал. 1, т. 1
Контролен лист
за спазване стандартите за търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици
ОБЛАСТ

Вид на посещението:

първо

рутинно

повторно

друго

		
обект с вет.

Дата на проверката

регистрационен № BG
регистрационен №
по чл. 15 ЗЖ
вид на обекта

Развъдноподобрително

Населено

С т о п а н с т в о з а Люпилня
размножаване

Име и фамилия на инспектиращия

място
Изисквания

Да

Не

Коментар

2

3

4

5

1
1.

Данни за фермата:

1.1.

срок на валидност на удостоверението

1.2.

капацитет

1.3.

вид на птиците

2.

Маркиране на яйцата за люпене

2.1.

Яйцата за люпене маркират ли се в стопанството?

2.2.

Яйцата за люпене маркирани ли са индивидуално?

2.3.

Кодът на производителя маркиран ли е с черно незаличимо
мастило и спазена ли е височината и ширината на буквите и
цифрите от кода?

2.4.

Маркировката четлива ли е?

3.

Изисквания към опаковките с яйца за люпене

3.1.

Опаковките чисти ли са?

3.2.

Яйцата за люпене от един и същи вид,
категория и тип домашни птици ли са?

3.3.

Яйцата за люпене от едно и също предприятие ли са?

3.4.

Върху опаковката посочен ли е текстът „яйца за люпене“?

3.5.

Маркиран ли е отличителният номер на предприятието производител върху опаковките или контейнерите, с които се
транспортират яйцата за люпене?

(височина най-малко
2 mm и ширина 1 mm)
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4.

Маркиране на опаковките с пилета

4.1.

Кутиите съдържат ли пилета от един и същи вид, тип и категория домашни птици?

4.2.

Кутиите съдържат ли пилета от една и съща люпилня?

4.3.

Върху кутиите маркиран ли е регистрационният номер на
люпилнята.

5.

Внос на яйца

5.1.

Маркиране на яйцата за люпене

С Т Р. 8 7
3

4

5

(посочва се вид, тип
и категория)

(височина най-малко
20 mm, ширина 10 mm
и дебелина 1 mm)

5.1.1. Има ли вносни яйца в стопанството/люпилнята?
5.1.2. Яйцата за люпене маркирани ли са индивидуално?
5.1.3. Върху яйцата за люпене маркирана ли е страната на произход
на яйцата и думите „яйца за люпене“?
5.2.

Изисквания към опаковките с яйца за люпене

5.2.1. Върху опаковките маркирани ли са:
А) страната на произход на яйцата и думите„яйца за люпене“?
Б) видът домашни птици, от които произхождат яйцата?
В) името/търговското наименование на изпращача и неговият адрес?
5.3.

Маркиране на опаковките с пилета

5.3.1. Кутиите съдържат ли пилета от един и същи вид, тип и категория домашни птици?
5.3.2. Кутиите съдържат ли пилета от една и съща люпилня?
5.3.3. Върху опаковките с пилета маркирани ли са:
А) страната на произход?
Б) видът домашни птици?
В) името/търговското наименование на изпращача и неговият адрес?
5.4.4. Регистрационният номер на люпилнята маркиран ли е с черно
незаличимо мастило и спазена ли е височината и ширината
на буквите и цифрите от кода?

(височина най-малко
20 mm, ширина 10 mm
и дебелина 1 mm)
Инспектор: .............................
(подпис)

Собственик/ползвател на обекта
или негов представител:
........................................................................
(име, презиме, фамилия)
адрес: ............................................................
подпис: .........................................................“

§ 24. Приложение № 3 се заличава.
За министър: Цв. Димитров
5764

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по приоритетна
ос № 5 „Техническа помощ“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 24, ал. 1 думите „до един месец“ се заменят с „до 2 месеца“.
§ 2. Приложение № 3 към чл. 23, ал. 1 се изменя така:
Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Отдел „Рибарство и аква култури”

„Приложение № 3
към чл. 23, ал. 1
Приложение 3
към чл.23, ал.1

Заявка за плащане
Техническа помощ
ОС 5

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
Мярка 5.1 "Техническа помощ"
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел „Рибарство и Аквакултури”
Разплащателна Агенция
София, бул. “Цар БорисIII”136
УРН __/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /__/
Вид плащане:

Междинно �

Получено:

Окончателно �

авансово плащане �

междинно плащане �

Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от бенефициента
Наименование на бенефициента (по съдебна регистрация)
Институция:
Отдел:

стая

ЕИК №:
Седалище и адресна регистрация:
П.К:
Област:
Телефон:

Община:
Факс:

E-mail
Попълва се от лицето, оправомощено да подаде заявката за плащане
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К.№:

издадена на:

от:

Отдел:

ЕГН:

Длъжност:

Заповед на ръководителя за оправомощеното лице: №:
Служебна карта: №:

издадена на:

дата:

от:
Информация за банковата сметка на бенефициента

IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон:

Извършените от мен разходи, за които заявявам финансово подпомагане,
са в размер на: _______________________ лева.
Финансовата помощ, която заявявам за плащане, е в размер на: ______________________ лева.

Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Отдел „Рибарство и аква култури”
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Мярка 5.1 - Техническа помощ
Допустими сектори:
Сектор 01-Общи дейности по управлението на ОПРСР.

� Да

Сектор 02-Специфични дейности по управление, мониторинг и контрол на ОПРСР.

� Да

Сектор 03-Дейности, свързани с функционирането на Комитета за наблюдение.

� Да
� Да

Сектор 04-Проучвания и анализи.
Сектор 05-Информационни кампании и промоционални дейности.
Сектор 06-Други дейности по техническа помощ.

� Да
� Да

Допустими разходи
1. Извършване на оценки, анализи и проучвания във връзка с прилагане на мерките по ОПРСР;

� Да

2.Разходи за наемане на сгради за осигуряване на работни помещения на органите, определени за
прилагането на ОПРСР;

� Да

3. Обезпечаване с офис техника и обзавеждане на органите, определени за прилагането на ОПРСР;

� Да

4. Допълнително материално стимулиране (възнаграждения и вноски от работодател за държавното
обществено осигуряване и здравни осигуровки) на служителите, отговорни за управлението,
наблюдението, оценката и контрола на ОПРСР;

� Да

5. Допълнителни месечни възнаграждения (вкл. вноски от работодател за държавното обществено
осигуряване и здравни осигуровки) за изпълнение на функции по управление на финансовата помощ от
Европейския съюз, чиито размери и условия за получаване са определени с акт на Министерски съвет;
6. Изпълнение на комуникационна стратегия, комуникационен план и дейности по популяризиране на
ОПРСР;
7. Изграждане, поддържане и осъвременяване на системата за управление, мониторинг и контрол на
ОПРСР; разходи за разработване, инсталиране, модернизиране и поддръжка на специализиран софтуер;
8. Програмиране, мониторинг и оценка върху изпълнението на ОПРСР;
9. Провеждане на одити по ОПРСР;
10. Разходи свързани с изпълнение на приоритетна ос № 4 «Устойчиво развитие на рибарските области»
от ОПРСР, в т. ч. и разходи за изпълнение на дейностите на Националната рибарска мрежа (НРМ);

� Да

� Да
� Да
� Да
� Да
� Да

11. Разходи , свързани с подобряване на междуинституционалните отношения, обмяна на опит, ноу-хау,
добри практики;

� Да

12. Изграждане и финансиране на постоянна Обсерватория на пазарните цени на продуктите от
аквакултура и изготвяне на пазарни анализи;

� Да

13. разходи за Комитета за наблюдение и тематични работни групи, създадени в рамките на същия, а
именно разходи за провеждане на заседанията на КН и работните групи към него (за наем на зала;
техническо оборудване за мултимедийни презентации и за симултанен превод; обслужване на
регистрация, раздаване на материали по време на заседанията, превод на материали, кафе паузи, за
участниците на заседанията; подготовка и размножаване на материали), вкл. разходите за транспорт,
нощувки и храна, свързани с участие на членовете на КН, на работните групи, както и на други лица,
чието участие е необходимо с оглед ефективно изпълнение на задачите на КН и/или работните групи;
14. Повишаване на административния капацитет на органите, определени за прилагането на ОПРСР;
провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите, придобиване на нови умения;

� Да

� Да

15. Разходи за научноизследователски проучвания; разработване на методи и методологии; концепции за
устойчиво развитие; оценки; анализи, стратегии и др.;

� Да

16. Разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на ОПРСР, в т. ч. и преводачески услуги за
нуждите на ОПРСР;

� Да

17. Организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключването на
договорите за дейностите по линия на техническа помощ (в т.ч. за изготвяне на технически задания);

� Да

Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Отдел „Рибарство и аква култури”
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18. Изграждане на капацитет и подготовка за разработване на стратегически и програмни документи за
следващия програмен период;
19. Организиране (в т.ч. разходи за организация, подготовка/ размножаване на информационни
материали, пътни, квартирни и дневни) на непланирани публични събития по инициатива на потенциални
бенефициенти или социално-икономически партньори, осъществяването на които се поема от кандидата;
20. Организиране и участие в обучения на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението,
контрола, наблюдението и оценката на ОПРСР, в т.ч. сътрудничество между УО и подобни структури в
държавите- членки на ЕС, както и за изпълнението на комуникационния план (в това число разходи за
организиране на обученията и разходи за участие - пътни, пълен пансион и квартирни);

� Да
� Да

� Да

21. Участие на администрацията, ангажирана в управлението и прилагането на ОПРСР, в технически
срещи със службите на ЕК и в комитети/работни групи на ЕК, разходите за участие в които не се
рефинансират от ЕК;

� Да

22. Разходи за хонорари на служителите, ангажирани с подготовката и оценката на проекти по мярка 5.1.,
когато тези функции не са конкретно възложени в длъжностната им характеристика. Разходите са
допустими, в случаите когато тези лица са упоменати поименно да изпълняват тези задачи в заповед на
ръководителя на ведомството за кандидатстване по мярката. Разходи за подготовката на проекти по тази
точка са недопустими при кандидатстване за разходи по т. 4 и 5;

� Да

� Да

23. Други разходи, необходими за прилагането на ОПРСР;
А. Общи документи:
1

Заповед на изпълнителния директор на ИАРА/ изпълнителния директор на РА/ изпълнителния
директор на ИА "Одит на средствата от Европейския съюз" за оправомощаване на съответното
длъжностно лице за подаване на заявка за плащане;

� Да

2

Лична и служебна карта на оправомощеното длъжностно лице, подаващо документите за
изплащане на помощта;

� Да

3

Попълнена от бенефициента таблица за разходите към заявката за плащане;

4

Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция
по други национални и/или европейски програми (по образец).

� Да
� Да

Б. Документи по видове дейности:
I -Дейности, обект на обществена поръчка:

� Да
� Да

1

Сключен договор между бенефициента и изпълнителя на дейността, за която се
отпуска безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него;

2

Отчет на изпълнителя за извършената дейност, придружен със снимков материал
и/или присъствен списък на участниците, информационни материали, презентации и
др.

� Да

3

Приемно-предавателен протокол за изпълнението на дейността;

4

Първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи.

� Да
� Да

5

Платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка
фактура, който да доказва плащане от страна на бенефициента.

� Да

6

Банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващи плащане от
страна на бенефициента.

� Да

7

Справка от счетоводен отдел, от която е видно подържането на отделна аналитична
счетоводна сметка за активите, дейностите и възнагражденията предмет на
финансирането.

� Да

�

Непр.
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� Да
� Да
� Да

1

Приемно-предавателен протокол за изпълнението на дейността;

2

Отчет на изпълнителя за извършената дейност, придружен със снимков материал
и/или присъствен списък на участниците, информационни материали, презентации и
др.

3

Сключен договор между бенефициента и изпълнителя на дейността, за която се
отпуска безвъзмездна финансова помощ;

4

Първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи.

5

Платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка
фактура, който да доказва плащане от страна на бенефициента.

� Да

6

Банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващи плащане от
страна на бенефициента.

� Да

7

Справка от счетоводен отдел, от която е видно подържането на отделна аналитична
счетоводна сметка за активите, дейностите и възнагражденията предмет на
финансирането.

� Да

III - Разходи за за допълнително материално стимулиране на служителите, отговорни
за прилагането на ОПРСР:

� Да

�
�

Непр.

�

Непр.

�

Непр.

�

Непр.

�

Непр.

�

Непр.

Непр.

� Да

� Да
� Да

1

Поименна заповед от изпълнителния директор на ИАРА, изпълнителния директор на
РА, изпълнителния директор на ИА "Одит на средствата от Европейския съюз" на
служителите, имащи право на допълнително материално стимулиране.

2

Таблица с имената на служителите и размера на полагащото им се допълнително
материално стимулиране с включени разходи за осигурителни вноски (приложение
към поименна заповед от изпълнителния директор на ИАРА, изпълнителния
директор на РА, изпълнителния директор на ИА "Одит на средствата от
Европейския съюз" на служителите, имащи право на допълнителни
възнаграждения).

3

Доклад от прекия ръководител за реално свършената работа на всеки един служител.

4

Справка от счетоводен отдел за изплатени допълнителни възнаграждения на всеки
служител.

� Да

IV - Разходи за допълнителни месечни възнаграждения на служителите, отговорни за
прилагането на ОПРСР:

� Да

� Да

� Да

� Да

1

Утвърден списък, съгласно акт на Министерски съвет.

2

Поименна заповед от изпълнителния директор на ИА "Одит на средствата от
Европейския съюз" на служителите, имащи право на допълнителни възнаграждения
по ОПРСР.

� Да

3

Таблица с имената на служителите и размера на полагащото им се допълнително
възнаграждение с вкл. вноски от работодател за държавното обществено
осигуряване и здравни осигуровки.

� Да

4

Справка от счетоводен отдел за изплатени допълнителни възнаграждения на всеки
служител.

� Да

V - Разходи за хонорари на служителите, ангажирани с подготовката и оценката на
проекти по мярка 5.1 "Техническа помощ", когато тези функции не са конкретно
възложени в длъжностната им характеристика:

� Да

1

Поименна заповед от ръководителя на съответното ведомство за служителите,
имащи право на допълнителни възнаграждения (хонорари).

� Да

2

Таблица с имената на служителите и размера на полагащото им се допълнително
възнаграждение (хонорар).

� Да

3

Отчет за реално свършената работа от всеки един служител.

� Да

4

Справка от счетоводен отдел за изплатени допълнителни възнаграждения (хонорар)
на всеки служител.

� Да
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В. Декларации:

� Да

� Непр.

Декларирам, че е завършена одобрената обособена част от дейността.

� Да

� Непр.

3

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

4

Декларирам, че съм запознат и разбирам условията и реда за финансово
подпомагане по мярката.

� Да
� Да

1

Декларирам, че дейностите са извършени в рамките на одобрения срок.

2

В случай че бенефициентът предостави неверни данни или документи с невярно съдържание,
същият носи наказателна отговорност съгласно разпоредбите на действащото българско
законодателство.
В случай , че бенефициентът представи документ и/или декларация с невярно съдържание,
същият ще бъде изключен от предоставяне на безвъзмездно финасово подпомагане по ЕФР и е
длъжен да върне всички изплатени към момента средства. Бенефициентът ще бъде изключен от
подпомагане за годината, в която е било открито нарушението и следващата финансова година по
ЕФР.

Разходите, регистрирани в заявката за плащане, са действително извършени.
Разходите, за които се заявява подпомагане, са отразени в таблицата за разходите към
заявката за плащане.

Забележки:

Име на оправомощено лице

подпис и печат

Име на експерт приел заявката за плащане

подпис и печат

Име на гл. експерт проверил заявката за плащане

подпис и печат

�

Да
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Версия 6
Изм 0/

ИНСТРУКЦИИ
за попълване на заявката за плащане от бенефициента
Техническа помощ
Заявките за плащане се подават на място в отдел "РБА" - ДФ "Земеделие" - РА.
Бенефициентът записва № на договора и датата на сключване на договора. Попълва № на проекта от
ИАРА и отбелязва вида на заявеното плащане.
Попълват се следните данни от бенефициента:
1.Наименованието на бенефициента,ЕИК, адрес на управление, телефон, факс и E-mail адрес за контакт.
2. Попълва се от лицето, оправомощено да подаде заявката за плащане - Вписват данните по лична
карта,номер и дата, отдел, длъжност, Заповед на ръководителя за оправомощеното лице: №: и данните
на служебна карта.
3.Попълва се информация за банковата сметка на бенефициента, IBAN, Банков код (BIC), банка и банков
клон.
4.Бенефициентът заявява размера на финансовата помощ за извършените от него разходи.
Попълва се следната информация за разходите, за които кандидатства:
Отбележете сектора, за който кандидатствате.
Отбележете допустимите разходи, за които кандидатствате.
В част А бенефициента отбелязва с "ДА" представените към заявката за плащане общи документи
като взема предвид следното:
Всички документи са задължителни, които се отбелязват в съответното поле.
В част Б бенефициента отбелязва с "ДА" представените към заявката за плащане документи по
видове дейности, като:
Всички документи са задължителни с изключение на "Непр.",които се отбелязват в съответното поле.
В част В следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
Всички документи са задължителни с изключение на "Непр.",които се отбелязват в съответното поле.
Заявката за плащане се подписва задължително от оправомощеното лице.
Поставя се подпис и печат от експерта, приел заявката за плащане и от главения експерт, проверил
заявката.
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Таблица за разходите
Мярка 5.1

Приложение 3
към чл. 23, ал. 1

Таблица за разходите
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /__/
№ на проекта от ИАРА: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /__/

Междинно

□

Окончателно

□

№ на зявката: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

№

Описание на проекта по елементи

Вид на разхода

Количество

Мерни ед.

Цена за актив без ДДС

Обща сума без ДДС

No на фактурата

Дата на фактурата

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,00 лв

2

0,00 лв

3

0,00 лв

4

0,00 лв

5

0,00 лв

6

0,00 лв

7

0,00 лв
0,00 лв

Обща сума на извършените разходи

Бенефициент:________________________________________________________________________________
Име, подпис, дата, печат

Държавен фонд "Земеделие"
Инструкции за
Разплащателна агенция
попълване на таблицата за разходите (ТР_1)
отдел "Рибарство и аквакултури"
Мярка 5.1

Версия 6
Изм.0/

Инструкции за попълване на Таблица за разходите (ТР_1)
към заявката за плащане на бенефициента:
Техническа помощ
Попълва както следва:
1. В колона 1 попълнете поредния номер на вида разхода, която заявявате за подпомагане.
2. В колона 2 се вписват елементите на проекта, съгласно заявление за кандидатстване и
заявка за плащане. За подпомагане се заявяват само активи/разходи, които са платени и
реално извършени.
3. В колона 3 бенефициента отбелязва вида на разхода ( напр. модел, марка ).
4. В колони 4, 5 и 6 се записват последователно количеството, мерните единици и единична
цена за всеки актив.
5. В колона 7 се попълва общата стойност на направените разходи за актив без ДДС.
6. В колони 8 и 9 се въвеждат представените фактури, доказващи че съответния разход е
извършен, като се въвеждат номер и дата.
Запишете общата сума на разходите .
Оправомощеното лице поставя име, подпис, дата и печат.

Заключителни разпоредби
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
§ 4. За проектни предложения, постъпили в периода 1 януари – 1 май 2011 г., се прилагат
§ 1 – § 2.
За министър: Цв. Димитров
5765
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-1143
от 4 май 2011 г.

за организацията и реда за осъществяване
на конвойната дейност в Министерството на
вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат организацията и редът за осъществяване на
конвойната дейност в Министерството на
вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. Конвоирането е принудително отвеждане на едно или повече лица по определен
маршрут от конвоен наряд.
Чл. 3. (1) В зависимост от начина за осъществяване конвоирането се извършва:
1. етапно – чрез предаване на конвоираните
лица между конвойни наряди по маршрута
за конвоиране; при него на конвойния наряд
могат допълнително да се предават лица за
конвоиране, когато маршрутът им за конвоиране съвпада с първоначално планирания;
2. директно – когато лицата се конвоират
между териториалните звена от един и същ
наряд независимо от смяната на превозното
средство; директно се конвоират лица, за които има данни, че са извършили умишлено
престъпление, представляващо особено тежък
случай; при достатъчно данни, че конвоирането
ще бъде осуетено; бременни жени; майки с
деца; групи, по-големи от 15 човека; когато
срокът за конвоиране не позволява конвоирането да се извърши етапно или чрез етапно
конвоиране значително ще се увеличи пътят
на конвоя.
(2) На конвойните наряди могат да се
възлагат и задачи за двупосочно конвоиране,
когато пътуването в двете посоки е с обща
продължителност до 8 часа.
(3) В случаите на ал. 1, т. 1 и ал. 2 при
необходимост нарядът се допълва със сили
от звената, които са заявили конвоирането.
(4) Заявките за осъществяване на конвоиране, двупосочен конвой, оказване съдействие
на конвоен наряд и допълнително предаване
на лица за конвоиране трябва да се правят до
16 ч. на предния ден освен в случаите, които
не търпят отлагане. Заявките се вписват в
„Книга за заявки за конвоиране и оказване
на съдействие на конвоен наряд“ (приложение № 1).
Чл. 4. (1) При конвоиране разчетът на силите и средствата, както и мерките за изолация
и охрана се определят от степента на обществената опасност на деянието и личността на
конвоирания за всеки конкретен случай.

ВЕСТНИК
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(2) При конвоиране на лице, за което има
данни, че е извършило умишлено престъпление
от общ характер, поставянето на белезници
е задължително.
(3) При конвоиране на лице, за което има
данни, че е извършило умишлено престъпление от общ характер, представляващо особено
тежък случай, както и в случаите, когато са
налице достатъчно данни, че конвоирането
може да бъде осуетено, на конвоирания се
поставят белезници и на краката.
(4) При отвеждане на конвоирани лица
пред орган на съдебна власт, разследващ
полицай или друг служител на МВР свалянето на белезниците им се извършва след
изричното разпореждане на органа, възложил
довеждането.
(5) Мерките за изолация и охрана при
конвоиране се определят съобразно данните
за личността и поведението на конвоирания
в случаите на:
1. принудително довеждане;
2. наложена принудителна административна мярка;
3. наличие на данни, че е извършител на
престъпление по непредпазливост с ниска
степен на обществена опасност.
(6) В слу чаите по предходната алинея
поставянето на белезници е съобразно поведението на конвоираните лица.
Чл. 5. (1) Конвоирането се извършва:
1. пеш;
2. със специализирани конвойни или други
служебни автомобили;
3. с автобуси, обслужващи междуселищни
маршрути;
4. с железопътен транспорт;
5. с въздушен;
6. с воден транспорт.
(2) Избор на пътно превозно средство се
извършва за всеки конкретен случай в зависимост от информацията за конвоираното лице,
оперативната и метеорологичната обстановка
по маршрута за конвоиране и наличните сили
и средства.
Чл. 6. Забранява се назначаването в конвоен наряд на служители:
1. без полицейски правомощия;
2. които имат роднински връзки или други
близки отношения с конвоираните лица;
3. които поради други обстоятелства може да
се считат за предубедени или заинтересовани
пряко или косвено от изхода на наказателното
производство.
Чл. 7. Забранява се конвоирането:
1. с обществен транспорт в градските зони;
2. на групи над 20 души освен в изключителни случаи и след издаване на писмена
заповед от директора на Столичната дирекция
на вътрешните работи (СДВР), съответната
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областна дирекция на МВР (ОДМВР), директора на регионалните дирекции „Гранична
полиция“ (РДГП), началниците на териториални звена на Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“ (ГДБОП),
районното управление транспортна полиция
(РУ ТП) и спец иа лизи рано т о полицейско
управление (СПУ) или от оправомощен от
тях служител;
3. заедно на лица, когато това е указано в
документите по чл. 28, ал. 2;
4. бременни жени, майки с деца, психично
и заразно болни заедно с други лица.
Чл. 8. С конвойния наряд не могат да се
изпращат преписки, доказателства или доказателствени средства или други служебни
материали освен документите, необходими за
осъществяване на конвойната дейност.
Г л а в а

в т о р а

ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНВОИРАНЕ,
СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Лица, подлежащи на конвоиране
Чл. 9. (1) Полицейските органи конвоират:
1. лица, по отношение на които е постановен акт за принудително довеждане по
реда на Наказателно-процесуалния кодекс от
разследващ полицай;
2. лица, които са задържани с писмена
заповед при условията и по реда на Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР), когато се налага тяхното извеждане
от сградата на структурата, в която са настанени след задържане във връзка с принудителното им отвеждане до местата, свързани
със задържането;
3. лица с наложено от съда административно наказание „задържане в структурното
звено на МВР“ при условията и по реда на
Закона за опазване на обществения ред при
провеждане на спортни мероприятия и Указа
за борба с дребното хулиганство;
4. издирени лица по т. 1 – 3;
5. в други случаи, предвидени в закон.
(2) Издирените и установени лица по чл. 58,
ал. 1, т. 1 – 5 от Правилника за прилагане
на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм.,
бр. 24 от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1
и 68 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г.; попр., бр. 8
от 2010 г.; изм., бр. 40 и 90 от 2010 г., бр. 7 и
19 от 2011 г.), както и лицата, по отношение
на които е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ от орган на съдебната
власт, се предават в най-близкия следствен
арест или териториално звено за охрана на
Министерството на правосъдието (ТЗО – МП).
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Раздел II
Сили и средства за осъществяване на конвойната дейност
Чл. 10. (1) Конвойната дейност се осъществява от служители на конвойните звена
при СДВР и ОДМВР, определените за тази
дейност със заповед служители от Главна
дирекция „Охранителна полиция“ (ГДОП),
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ (ГДБОП), Главна дирекция
„Криминална полиция“ (ГДКП) и Главна
дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП).
(2) За служителите по ал. 1 от ГДБОП,
ГДКП, ГДОП и ГДГП се издава заповед от
директора на съответната дирекция или упълномощен от него служител за всеки отделен
случай на конвоиране на лице.
(3) Конвойна дейност може да се осъществява и от служители на териториалните
звена на ГДБОП, РУТП, СПУ, РДГП, районно
управление „Полиция“ (РУП), от граничен
полицейски участък (ГПУ), както и от служители на самостоятелни сектори и групи
в СДВР/ОДМВР с полицейски правомощия,
които са определени с писмена заповед от
съответния ръководител.
(4) При служебна необходимост в конвойните звена могат да се командироват за
определен период от време служители, като
в тези случаи се издава писмена заповед, с
която им се възлагат функции по конвоиране.
При осъществяване на конвойната дейност на
командированите служители не е необходимо
да се издават заповеди по чл. 10, ал. 3.
(5) Служителите по ал. 3 и 4 трябва да
имат най-малко две години професионален
стаж като органи с полицейски правомощия.
Чл. 11. (1) При създаване на конвойни звена
в СДВР, ОДМВР, дирекция „Специализирани
полицейски сили“ – ГДОП (ДСПС – ГДОП)
и ГДГП се спазват съотношенията за състава
съгласно приложение № 2.
(2) Специализирани автомобили за конвоиране се оборудват с необходимите техническ и, помощни и свързочни средства
(приложение № 3).
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНВОЙНАТА
ДЕЙНОСТ
Раздел I
Задължения на длъжностните лица по организацията на конвойната дейност
Чл. 12. (1) Директорите на главни дирекции, СДВР и ОДМВР организират и контролират конвойната дейност в подчинените им
дирекции.
(2) Директорите на главни дирекции, СДВР
и ОДМВР организират взаимодействието и
координацията с други органи и организации
за осъществяване на конвойната дейност.

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

Чл. 13. Началниците на отдели, сектори и
групи при главните дирекции:
1. предлагат при необходимост на директорите на главните дирекции организационни
мероприятия за повишаване ефективността
на конвойната дейност, усъвършенстване на
нейната организация и управление;
2. оказват методическа помощ на СДВР,
ОДМВР, РУТП, СПУ и РДГП по организацията и тактиката за изпълнение на конвойната
дейност;
3. обобщават опита в конвойната дейност
чрез разработването на обзори, указания,
методически и други пособия;
4. предприемат мерки за осъществяване на
взаимодействие и координация между охранителните и оперативните структурни звена,
имащи отношение към конвойната дейност;
5. осъществяват контрол по организацията
на конвойната дейност в съответните звена.
Чл. 14. Директорите на СДВР, ОДМВР и
РДГП или оправомощени от тях служители
отговарят за организацията на конвойната
дейност, правилната разстановка, използването на конвойните наряди и организират:
1. правилното разпределение на силите и
средствата, като осигуряват ефективното им
използване за осъществяване на конвойната
дейност;
2. взаимодействието и координацията между конвойните звена с оперативните дежурни
центрове (ОДЦ) или оперативните дежурни
части (ОДЧ), оперативните, охранителните и
другите служби, органите на съдебната власт
и държавните органи, имащи отношение към
конвойната дейност;
3. осъществяването на системен контрол за
правилната разстановка на силите и средствата
и ефективното им използване, както и правилното водене на служебната документация;
4. подобряването на материално-техническото обезпечаване на конвойната дейност;
5. взаимодействието и координацията с
ТЗО – МП.
Чл. 15. Началниците на отдели/сектори
„Охранителна полиция“ в СДВР, ОДМВР,
ДСПС, отдел „Транспортна полиция“ при
ГДКП, отдел „Охрана на държавната граница“ при РДГП:
1. запознават личния състав с измененията
на оперативната обстановка и предприемат
своевременно мерки за правилната разстановка и ефективното използване на силите
и средствата;
2. набелязват и предприемат мерки за
организиране на взаимодействието и координацията на конвойните наряди;
3. организират взаимодействието и координацията със звената на другите ОДМВР,
осъществяващи конвойна дейност;
4. предлагат на ръководителите по чл. 14
необходимите мерки за подобряване на взаимодействието и координацията с ТЗО – МП,
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както и непосредствено участват в решаването
на конкретни въпроси, свързани с конвоиране
на лица от органите на МВР и МП;
5. осъществяват контрол по организацията и изпълнението на конвойната дейност,
както и правилното водене на служебната
документация;
6. разработват обзори, методически и други
указания по въпросите на организацията, тактиката и изпълнението на конвойната дейност
и предлагат мерки за нейното подобряване;
7. анализират и оценяват периодично не
по-малко от веднъж на шестмесечие резултатите от конвойната дейност в конвойните
звена, РУП и ГПУ;
8. организират обучението на личния състав, ангажиран с конвойната дейност.
Чл. 16. Началниците на РУП, СПУ, РУТП
и ГПУ отговарят за организацията и изпълнението на конвойната дейност в ръководените
от тях структури, като:
1. вземат решения за осъществяване на
конвойната дейност от подчинените им служители след оценка на оперативната обстановка,
наличните сили и средства;
2. организират взаимодействието и координацията с ОДЧ, другите конвойни наряди
и полицейските сили, работещи по охрана на
обществения ред и на държавната граница,
органите на съдебната власт, другите органи
и организации, имащи отношение към конвойната дейност;
3. организират провеждането на инструктаж
на конвойните наряди;
4. осъществяват контрол по организацията и изпълнението на конвойната дейност,
както и правилното водене на служебната
документация;
5. отчитат и анализират резултатите от
конвойната дейност и набелязват мерки за
повишаване на нейната ефективност.
Чл. 17. Началниците на групи, полицейските инспектори и определените със заповед
служители от началниците на РУП, СПУ,
РУТП, РДГП, ГПУ непосредствено отговарят
за изпълнението на конвойната дейност, като:
1. познават обстановката на територията
и по маршрутите, по които се осъществява
конвойната дейност;
2. предлагат необходимите мерки за подобряване организаци ята на работа, усъвършенстване на дейността и тактиката на
действие на нарядите;
3. планират и организират изпълнението
на решенията за ежедневната разстановка на
нарядите и разчета на силите и средствата по
направленията за конвоиране в съответствие
с поставените им задачи и указания;
4. осигуряват управлението на конвойните
наряди при изпълнение на служебните им
задължения и организират взаимодействието
и координацията им;
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5. взаимодействат със служителите на другите звена на МВР, изпълняващи конвойна
дейност при етапно или директно конвоиране
на лица, и предприемат необходимите мерки
за изпълнение на задачите;
6. взаимодействат непосредствено с други
държавни органи, възложители или имащи
отношение към конкретния конвой;
7. предприемат своевременни мерки при
възникнали проблеми, свързани с взаимодействието и координацията с конвойните
звена на други областни дирекции или държавни органи извън МВР за тяхното решаване,
като информират за това своите началници;
8. обучават, инструктират и контролират
подчинените си служители;
9. анализират и оценяват периодично, но не
по-малко от веднъж на тримесечие, ефективността от работата на подчинения им състав,
като предприемат или предлагат конкретни
мерки за отстраняване на констатираните
слабости;
10. водят служебната документация и следят
за нейното правилно попълване и съхранение;
11. изготвят предложение относно оборудването на състава с необходимите технически
и помощни средства.
Чл. 18. Командирите на отделения в обособените конвойни звена при СДВР, ОДМВР,
РУП, СПУ, РУТП, РДГП и ГПУ отговарят за
организацията и ефективното изпълнение на
службата от подчинените им служители, като:
1. познават личните и професионалните
качества на подчинените си служители и
ежедневно ги обу чават за изпълнение на
служебните им задължения при спазване на
дисциплината и на актовете, регламентиращи
дейността им;
2. подготвят и инструктират конвойните
наряди за изпълнение на служебните им
задължения и изискват от тях да познават
особеностите на постовете в конвойните звена
и маршрутите за конвоиране;
3. ръководят конвойните наряди съобразно
направените разчети и организират тяхното
взаимодействие;
4. докладват за необходимостта от изменение в разстановката на силите и средствата
и за реда за изпълнение на дейността в зависимост от обстановката;
5. извършват ежедневен контрол на служителите и на място отстраняват констатираните нередности, като за това докладват
по служебен ред;
6. водят отчет за работата на подчинените си служители и извършват оценка за
ефективността от работата на нарядите след
завършване на всяка смяна;
7. водят служебната документация и следят
за нейното правилно попълване и съхранение;
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8. преглеждат въоръжението, боеприпасите
и снаряжението на служителите, като вземат
необходимите мерки за правилното им съхранение и носене.
Чл. 19. (1) Директорите на ГДКП, СДВР,
ОДМВР, РДГП или оправомощени от тях
служители издават писмена заповед, в която
посочват:
1. географската, демографската и транспортната характеристика на региона;
2. местонахождението на ТЗО – МП, съдилища, прокуратури, затвори, следствени
служби, лечебни заведения и др. в региона;
3. кратък анализ за състоянието на обществения ред и престъпността в районите
за конвоиране;
4. силите и средствата, с които ще се осъществява конвойната дейност, както и срока
за издаване на заповедите по чл. 10, ал. 3;
5. разстановката на силите и средствата,
задачите на конвойните звена и на служителите от териториалните звена, определени за
осъществяване на конвойна дейност;
6. дейностите, които могат да бъдат възлагани на служители от конвойното звено
извън дейността по конвоиране, както и реда
за осъществяването им;
7. маршрутите за конвоиране и постовете;
8. реда за връзка, взаимодействие и координация между конвойните наряди, ОДЧ и
силите, работещи по охрана на обществения
ред по маршрутите за конвоиране;
9. реда за взаимодействие и координация
със съответното ТЗО – МП;
10. реда за провеждане на инструктаж и
контрол съобразно особеностите на обслужваната територия.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава за определен период от време.
(3) При настъпили промени в оперативната обстановка заповедта се актуализира
своевременно.
Чл. 20. (1) Въз основа на заповедта по
чл. 19 началниците на конвойните звена,
РУП, РУТП и ГПУ разработват план за организацията и изпълнението на конвойната
дейност в обслужваната територия, като се
предвиждат и мерки за действие на състава
при извънредни ситуации. Плановете се утвърждават от по-горестоящия началник за
определен период от време.
(2) Неразделна част от плана са указанията за работа на служителите по маршрутите
за конвоиране или постовете. Указанията
съдържат:
1. описание на постовете или маршрутите
за движение на конвоя от началния до крайния пункт;
2. особеностите на постовете и маршрутите и на какво следва да се обръща особено
внимание при изпълнението на конвойната
дейност, направленията, по които се конвоира
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с влак или автобус, местата за престой (гари,
автогари), както и други особености, които
конвоят трябва да има предвид;
3. реда за осъществяване на връзка, взаимодействие и координация със звена по
маршрута на конвоирането или постовете,
както и ТЗО – МП;
4. реда за действие на конвойните при:
а) нападение върху конвоя;
б) достатъчно данни, че конвоирането може
да бъде осуетено;
в) бягство на конвоиран;
г) влошаване на здравословното състояние
или настъпила смърт на конвоирано лице;
д) възникване на други извънредни ситуации.
(3) Указанията се разработват за всеки
отделен маршрут или пост.
(4) За конвоиране се определят най-малко
два маршрута, като единият от тях е основен.
(5) За определените маршрути се комплектува книжка, в която се прилагат: копие
от указанията за работа на служителите по
маршрута за конвоиране, карта или схема на
маршрута на конвоиране, общите и особените
задължения на нарядите и друга информация,
касаеща осъществяването на конвойната
дейност.
(6) Указания се разработват и за дежурните и завеждащите помещения за изолация,
които трябва да включват общите и особените
задължения на служителите.
Раздел II
Структура на конвойните звена и териториални правомощия на служителите на конвойните звена
Чл. 21. Конвойните звена в СДВР и ОДМВР
(приложение № 4) са етапни звена и събирателни пунктове за конвоиране на лица от
другите ОДМВР, РУП, РУТП, РДГП и СПУ.
Чл. 22. Конвойните звена по чл. 21 създават организация за денонощно приемане на
конвоирани лица.
Чл. 23. (1) Издирени и установени лица по
чл. 9, ал. 1, задържани в района на държавната
граница от служители на РДГП, се конвоират
и предават от тях на РУП.
(2) За издирени и установени лица по чл. 9,
ал. 1, задържани от служители на РУТП в
района на жп гари и влакови състави, се
уведомява най-близкото РУП за конвоиране.
(3) Издирени и установени лица по чл. 9,
ал. 2, задържани в района на държавната
граница от служители на РДГП, се предават
от тях в най-близкия следствен арест или
ТЗО – МП.
Чл. 24. Полицейските служители по чл. 10,
а л. 3 осъществяват конвойна дейност на
съответната територията на СДВР, ОДМВР
или РДГП.
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РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Разчет на силите и средствата
Чл. 25. Служителите по чл. 10, които ще
участват в конвойния наряд, се определят за
всеки конкретен случай от началниците по
чл. 16, 17 или 18, а при конвой в/от чужбина – от директора на ГДОП или от оправомощен от него служител, в зависимост от:
1. броя на лицата, които ще се конвоират,
степента на обществена опасност на извършените деяния, информация за осъжданията
на лицата, извършени други противоправни
деяния, както и от особеностите на личността
на конвоираните;
2. поведението, което конвоираните са
показали по време на задържането им или
при предишно конвоиране;
3. възрастта, физиката и пола на конвоираните лица;
4. разстоянието и особеностите на маршрута, по който ще се конвоират лицата;
5. превозното средство, което ще бъде
използвано;
6. наличието на извънредна ситуация или
на достатъчно данни, че конвоирането ще
бъде осуетено;
7. въоръжението, техническите и помощните средства, с които ще бъдат оборудвани
конвойните наряди.
Чл. 26. (1) При конвоиране на група лица
числеността на служителите от конвойния
наряд трябва да бъде по-голяма или равна на
половината от броя на конвоираните лица.
(2) При конвоиране на едно лице, за което
има данни, че е извършител на умишлено
престъпление от общ характер, се осигуряват
най-малко двама конвойни.
(3) На всеки конвоен наряд се определя
старши.
(4) Когато конвойните в наряда са повече
от петима, за старши се определя служител
на длъжност командир на отделение или на
по-висока длъжност, а при 10 и повече конвойни – на длъжност полицейски инспектор
или на по-висока длъжност.
Чл. 27. За уреждане на административни,
езикови, медицински и други специфични въп
роси, служебно при конвоиране от конвойния
наряд, извън разчета на силите за конвоиране,
могат да се включват и други държавни служители без полицейски правомощия.
Раздел II
Изпълнение на конвойната дейност
Чл. 28. (1) Полицейските органи извършват
конвоиране на категориите лица, посочени в
чл. 9, ал. 1, когато това им е възложено въз
основа на акт на компетентен орган.
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(2) Документи, даващи основание за конвоиране, са:
1. акт на разследващ полицай за „принудително довеждане“ по реда на НПК;
2. писмена заповед за задържане на лица,
задържани по реда и при условията на ЗМВР,
когато трябва да бъдат отведени до съответните
места, свързани със задържането;
3. телеграма за обявяване на лице за общодържавно издирване;
4. акт на друг държавен орган, оправомощен със закон.
Чл. 29. (1) Организацията за конвоиране на
лица започва от получаването на документите
по чл. 28, ал. 2 в звеното на МВР, откъдето
започва конвоирането.
(2) Ръководителят на звеното по ал. 1 или
оправомощен от него служител издава писмена
заповед за конвоиране на лицето (приложение
№ 5). Към заповедта се прилага съответният
документ по чл. 28, ал. 2, както и съпроводителни документи, ако има такива.
(3) Заповедта по предходната алинея има
действие до крайния пункт за конвоиране.
(4) Екземпляр от заповедта се предоставя
на звеното, което осигурява финансовите
средства за осъществяване на конвоя, когато
се използва обществен транспорт.
(5) Вси чк и док у мен т и, съп ровож дащи
конвоираното лице, се описват в заповедта
за конвоиране и се прилагат към нея. При
етапно конвоиране на повече от две лица
може да се изготви съпроводително писмо
(приложение № 6).
(6) Ръководителят на звеното определя и
организира:
1. реда за връзка, взаимодействие и координация с другите звена на МВР по маршрута
на конвоирането;
2. реда и мястото за предаването/приемането на конвоираните лица при етапно или
директно конвоиране;
3. оказването на съдействие със сили и
средства на другите звена на конвойния наряд
при директно конвоиране, свързани с краткосрочен престой в техни служебни помещения,
при смяна на транспортното средство;
4. други въпроси от организационен и
тактически характер.
(7) Когато конвоирането се извършва с
железопътен транспорт, своевременно писмено се уведомява РУТП, откъдето започва
извършването на конвойната дейност (приложение № 7).
(8) Когато се конвоира лице или лица от
женски пол, в конвойния наряд се включва
и служител от същия пол.
Чл. 30. (1) Изпълнението на конвойната
дейност започва след връчване на заповед
за конвоиране и провеждане на инструктаж
на конвойния наряд и подпис от старшия
на конвойния наряд в книгата за конвойна
дейност (приложение № 8).
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(2) Служителите от конвойния наряд трябва
да са запознати със:
1. поставените задачи;
2. оперативната обстановка и особеностите
на територията, през която ще се извърши
конвоирането;
3. вида на транспорта и реда за неговото
ползване;
4. основанието за конвоиране на лицата,
характера на извършените от тях деяния и
поведението им;
5. личните вещи, предмети и документи на
конвоираните лица, както и съпровождащите
ги служебни документи;
6. реда за поддържане на връзка с дежурната част на конвойното звено и звената на
МВР, обслужващи територията, през която
минава маршрутът за конвоиране;
7. реда за взаимодействие и координация
с нарядите, работещи по охрана на обществения ред и ОДЧ;
8. реда и мястото за предаването/приемането при етапно или директно конвоиране;
9. конкретните случаи, в които конвоят
следва да получи съдействие, и местата за
краткосрочен престой;
10. реда за действие при възникнали извънредни ситуации и постъпили достатъчно
данни, че конвоирането ще бъде осуетено;
11. реда за извършване на проверка на
дейността на конвоя, както и длъжностните
лица, които имат право да я извършват.
Чл. 31. (1) Смяна на нарядите, предаване и
приемане на конвоираните лица се извършва
в съответствие със създадената конкретна
организация и указанията за маршрута.
(2) Служителите от приемащия конвоен
наряд се представят на предаващия и удостоверяват качеството си на служители със
служебна карта.
(3) Служителите от предаващия наряд
запознават приемащите с поведението на
конвоираните лица, възникналите извънредни ситуации, допълнителни обстоятелства
или достатъчно данни, че конвоирането ще
бъде осуетено, както и друга информация от
значение за сигурността на конвоя. Получената допълнителна информация по време на
конвоирането, която е от значение за сигурността на конвоя, се отразява и писмено на
гърба на заповедта по чл. 29, ал. 2 в кратък
вид от старшия или друг служител от конвойния наряд.
(4) Смяна на белезниците при предаване/
приемане на конвоираните лица се извършва,
като първо на конвоираното лице се поставя
втори чифт белезници, след което се снемат
първоначално поставените.
(5) При предаване/приемане на конвоираните лица се предават/приемат документите
по чл. 28, ал. 2 и чл. 29, ал. 2 и се подписва
разписка (приложение № 9).
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Чл. 32. (1) При отвеждане на конвоираните лица до крайния пункт за конвоиране,
когато конвоят се извършва на обслужваната
от конвойното звено територия, старшият на
конвойния наряд ги предава на длъжностното
лице, посочено от възложителя на конвоя,
заедно със съпроводителните документи.
(2) При етапно или директно конвоиране
между териториалните звена отвеждането
на конвоираните лица до крайния пункт за
конвоиране се извършва след приемането им
от конвоен наряд на приемащата териториална служба, на чиято територия се намира
държавният орган, посочен от възложителя.
(3) За предаването и приемането се попълва
и подписва разписка по чл. 31, ал. 5.
(4) След завръщането на конвойния наряд
старшият на наряда:
1. лично ръководи привеждането на дългото
оръжие в режим на съхранение;
2. докладва по установения ред за изпълнението на задачата на прекия си началник,
като при възникнали извънредни ситуации
или допълнителни обстоятелства изготвя
писмена докладна записка;
3. представя разписката за предадените
конвоирани лица.
Раздел III
Инструктаж на конвойните наряди
Чл. 33. (1) Ръководителите по чл. 15 и 16
създават организация за системно и правилно
провеждане на инструктажите, като се изготвя
седмичен или месечен график.
(2) Преди започване на работа по изпълнение на конкретна конвойна задача служителите, назначени в наряда, задължително се
инструктират.
(3) Когато служителите по чл. 10, ал. 3
се отклоняват от преките им служебни задължения по охрана на обществения ред за
изпълнение на конкретна конвойна задача,
това се отразява в ежедневната ведомост.
Чл. 34. (1) Преди започване на инструктажа
инструктиращият се информира за здравословното състояние на служителите, проверява оръжието, снаряжението и външния им
вид, както и необходимите за конвоирането
документи.
(2) На инструктажа се разглеждат:
1. оперативната обстановка;
2. броят на лицата и основанието за тяхното
конвоиране, характерът на извършените от
тях деяния и негативните им прояви (бягство,
агресивност и др.);
3. особеностите на маршрута или поста,
транспортът, начинът на конвоиране, разчетът на силите и средствата, редът и мястото
за предаването/приемането при етапно или
директно конвоиране;
4. задачите на служителите, включително
и при двупосочно конвоиране и допълнително
предаване на лица за конвоиране;
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5. действията при възникване на извънредни ситуации, допълнителните обстоятелства,
както и данни, че конвоирането ще бъде
осуетено;
6. конкретните тактическ и действи я и
професионалните знания на служителите;
7. подсиг у ряването на конвоираните с
храна;
8. наличието и съдържанието на личния
багаж на конвоираните;
9. редът за връзка, взаимодействието и
координацията със звената на МВР по маршрута на конвоирането;
10. правата и задълженията на служителите;
11. други въпроси от организационен и
тактически характер.
(3) Провеждането на инструктажа се документира с полагане на подписите на инструктиращия и инструктираните в ежедневната
ведомост.
(4) След инструктажа под личното ръководство на инструктиращия или старшия на
наряда служителите, които са определени
да изпълняват конвойната дейност с дълго
оръжие, го привеждат в готовност на определените за това места.
Раздел IV
Задължения на конвойния наряд
Чл. 35. След приключване на инструктажа
старшият на конвойния наряд е длъжен да:
1. провери в наличност ли са необходимите документи за конвоиране на лицата,
отговарят ли на изискванията по чл. 36 и на
другите условия за конвоиране, предвидени
в инструкцията;
2. получи книжката за маршрута и необходимите документи за пътуването и предаването на конвоираните лица и да се подпише
в конвойната книга;
3. изясни маршрута за конвоиране и неговите особености, разписанието на превозните
средства, както и личните и роднинските
връзки на конвоираните с хора от населените
места по маршрута;
4. уточни кои звена на МВР са разположени по маршрута за придвижване, разстановката на силите, работещи по охрана на
обществения ред, и реда за взаимодействие
и координация с тях;
5. уведоми ОДЧ по маршрута за позивната,
която ще ползва по време на конвоирането с
цел осигуряване на взаимодействието и координацията със звената, през чиято територия
ще преминава конвоят;
6. информира служителите от конвойния
наряд за лицата, които ще бъдат конвоирани,
характера на извършените от тях деяния или
други правонарушения, както и други прояви
и действия, имащи отношение към конвоя;
7. уведоми началника си или дежурния, ако
за някой от конвойните са налице условията
по чл. 6, т. 2 и 3;
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8. направи разпределение на конвойните,
като определи задълженията на всеки от тях
при започване на конвоирането, при тяхното
придвижване, качване или слизане от превозното средство, както и при възникнали
извънредни ситуации;
9. запознае конвоираните лица с правата и
задълженията им през време на конвоирането
и с правомощията на полицейските органи
спрямо тях;
10. организира осигуряване на билети за
пътуване на конвоя;
11. създаде организация и да изпълнява
задачи по двупосочно конвоиране съгласно
чл. 3, ал. 2.
Чл. 36. (1) Конвоираните лица не трябва
да носят в себе си вещи, с които могат да
застрашат своя живот или живота на други
лица, или да осуетят конвоя. При наличие
на такива вещи те се вписват в заповедта за
конвоиране, отделят се в пакет или в такова
място в багажа им, което да не позволява
тяхното лесно изваждане или използване.
(2) При конвоиране личният багаж на конвоираните лица не трябва да е повече от 15 кг и
трябва да е пригоден за носене самостоятелно
на гръб, през рамо или с една ръка. Когато
лични ят бага ж надхвърл я ограничени ята
на 15 кг или е невъзможно носенето му от
конвоираното лице, същият се транспортира
отделно по служебен ред.
(3) Мобилните телефони на конвоираните
трябва да се разединят, като захранващият
им блок се постави в багажа на конвоираното лице.
(4) Преди започването на конвоирането
конвоираните лица се запознават с изискванията по ал. 1, с правата и задълженията си
по време на конвоирането, както и с правомощията на полицейските органи спрямо тях.
(5) Конвоираните лица се осигуряват с
храна за времето на конвоиране, ако то продължава повече от 6 часа. Осигуряването
на храна се извършва от звеното, от което
започва конвоирането, по ред, определен от
министъра на вътрешните работи.
Чл. 37. Служителите от конвойния наряд
са длъжни да:
1. предприемат мерки за осигуряване на
личната си безопасност и тази на конвоираните лица, като извършват проверка на конвоираните и вещите им и отстраняват всички
предмети, които биха послужили за нападение,
бягство, осуетяване на конвоя или биха довели
до възникване на извънредна ситуация;
2. охраняват конвоираните лица с цел
недопускане на бягство, самоубийство, нападение, влизане във връзка с други лица или
за създаване на условия за възникване на
извънредна ситуация;
3. опазват зачисленото им оръжие и помощни средства;

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

4. изискват от конвоираните лица да спазват разпоредения ред за движение и правила
за поведение;
5. предупреждават и отстраняват гражданите, които се доближават до конвоираните
лица, опитват се да разговарят с тях, да им
предават бележки, вещи, предмети и други,
като при възможност установяват самоличността на тези лица, както и свидетели на
тези действия, за което докладват писмено
по установения ред;
6. извършват по време на конвоиране допълнителна проверка на конвоираните лица
или на някои от тях, когато са налице основателни предположения, че в тях или в багажа
им са попаднали вещи, забранени за носене;
7. извършват периодична проверка на белезниците на конвоираните лица на всеки 1 час,
при качване и слизане от превозно средство,
както и при всички случаи, когото има съмнение, че лицето е въздействало върху тях.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Контрол по организацията и изпълнението
на конвойната дейност
Чл. 38. Контролът по организацията на
конвойната дейност се осъществява за установяване на:
1. ефективността на създадената организация за изпълнение на конвойната дейност;
2. спазването на правилата за изпълнение
на конвойната дейност;
3. качеството на провежданите инструктажи;
4. правилното оформяне, водене и съхранение на служебната документация;
5. ползването и съхранението на зачисленото оръжие и помощни средства.
Чл. 39. (1) Периодичността на проверките
от длъжностните лица се определя по реда
за осъществяване на пат рулно-постовата
дейност в МВР.
(2) Проверката по изпълнението на дейността от конвойните наряди може да бъде
явна и негласна.
(3) Забранено е да се извършват проверки
на конвойните наряди чрез инсцениране на
ситуации, опити да се отнеме оръжието и
извършване на други провокативни действия
по отношение на служителите от конвойните
наряди и конвоираните лица.
Чл. 40. (1) Проверяващият отбелязва резултатите от проверката по организацията и
изпълнението на конвойната дейност в книгата
за проверка по образец за патрулно-постовата
дейност в МВР.
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(2) За установени пропуски и нарушения
проверяващият докладва своевременно по
служебен ред с цел предприемане мерки за
тяхното отстраняване.
Раздел II
Отчетност на конвойната дейност
Чл. 41. За отчетност на конвойната дейност
се водят и съхраняват:
1. книга за конвойната дейност (приложение № 8);
2. разписките за предадени конвоирани
лица от други звена на МВР или държавни
органи, указани от възложителя на конвоя
(приложение № 9);
3. списък на служителите, на които се
възлага извършването на конвойна дейност
по чл. 10, ал. 3 и 4;
4. заповедите за конвоиране по чл. 29, ал. 2
(приложение № 5);
5. седмичен или месечен график и ежед
невна ведомост;
6. заповедите по чл. 19 и документите по
чл. 20 за организиране на конвойната дейност
на звеното;
7. книга за отразяване резултатите от проверките на конвойната дейност;
8. книга за заявките за конвоиране на лица
и оказване на съдействие на конвойния наряд
(приложение № 1) – само за конвойните звена;
9. графиците по чл. 33, ал. 1.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Конвоен наряд“ е един или повече служители на МВР с полицейски правомощия,
на които е разпоредено по служебен ред изпълнението на задачи по конвоиране на лица.
2. „Маршрут“ е пътят, по който се извършва
конвоирането.
3. „Пост“ е място или участък от територи ята с определени граници, на която
назначеният в наряд служител изпълнява
възложените му задачи.
4. „Конвоирани лица“ са тези лица, които
са конвоирани по реда и при условията на тази
инструкция, вписани са в книгата за конвойна
дейност (приложение № 8) и по отношение
на които е отдадена заповед за конвоиране
(приложение № 5).
5. „Близки отношения с конвоираните лица“
са такива отношения, които биха поставили
под основателно съмнение безпристрастното
изпълнение на служебните задължения на
служители от конвойния наряд.
6. „Допълнителни обстоятелства“ са такива
настъпили условия, събития и факти по време
на планиране и реализиране на конвоирането,
които не налагат вземане на допълнителни
мерки от организационен характер, но следва
да се имат предвид от конвоиращия, както
и от другите конвойни наряди, които ще
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приемат конвоираното лице/конвоираните
лица при етапно или директно конвоиране.
Допълнителни обстоятелства могат да бъдат:
закъснение в графика на движение на ползвания транспорт; симптоми за влошаване
здравословното състояние на конвоирания;
промяна в поведението на някой от конвоираните; други случаи, при които не се налага
прекъсване или усилване на конвоя.
7. „Достатъчно данни, че конвоирането
може да бъде осуетено“ са налице при постъпила писмена информация по служебен ред,
че конвоираният подготвя (е подготвил) самостоятелно или чрез трети лица бягството си
или възпрепятстване на неговото конвоиране,
както и други случаи, при които се застрашават
животът и здравето на конвоирания и конвоиращите от други лица. Достатъчно данни ще
са налице и в случаите, когато конвойният
наряд е получил такава информация по време
на конвоиране от някой от конвоираните лица,
по служебен път, чрез средствата за връзка
или от други служители на МВР, както и от
трети лица. При достатъчно данни се организират и реализират конкретни мероприятия
за осигуряване охрана и изолация с цел запазване живота и здравето на конвоираните и
конвоиращите, като в тези случаи се извършва
оценка за целесъобразността от започването
на планирано конвоиране, увеличаване броя
на конвоиращите, промяна на маршрута или
прекратяване на извършващо се конвоиране,
когато информацията е получена след неговото започване.
8. „Извънредна ситуация“ е налице при
настъпване на условия, събития и факти в
определен район, зона, място или област,
свързани с усложняване на оперативната обстановка, при което е необходимо набелязване
и реализиране на допълнителни мероприятия
от организационен и изпълнителски характер
за изпълнение на поставената задача.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 59, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за Министерството на вътрешните
работи.
§ 3. В тримесечен срок след влизане в
сила на инструкцията директорите на ГДОП,
ГДГП, ГДКП и ГДБОП утвърждават общи
методически указания за прилагането є.
§ 4. Изпълнението на инструкцията се възлага на директорите на ГДОП, ГДГП, ГДКП,
ГДБОП, СДВР и ОДМВР.
§ 5. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар на МВР.
§ 6. Инструкцията влиза в сила от 1 юни
2011 г.
Министър: Цв. Цветанов
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 4
КНИГА
за заявки за конвоиране на лица и оказване на съдействие на конвоен наряд
№ Категория, Име, презиме, Катего- Докупо фамилия и фамилия, ЕГН рия на менти
ред, длъжност на конвоира- конвопо
дата
на слуното лице или ираното чл. 28,
и
жителя,
вид съдейлице по ал. 2
час предал за- ствие на кон- смисъла
явката
воен наряд
на чл. 9

Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1
НОРМАТИВ
за съотношението на състава от конвойните звена
1. До 6 полицаи – „командир на отделение“.
2. До 12 полицаи – двама „командири на
отделение“.
3. От 12 до 20 полицаи – „полицейски инспектор“.
4. От 21 и нагоре полицаи – двама полицейски инспектори.
5. В конвойните звена, където има изградени и функционират помещения за изолация, се
определят:
а) завеждащ помещения за изолация – „командир на отделение“;
б) постови за охрана – до „старши полицай“.
6. В конвойните звена със състав над 25 полицаи се обособява дежурна част.
7. В конвойните звена със състав над 35 полицаи се осигурява „домакин-касиер“.
8. За конвойните звена, които са разположени
в самостоятелни сгради, се осигурява чистачка.

Приложение № 3
към чл. 11, ал. 2
Оборудване на специализиран конвоен
автомобил
1. Обособено място за конвоираните лица,
осигурено с едностранно заключващо устройство
на вратите и неподвижно закрепени места за сядане. Помещението да е осигурено с възможност
за наблюдение на конвоираните лица.

Звено на
МВР, откъдето е
подадена
заявката

Кога и
Закъде,
къде ще
на кого и
бъде при- кога следето (пре- ва да бъде
дадено)
предадено
(краен адресат)

Допълнителна
информация за
конвоираното
лице или конвойния наряд,
на който ще
бъде оказано
съдействие

2. Обособено място за конвойните полицаи,
оборудвано с неподвижни места за сядане и
възможност за външно наблюдение.
3. Обособено място за личен багаж на конвоираните лица, отделно от помещението на
автомобила, в което те се настаняват.
4. Мобилна многоканална радиостанция.
5. Високоговорящо устройство, сигнална полицейска лампа и сирена.
6. Електрически фенер.
7. Електрошокови устройства.
8. Комплект белезници, усмирителен пояс и
полицейска палка.
Забележка. Конвойният автомобил да е тип
„закрит фургон“, по възможност с двойно предаване и специално оборудван за превоз на
конвоирани лица (фабрично или приспособен).

Приложение № 4
към чл. 21
СПИСЪК
на етапните конвойни звена
1. СДВР.
2. ОДМВР – Пловдив.
3. ОДМВР – Стара Загора.
4. ОДМВР – Хасково, в Димитровград.
5. ОДМВР – Бургас.
6. ОДМВР – Враца в Мездра.
7. ОДМВР – Плевен.
8. ОДМВР – Велико Търново, в Горна Оряховица.
9. ОДМВР – Шумен.
10. ОДМВР – Варна.
11. ОДМВР – Русе.
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Приложение № 5
към чл. 29, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ ................Екз. №......
........................... 20 ... г.
З А П О В Е Д
за конвоиране на лице
Днес, ............ 20 .…. г. в гр. ………….., обл. ...............................................................................................………...
подписаният .................................................................................................................................................……………...
(категория, собствено, бащино, фамилно име)
длъжност ......................................................…………. при ......................................................................…… на МВР
на основание чл. 53, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 ЗМВР и във връзка със: ...............................................................…...
…………………………………………………………………………………….................................................................................................…
(посочва се съответният документ по чл. 28, ал. 2)
З А П О В Я Д В А М:
Да бъде конвоирано лицето ...................................................................................................................…………..
…………………………………………………………………………………….................................................................................................…
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН, месторождение и постоянен адрес)
от ........................................………......................…
(посочва се звено на МВР, затвор, арест и др.)

до ...............................................................……….
(посочва се звено на МВР, затвор, арест и др.)

и се предаде на .................................................................................................…. в ...…. часа на …....….................
(посочва се крайният адресат и длъжностното лице)
(дата)
Документи, съпровождащи лицето: ...........................................................................................................………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Допълнителни сведения за лицето: ............………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Лицето да бъде конвоирано: ..........................................................................................................................…………
(посочва се как лицето може да бъде конвоирано директно или етапно)
............ 20 ......... г.
гр. .........................

НАЧАЛНИК: ................................
гръб

Допълнителни данни за лицето, получени по време на конвоиране: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………
(дата)

..........................................…………………………………………….
..........................................…………………………………………….
(категория, име, фамилия, длъжност, звено на МВР)
..................................................…………………………………….
(подпис)
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Приложение № 6
към чл. 29, ал. 5
лицева страна
МВР
КОНВОЙНО ЗВЕНО

До Началника на
…………....................………………….

при СДВР/ОДМВР …...........….

в гр. …………................……………
Изпращат се конвоираните лица:

№
по
ред

Име, презиме,
фамилия

№ на заповедта
по чл. 29, ал. 2

Откъде
идва

Закъде
отива

Време и място за предаване на лицето

Институция
възложител

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
гръб
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
............... 20 ......... г.
град .........................

НАЧАЛНИК: ................................
(фамилия)
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Приложение № 7
към чл. 29, ал. 7

ДО
НАЧАЛНИКА
НА РУТП – ………………
ОТП – ГДКП
В изпълнение на чл. 29, ал. 7 от Инструкция № Iз-1143 от 2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи и с оглед създаване на
добро взаимодействие и координация между нарядите от РУТП при ОТП – ГДКП и служителите от
конвойните наряди при …………………..................................... Ви изпращам сведение за подлежащите на
(звено на МВР)
конвоиране от …………….………………............…….. лица на ……….....….................... 20 …… г.,
(звено на МВР)
(дата)
както следва:
№
по
ред

Влак

Маршрут

Брой на конвоираните
лица

Брой на служителите

1.
2.
3.
4.
............... 20 ......... г.
град .........................

НАЧАЛНИК: ................................
(фамилия)

Приложение № 8
към чл. 30, ал. 1
К Н И Г А
за конвойната дейност на ………………………………………. (звено на МВР)
№
по
ред

Дата и
час на
получаване на
лицето

Документ по
чл. 28,
ал. 2

1

2

3

От
На кое Име, презикое
звено да ме, фамилия,
звено се пре- ЕГН и други
се издаде
данни на
праща
конвоираното лице

4

5

6

Дата
№ на
и час заповед
на
та на
изизпрапра- щача по
щане чл. 29,
ал. 2
7

8

За
къде
се
изпраща

9

КатегоВреме и
рия, име, място за
фамилия,
предадлъжност ване на
и подпис лицето.
на стар- Забележшия на
ка
наряда
10

11
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СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Пренощували в
звено на
МВР (на- до полицейски
именодознател
вание на
служиотрабо
звеното)
тели,
тени
бр.
ч/ч
12

13

14

Брой конвоирани лица с човекочасове на конвойни служители
В населено място
до прокуратура
или съда
служители,
бр.
15

До друго населено място

до следствен
арест или ТЗО

други

директно
конвоиране

етапно
конвоиране

обратно
конвоиране

отрабо служите- отрабо служи- отрабо служи- отрабо служи- отрабо служи- отрабо
тени
ли,
тени
тели,
тени
тели,
тени
тели,
тени
тели,
тени
ч/ч
бр.
ч/ч
бр.
ч/ч
бр.
ч/ч
бр.
ч/ч
бр.
ч/ч
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Приложение № 9
към чл. 31, ал. 5
Р А З П И С К А
Подписаният ……………………………….........................................................................................……………...………………
(категория, име, презиме, фамилия и длъжност)
от ……………........................................……..................……………, на ……….............................… 20 ……. г., в ……… часа,
(звено на МВР)
прие от ……………………………...................................................................................................……………………………………...
(категория, име, презиме, фамилия и длъжност)
от ………………………………..........................................………..., ………......................................... конвоирани лица със:
(звено на МВР)
(брой)
заповед за конвоиране на лице № ……...........................…....….. от ….......…. 20 …. г. на ...................................
.........................................................................................................................................................................................
(посочва се звеното на МВР)
заповед за конвоиране на лице № ……...........................…….. от …......................................................….. 20 …. г.
..........................................................................................................................................................................................
(посочва се звеното на МВР)
заповед за конвоиране на лице № ……...........................…….. от ….......................................................….. 20 ….г.
.........................................................................................................................................................................................
(посочва се звеното на МВР)
гр. ……………………….
…………… 20 ……… г.
Подпис на получилия конвоираните: ………………
5676

Подпис на предалия конвоираните: ………………..
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-270
от 8 април 2011 г.
На основане чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково, и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на министъра на
земеделието и храните нареждам да се преработи
частично влезлият в сила план за земеразделяне
и/или одобрената карта на съществуващите или
възстановими на терена стари реални граници на
земеделски земи в землището на с. Пъстрогор,
община Свиленград, област Хасково, за имоти с
№ 000218, 000212, 088013, 000224, 000231 и 000234
с обща площ на преработката 4,892 дка в землището на Свиленград, община Свиленград, област
Хасково, за имоти с № 000006, 000712, 215007,
215008, 215009, 215011, 215048, 215067 и 215068 с
обща площ на преработката 1,890 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
5812

За министър: Св. Боянова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3220-П
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1,
чл. 22г, ал. 3 и чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,
протоколно решение № 815 от 03.05.2011 г. от
заседание на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
Продажбата на пакет от 63 624 акции, представляващи 33 % от капитала на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, София, и продажбата на пакет
от 1650 акции, представляващи 33 % от капитала
на „ЧЕЗ Електро България“ – АД, София, да се
осъществи по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗПСК
чрез публично предлагане на „Българска фондова
борса – София“ – АД.
5659

Изпълнителен директор: Ем. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3221-П
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1,
чл. 22г, ал. 3 и чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,

протоколно решение № 816 от 03.05.2011 г. от
заседание на изпълнителния съвет Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
реши:
Продажбата на пакет от 51 612 акции, представляващи 33 % от капитала на „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, Пловдив, и
продажбата на пакет от 62 106 акции, представляващи 33 % от капитала на „ЕВН България
Електроснабдяване“ – АД, Пловдив, да се осъществи по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗПСК чрез
публично предлагане на „Българска фондова
борса – София“ – АД.
5660

Изпълнителен директор: Ем. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 15
от 13 януари 2011 г.
Проектът е изработен с допускане от главния архитект на СО, заповед № РД-09-50-602 от
26.04.2010 г. Проектът е обявен по чл. 128, ал. 3
ЗУТ. Съгласно писмо 6602-113 от 25.08.2010 г. от
район „Нови Искър“ в законоустановения срок
няма постъпили възражения. Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД,
и от „Софийска вода“ – АД. Разгледан е от ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-94 от 02.11.2010 г., т. 4 с
решение, че приема проекта и го изпраща в СОС
за одобряване. Проектната разработка отговаря
на изискванията на устройствена категория № 4
(Жм) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
на предвижданията на ОУП на Столична община/2009 г. Проектното решение е целесъобразно
и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 3 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, заповед № РД-09-50-3345 от
29.05.2008 г. на кмета на Столична община,
чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-94 от 02.11.2010 г., т. 4, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. с. Световрачане, УПИ ХІ-116,
XII-117, ХІІІ-123 и XIV-122 от кв. 18, УПИ V-488,
V-478 и VIІ-124 от кв. 45 и улица по о.т. 49 – о.т. 42
за създаване на нови УПИ ХІ-116, XII-117, ХІІІ-123
и XIV-122 от кв. 18, УПИ V-488, V-478 и VIІ-124
от кв. 45, нова улица по о.т. 48а – 49а – 49б – 49в –
40а по зелените и кафявите линии, цифри, текст
и защриховки съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 130 ЗУТ и може да бъде
обжалвано чрез район „Нови Искър“ пред Административния съд – София, в 14-дневен срок
от съобщаването.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
5793

Председател: А. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 181
от 31 март 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Е-26/2010 г. от Елена Райчова
Коцева с искане за допускане на устройствена
процедура – изработване на план за изменение
на план за регулация и застрояване за УПИ I-162,
кв. 15, местност Врана – Лозен – Триъгьлника.
Изработването на изменение на плана за регулация
и план за застрояване е допуснато със Заповед
№ РД-09-50-1050 от 2010 г. на главния архитект
на Столичната община. Проектът отговаря на
предвижданията на общия устройствен план на
Столичната община.
Предложеният проект за изменение на плана
за регулация на кв. 15, местност Врана – Лозен – Триъгьлника, е по имотни граници, като са
променени границите на УПИ I-162 и е създаден
нов УПИ XIII-162. Обслужването на УПИ XIII162 е осигурено със задънена улица от о.т. 27а до
о.т. 27г. Предвиденият проект за изменение на
плана за регулация и създаване на задънена улица
представлява мероприятие от публичен характер
съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за изменение на плана
за регулация и застрояване в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 66022 26/2/28.10.2010 г. главният
архитект на район „Панчарево“ удостоверява,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
Представено е съгласуване с дирекция „Зелена
система“ – СО, съгласно чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Предложеният проект за изменение на план
за регулация и застрояване е в съответствие с
изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване.
Проектът е разгледан и приет в заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-1/11.01.2011 г., т. 34.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6, чл. 110, ал. 1, т. 3,
чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ и т. 4 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-1/11.01.2011 г., т. 34, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на местност кв. 15, местност Врана – Лозен – Триъгълника. Изменение границите
на УПИ І-162. Създаване на нов УПИ XIII-162.
Създаване на задънена улица от о.т. 27а до о.т.
27г по зелените и кафявите линии, цифри и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
УПИ І-162, ХІІІ-162, кв. 15, местност Врана – Лозен – Триъгълника, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
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Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
5486

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 182
от 31 март 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Н-120/2005 г. от Никола
Ангелов Балкански, Полина Ангелова Балканска
и Иван Ангелов Балкански с искане за допускане на устройствена процедура – изработване
на изменение на плана за регулация и план за
застрояване за УПИ І-195, ІІ-196, ІІІ-197, създаване
на задънена улица от о.т. 53 до о.т. 53в, нов кв.
11, местност в. з. Калфин дол. Изработването на
плана е допуснато с мотивирано предписание
на главния архитект на Столичната община с
№ ГР-94-Н-130/21.06.2006 г. Проектът отговаря
на предвижданията на общия устройствен план
на Столичната община.
Предложеният проект за изменение на плана
за регулация на местност в. з. Калфин дол е по
имотни граници, като са създадени УПИ I-195,
ІІ-196, ІІІ-197 от нов кв. 11, местност в. з. Калфин
дол. Обслужването на УПИ І-195, ІІ-196, ІІІ-197
е осигурено със задънена улица от о.т. 53 до о.т.
53в. Предвиденият проект за изменение на план
за регулация и създаване на задънена улица
представлява мероприятие от публичен характер
съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за изменение на плана
за регулация и застрояване в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 6602187/2/05.11.2007 г. главният
архитект на район „Панчарево“ уведомява, че
в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Представено е съгласуване с дирекция „Зелена
система“ – СО.
Предложеният проект за изменение на план
за регулация и застрояване е в съответствие с
изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване.
Проектът е разгледан и приет в заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-58/15.06.2010 г., т. 55.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6, чл. 110, ал. 1, т. 3,
чл. 130, ал. 1 ЗУТ и § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 8 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-58/15.06.2010 г., т. 55, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проекта за изменение на план за
регулация на местност в. з. Калфин дол. Изменение
на улична регулация между о.т. 4 и о.т. 2. Създаване на нов квартал 11. Създаване на задънена
улица от о.т. 53 до о.т. 53в. Отреждане на нови
УПИ I-195, II-196, III-197 по зелените и кафявите
линии и цифри съгласно приложения проект.
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2. Одобрява проекта за план за застрояване
на УПИ І-195, ІІ-196, ІІІ-197, кв. 11, местност в. з.
Калфин дол, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
5487

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 183
от 31 март 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпило заявление вх. № ГР-70-007128/2009 г. от „Петромакс Пауър“ – ООД, представлявано от Владимир Ненчев, за изработване
на подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на газопровод, преминаващ през землище
на м. Требич и м. Мрамор (район „Връбница“ и
район „Надежда“).
Проектопланът е разгледан и е приет с протокол
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията № ЕС-Г-80 от 21.09.2010 г., т. 30, след
обявяването му по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 59,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 и чл. 130,
ал. 1 ЗУТ Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на газопровод,
преминаващо през землище на район „Надежда“
(м. Требич) и район „Връбница“ (м. Мрамор),
захранващ газова ел. централа с комбиниран цикъл, намираща се в м. Мрамор – производствена
зона, кв. 2, УПИ I.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Надежда“ и
район „Връбница“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
5488

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 185
от 31 март 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-П-108/2008 г. от Петър Малинов
Игликин с искане за допускане на устройствена
процедура – изработване на план за изменение на
план за регулация и застрояване за УПИ I-1629,
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VII-1634, изменение на улица между о.т. 773б до
о.т. 773в, кв. 88а, местност с. Бистрица. Изработването на плана за изменение на плана за регулация и застрояване е допуснато с мотивирано
предписание на главния архитект на Столичната
община № ГР-94-П-108 от 24.03.2009 г. Проектът
отговаря на предвижданията на общия устройствен план на Столична община.
Предложеният проект за изменение на план за
регулация и застрояване за УПИ I-1629, VII-1634,
изменение на улица между о.т. 773б до о.т. 773в,
кв. 88а, местност с. Бистрица, предвижда регулационните линии да покрият имотните граници.
Предвиденият проект за план за регулация
и създаване на нова улица представлява мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за изменение на плана за регулация и
застрояване в случая на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 66021 56/2/16.06.2010 г. на главния
архитект на район „Панчарево“ е удостоверено,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
Предложеният проект за изменение на план
за регулация и застрояване е в съответствие с
изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване.
Проектът е разгледан и приет в заседание на
ОЕСУТ с протоколи № ЕС-Г-65 от 29.06.2010 г.,
т. 83, ЕС-Г-4 от 18.01.2011 г., т. 45.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6, чл. 129, ал. 1 и
чл. 130, ал. 1 ЗУТ; т. 4 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-65
от 29.06.2010 г., т. 83, ЕС-Г-4 от 18.01.2011 г., т. 45,
Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за изменение на план за
регулация на местност с. Бистрица. Изменение
на задънена улица между о.т. 773б до о.т. 773в.
Изменение на границите на УПИ I-1629, изменение
на границите на УПИ V-1634 и преотреждането
му в УПИ VII-1634, кв. 88а, местност с. Бистрица,
по кафявите и зелените линии и цифри и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Изменение на план за застрояване на УПИ
I-1629, VII-1634, кв. 88а, местност с. Бистрица,
съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
Председател: А. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 186
от 31 март 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило искане
от Димчо Димитров Димов, собственик на ПИ
№ 1755, кв. 55, гр. Банкя, за изменение на плана
за регулация и застрояване за притежавания от
него имот. Изменението на подробния устройствен
план е допуснато със заповед № РД-09-50-1432 от
14.12.2009 г. на главния архитект на Столична
община. Проектът за изменение на подробния
устройствен план отговаря на предвижданията
на общия устройствен план на Столична община.
Предвиденото с предложеното изменение на
плана – създаване на задънена улица, представлява мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за изменение на плана за регулация и застрояване в случая на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. След обявяването
му проектът е разгледан от Общинския експертен
съвет по устройство на територията с протокол № ЕС-Г-56 от 08.06.2010 г., т. 16. Уважено е
становището на кмета на район „Банкя“, проектът е преработен и изпратен за обявяване на
заинтересуваните лица. С писмо вх. № 6602-143
от 11.12.2010 г. кметът на район „Банкя“ връща
проекта с възражение от собственика на УПИ
XXI-79. Възражението и коригираният проект
са разгледани и приети от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-114 от 21.12.2010 г., т. 1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ, т. 6 от приложение към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-56 от
08.06.2010 г., т. 16, и № ЕС-Г-114 от 21.12.2010 г.,
т. 1, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на гр. Банкя, кв. 55. Откриване на
задънена улица от о.т. 620 до о.т. 620д. Изменение границите на УПИ XXII – „за ОЖС и ТП“.
Създаване на нови УПИ: ХХІІІ-1755 и XXIV – „за
озеленяване“; по кафявите и зелените линии, цифри,
текст и зачертавания и с корекциите с оранжев и
виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на УПИ ХХІІІ-1755, кв. 55, гр. Банкя,
съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Банкя“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
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Председател: А. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 187
от 31 март 2011 г.
При одобряването на проекта за изменение
на плана за регулация на м. с. Световрачане е
допусната очевидна фактическа грешка в Решение
№ 15 по протокол № 81 от 13.01.2011 г. на СОС,
касаещо номерацията на един от имотите, а именно погрешно е изписано: „Изменение на план за
регулация на м. с. Световрачане, УПИ XI-116,
ХІІ-117, ХІІІ-123 и XIV-122 от кв. 18, УПИ V-488,
V-478 и VII-124 от кв. 45 и улица по о.т. 49 – о.т. 42
за създаване на нови УПИ XI-116, XII-117, ХІІІ-123
и XIV-122 от кв. 18, УПИ V-488, V-478 и VII-124
от кв. 45, нова улица по о.т. 48а – 49а – 49б – 49в –
40а“, вместо „Изменение на план за регулация на
м. с. Световрачане, УПИ XI-116, XII-117, ХІІІ-123
и XIV-122 от кв. 18, УПИ V-488, VI-478 и VII-124
от кв. 45 и улица по о.т. 49 – о.т. 42 за създаване
на нови УПИ XI-116, ХІІ-117, ХІІІ-123 и XIV-122
от кв. 18, УПИ V-488, VI-478 и VII-124 от кв. 45,
нова улица по о.т. 48а – 49а – 49б – 49в – 40а“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА
и чл. 62, ал. 2 АПК Столичният общински съвет
поправя очевидна фактическа грешка в Решение
№ 15 по протокол № 81 от 13.01.2011 г. на СОС, в
което да се чете: „Изменение на план за регулация
на м. с. Световрачане, УПИ XI-116, XII-117, ХІІІ-123
и XIV-122 от кв. 18, УПИ V-488, VI-478 и VII-124
от кв. 45 и улица по о.т. 49 – о.т. 42 за създаване
на нови УПИ XI-116, XII-117, ХІІІ-123 и XIV-122
от кв. 18, УПИ V-488, VI-478 и VII-124 от кв. 45,
нова улица по о.т. 48а – 49а – 49б – 49в – 40а“.
Решението е неразделна част от Решение № 15
по протокол № 81 от 13.01.2011 г. на СОС.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на АПК.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
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Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 217
от 14 април 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-352 от 12.10.2010 г. от „Адиктед“ – ООД, чрез управителя Цвета Павлова
Събкова, и „Медифарма“ – А Д, чрез синдик
Иван Василев Карабоев с искане за одобряване
на проект за изменение на плана за регулация
и застрояване за УПИ ІІ-31 и VIII-34, кв. 4, и
изменение на улична регулация за създаване на
задънена улица от о.т. 190б до о.т. 190г, м. бул.
Цар Борис III. Проектът е изработен с разрешение на главния архитект на СО – заповед № РД09-50-1239 от 22.07.2010 г. Проектът отговаря на
предвижданията на общия устройствен план на
Столична община.
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С предложения план за изменение на регулацията на УПИ ІІ-31, 34 се предвижда създаване на
самостоятелни урегулирани поземлени имоти за
имоти пл. № 31 и 34 – УПИ ІІ-31 и VIII-34, като
достъпът до УПИ VIII-34 е по новосъздадена задънена улица от о.т. 190б до о.т. 190д. Направеното
с проекта предложение за изменение на уличната
регулация представлява мероприятие от публичен
характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което
компетентен да одобри проекта за изменение на
плана за регулация в случая на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица
на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ, като с писмо
№ 66-02-525 от 16.11.2010 г. на район „Витоша“ е
удостоверено, че в законоустановения срок не са
постъпили възражения.
Предложеният проект за изменение на плана
за регулация и застрояване е в съответствие с
изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване. Съгласуван е със „Софийска вода“ – АД, и МОСВ – Басейнова дирекция. Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-107 от 30.11.2010 г., т. 46.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2
ЗУТ, т. 14 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-107 от 30.11.2010 г.,
т. 46, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на УПИ ІІ-34, 31 за създаване на УПИ
ІІ-31 и VIII-34; изменение на плана за улична
регулация на улица от о.т. 190 до о.т. 190а за
създаване на задънена улица от о.т. 190б (нова)
до о.т. 190д (нова), кв. 4, м. бул. Цар Борис III,
по кафявите и зелените линии, цифри, букви и
текст, съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за застрояване за УПИ ІІ-31 и VIII-34, кв. 4, м.
бул. Цар Борис IIІ, съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
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Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 220
от 14 април 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община с входящ № ГР94-В-52/2010 г. е постъпило искане от Валентин
Николов Стоименов, собственик на УПИ XI,
кв. 37, м. Христо Ботев, за изменение на плана
за регулация и застрояване. Исканото изменение е допуснато със заповед № РД-09-50-1198 от
15.07.2010 г. на главния архитект на Столична
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община. Проектът за изменение на подробния
устройствен план отговаря на предвижданията
на общия устройствен план на Столична община.
Предвиденото с предложеното изменение на
плана – създаване на задънена улица, представлява мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта на плана за регулация и застрояване в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е
Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица,
като с писмо № 6602178/2 от 23.12.2010 г. на главния архитект на район „Слатина“ е удостоверено,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения. След обявяването му проектът е разгледан и приет от Общинския експертен съвет по
устройство на територията с протокол № ЕС-Г-16
от 22.02.2011 г., т. 8.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ, т. 4 и § 1 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-16 от 22.02.2011 г., т. 8, Столичният общински съвет, реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Христо Ботев, кв. 37. Откриване на задънена улица от о.т. 416 до о.т. 415а.
Изменение границите на УПИ: ІІІ-326 и Х-325.
Изменение границите на УПИ XI-1071 и отреждане на УПИ XI-1071 и XVIII-1071 по кафявите
и зелените линии, цифри, зачертавания и щрихи
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на УПИ XI-1071 и XVIII-1071, кв. 37,
м. Христо Ботев.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Слатина“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
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Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1542
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 974 от 11.10.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 91, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 31 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
5571

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1549
от 4 февруари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 673 от 23.10.2009 г. на Столичния общински съвет, изм. с Решение № 371 от 8.07.2010 г.
на същия, Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 8.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1, ж.к. Младост 4, бл. 438, вх. Г(4), общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 150 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
5572

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1550
от 4 февруари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 328 от 21.05.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 9.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 1,
ж.к. Сердика, бл. 15а, вх. А, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 51 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
5573

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1551
от 4 февруари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 243 от 13.05.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с пл. № 1099, м. Факултета, ул. Ив. Гарванов,
ъгъла с ул. Медковец, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“, с право
на собственост върху поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 23 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
5574

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1557
от 11 февруари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 973 от 11.10.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Гоце Делчев, до бл. 151, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
5575

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1559
от 25 февруари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 974 от 11.10.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:

ВЕСТНИК
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 97,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5782
РЕШЕНИЕ № 1560
от 25 февруари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 326 от 21.05.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 3, ж.к. Зона-Б-5-3, бл. 24, I сутерен,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 22 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
5783

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1566
от 25 февруари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 89 от 25.02.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 6.06.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 7, ж.к. Света Троица, бл. 367, вх. Б, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 41 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
5576

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1567
от 25 февруари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 326 от 21.05.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.06.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 5, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 15 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
5577

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1583
от 11 март 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 591 от 10.09.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 1 към трафопост, ж.к. Дружба 1, до бл. 104,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
5784

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1612
от 1 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 301 от 10.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.06.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Дружба-2, до, бл. 525, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
5578

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1618
от 1 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 301 от 10.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 9.06.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 411, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
5579

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1628
от 8 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 328 от 21.05.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.06.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо помещение № 1, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 25,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 18 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
5580

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1630
от 15 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 209 от 24.04.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.06.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ателие
№ 3, ж.к. Зона Б-18, бл. 5, партер, обособена част
от „Софинвест“ – ЕООД, със съответното право
на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 60 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 6000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.06.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
5779

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1631
от 15 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 708 от 17.07.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.06.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение,
ж.к. Левски-Г, до бл. 5, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 23 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
5780

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1632
от 15 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 975 от 11.10.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.06.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с поземлен имот, с. Пасарел, м. Елако, им. 257,
масив 259, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“, заедно с право на
собственост върху поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 31 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация –до 9.06.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
5781

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
РЕШЕНИЕ № 905
от 9 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ и Решение № КЗЗ-5 от
22.03.2011 г. на Министерството на земеделието и
храните – Комисия за земеделските земи, Общинският съвет – гр. Долна Митрополия, одобрява
проект за подробен устройствен план – ПЗ (план
за застрояване) в местност Магарешки гръб
в землището на с. Славовица, община Долна
Митрополия, област Плевен, за поземлени имоти № 000248 и 000250 за изграждане на обект:
„Фотоволтаична централа“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Долна Митрополия до Административния
съд – Плевен.
5755

Председател: П. Герашка
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РЕШЕНИЕ № 906
от 9 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ и Решение № КЗЗ-1
на Министерството на земеделието и храните – Комисия за земеделските земи, Общинският
съвет – гр. Долна Митрополия, одобрява проект
за подробен устройствен план – ПЗ (план за застрояване) в местност Кравеника в землището на
с. Комарево, община Долна Митрополия, област
Плевен, за поземлен имот № 300126 за изграждане
на обект: „Фотоволтаична централа“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Долна Митрополия до Административния
съд – Плевен.
5656

Председател: П. Герашка

7. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № РС-22 от 19.04.2011 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-14 от 08.03.2010 г. със
забележка: за обект: „Сероочистваща инсталация
на блокове 5 и 6 на ТЕЦ „Марица изток 2“, Етап
03: 1) изключване на подобект Столова за персонала на ТЕЦ „Марица изток 2“; 2) промяна на
конструкцията на мокрия комин на абсорберния
съд. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд чрез
министъра на регионалното развитие и благо
устройството в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5496
11. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява,
че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“
заповеди № РС-23 от 27.04.2011 г., № РС-24 от
28.04.2011 г., № РС-25 от 28.04.2011 г. и № РС26 от 28.04.2011 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РС-5 от 23.04.2007 г. за обект: АМ
„Люлин“. Софийски околовръстен път – Пътен
възел „Даскалово“ от км 0+000 до км 19+135.21,
във връзка с изменения на техническите проекти за подобекти, както следва: 1. „Укрепване
на откос при п. в. „Даскалово“ от км 0+114.76
до км 0+180.43 – ляво платно“. 2. „Укрепване на
участък от АМ „Люлин“ от км 8+150.90 до км
8+248.50 – дясно платно“. 3. „Укрепване на участък
от АМ „Люлин“от км 9+320 до км 9+440 – ляво
платно“. 4. „Комплексен трансформаторен пост
и кабелно захранване на тунелите, както следва:
тунел „Мало Бучино“ от км 7+320 до км 7+760;
тунел от км 10+160 до км 10+469; тунел „Голямо
Бучино“ от км 14+260 до км 14+735“. Заповедите
могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок след
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен съд
чрез МРРБ.
5497
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49. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, т. 4 от
Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 46/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – Варна, Лидия Минчева
Атанасова – а двокат от А двокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от 18 месеца.
5665

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Цветанка
Славейкова Димова от София, с която се оспорва
Наредба № Н-19 от 02.12.2008 г. на МТСП, по която е образувано адм. д. № 5698/2011 г. по описа
на Върховния административен съд.
5758
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Здравка Йорданова Найденова от Монтана, ул.
Св. Патриарх Евтимий 65, ап. 14, ет. 6, и Тодор
Симеонов Иванов от с. Превала, област Монтана,
срещу разпоредбата на § 9 от заключителните
разпоредби към Постановление № 142 от 2003 г. за
изменение и допълнение на Постановление № 140
на Министерския съвет от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване
на неефективни производствени мощности (ДВ,
бр. 62 от 2003 г.) в частта „присъдени до датата
на влизане в сила на постановлението“, по което
е образувано адм. д. № 4688/2011 по описа на
Върховния административен съд, четвърто отделение, което е насрочено за 14.02.2012 г.
5786
Върховният административен съд на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Националната асоциация
на пчеларите професионалисти със седалище и
адрес на управление София, район „Сердика“, ул.
Белоградчик 1, на чл. 1, ал. 1, буква „а“, чл. 2,
ал. 1, чл. 9, чл. 10, чл. 11, чл. 12 от Наредба № 26
от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за
директни доставки на малки количества суровини
и храни от животински произход, издадена от
министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 84
от 2010 г., в сила от 26.10.2010 г.), във връзка с
което е образувано адм. д. № 5693/2011 по описа
на ВАС.
5818
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Враца, на основание разпоредбите на
чл. 186, ал. 2 АПК против подзаконов нормативен
акт на Общинския съвет – гр. Оряхово – чл. 46,
ал. 1, т. 2 от Наредба № 9 за условията и реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с Решение № 166
по протокол № 18 от 26.09.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Оряхово, по което е образувано адм.
дело № 895/2010 по описа на съда, насрочено за
26.07.2011 г. в 11 ч.
5805
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Административният съд – Пловдив, съобщава, че „Ай Ем 66“ – ООД, е оспорило Решение
№ 469 взето с протокол № 33 от 16.12.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив, издадено на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, т. 12 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 14,
чл. 17, ал. 1, чл. 18, чл. 25, чл. 128, ал. 7, чл. 103,
ал. 1, т. 2, ал. 3 и 4, чл. 108, чл. 109, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 2, ал. 3, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 23
и 24 ЗОЗЗ, чл. 3, ал. 3 ППЗОЗЗ, чл. 41, ал. 1, т. 1
ЗКИР и § 6 ПРЗЗКИР, Наредба № 7 за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове, ОУП Пловдив, одобрен с Решение
№ 375, взето с протокол № 16 от 05.09.2007 г. на
Общинския съвет, Решение № 3, взето с протокол № 1 от 19.01.2006 г., и Решение № 57, взето
с протокол № 4 от 02.03.2006 г. на Общинския
съвет, протокол № 40, т. 1, от 20.10.2010 г. на ЕСУТ
при Община Пловдив и Решение № КЗЗ-10, т. 75,
от 21.09.2010 г. на Комисията за земеделските
земи към МЗХ – София, предвид изложените
в предложение с вх. № 10ХІ-555 от 05.11.2010 г.,
изм. с вх. № 10ХІ-555(1) от 23.11.2010 г., доп. с
вх. № 10ХІ-555(2) от 29.11.2010 г., фактически
основания Общинският съвет – гр. Пловдив,
одобрява ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване и схеми водоснабдяване, канализация,
електрификация, газоснабдяване, телефонизация,
радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна
план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации,
санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и
отдих, и правилата и нормативите за прилагане
на кв. Смирненски ІV, гр. Пловдив, в границите:
Север – р. Първенецка, регулационна граница
на парк „Отдих и култура“ – Пловдив, и регулационния план на спортен комплекс „Отдих и
култура“ – Пловдив, до ул. Парк Отдих и култура,
изток – северната граница на ул. Парк Отдих
и култура, ПИ 106, 113 и 114 по кадастралния
план на „Смирненски ІІІ“ – Пловдив, северната
граница на Пещерско шосе, западната регулационна граница на ж.к. Хр. Смирненски, ПИ 72
до жп линия Пловдив – София, юг – жп линия
Пловдив – София, запад източната регулационна
граница на кв. Прослав, УПИ І-5 комплексно
жилищно строителство, южните граници на
ПИ 398 и 397 по кадастралния план на кв. Хр.
Смирненски ІІІ етап, продължението на ул. Елин
Пелин до Пещерско шосе, ПИ 038009, 038040,
038039, 038038, 433, 432, 037005, 037050, 037051,
037052, 037034, 037033, 037031, 037043, 037022 по
КВС землище Пловдив-запад по червените и
сините линии, надписи със син и червен цвят и
корекции със зелен и кафяв цвят за част регулация, червени задължителни и ограничителни
линии и матраци със син цвят и корекции със
зелен и виолетов цвят за част застрояване и
корекции със зелен цвят на правилата и нормативите. ПУП – план за регулация и застрояване,
изработен и процедиран в условия на чл. 133 ЗУТ
и одобрен със заповед № ОА 3144 от 23.10.2008 г.
на кмета на Община Пловдив да се нанесе на
ПУП – ПРЗ, кв. Смирненски ІV, р-н „Западен“,
гр. Пловдив. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници по делото в едно-
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месечен срок от обнародване на съобщението,
чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Дело № 511/2011 г. е насрочено за
05.07.2011 г. от 13 ч.
5693
Административният съд – София област, на
основание чл. 188, ал. 1 и 2 АПК във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 302/2011 по жалба на Община Пирдоп,
с която се оспорват решения от № 13 до № 43
включително по протокол № 4 от 17.03.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Пирдоп, с които се
приема бюджет за 2011 г. Конституирани страни
по делото са: жалбоподател: кметът на Община
Пирдоп; ответник: Общинският съвет – гр. Пирдоп. Делото е насрочено за 01.07.2011 г. в 9,30 ч.
5744
Административният съд – Хасково, на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от кмета на Община Хасково на
Решение № 719 от 25.03.2011 г. на Общинския
съвет – Хасково, по което е образувано адм.
дело № 354/2011 по описа на съда, насрочено за
08.06.2011 г. от 11 ч.
5694
Софийският градски съд, I гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 14538/2010
по иск с правно основание чл. 135 ЗЗД, заведен
от Манол Александров Иванов срещу Йордан
Крумов Михайлов с последен адрес Пловдив, ул.
Цанко Дюстабанов 39А, който като ответник в
едномесечен срок от публикацията може да подаде писмен отговор на исковата молба по реда
на чл. 131 ГПК.
5825
Районният съд – гр. Добрич, гражданска колегия, VІ състав, призовава Стаматиос Фагкрас
с последен адрес Община Добрич-град, гр. Добрич, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
20.06.2011 г. в 9 ч. за връчване на съдебни книжа
като ответник по гр. д. № 877/2011, заведено от
Анна М. Узунова, по чл. 127 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
5745
Дуловският районен съд уведомява Ерджюмент Олер, гражданин на Република Турция, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че срещу нещо е заведено бр.д.
№ 245/2011 по описа на съда от Гюлбер Шевкед
Олер по чл. 49 СК и че в деловодството на съда на
адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски 12, се намират
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исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародването на
уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяване на Ерджюмент Олер или упълномощено
от него лице в указания двуседмичен срок съдът
ще му назначи особен представител.
5691
Дуловският районен съд уведомява Мюмюн
Насуфов Мюстеджебов, гражданин на Република
Турция, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че срещу него е
заведено гр.д. № 705/2010 по описа на съда от Маринка Йорданова Топалова по чл. 124, ал. 1 ГПК
и че в деловодството на съда на адрес: гр. Дулово,
ул. Васил Левски 12, се намират исковата молба
и приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението в
„Държавен вестник“. При неявяване на Мюмюн
Насуфов Мюстеджебов или упълномощено от
него лице в указания двуседмичен срок съдът
ще му назначи особен представител.
5692
Районният съд – гр. Дупница, гражданска
колегия, І състав, призовава Венета Методиева
Мирчова-А лексиева с последен адрес област
Кюстендил, гр. Дупница, ул. Горица 7, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.06.2011 г.
в 10,15 ч. като ответница по гр. д. № 518/2011,
заведено от Калин Г. Кацаров. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
5689
Районният съд – гр. Дупница, гражданска
колегия, ХІІ състав, призовава Албена Маева
Тодорова с последен адрес София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 2, № 212, вх. Б, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 20.06.2011 г. в 11 ч.
като ответница по гр. д. № 1077/2006, заведено
от Павел Д. Георгиев. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5690
Районният съд – гр. Дупница, гр. колегия,
VІ състав, призовава Кирил Стоянов Гагалов с
последен адрес София област (Столична) община
Столична, София, ул. Народно хоро № 27, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.06.2011 г.
в 9 ч. като ответник по гр. д. № 863/2006, заведено
от Домлика Х. Капланова, Георги С. Капланов,
Елена С. Радулова. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5746
Районният съд – Попово, гражданска колегия,
призовава Анифе Мюмюнова Ибрямова с последен
адрес област Търговище, община Опака, с. Крепча,
живуща в Република Турция, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 15.06.2011 г. в 9 ч. като
ответница по гр.д. № 225/2011, заведено от Раим
М. Ибрям по чл. 341 ГПК във връзка с чл. 34 ЗС.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5804
Софийският районен съд, 50 състав, призовава
Андрей Андреев Симов, Андрей Цветанов Симов
и Ива Андреева Симова с последен известен по
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делото адрес за призоваване София, ж.к. Обеля 2,
бл. 262, вх. Б, ет. 6, ап. 44, сега с неизвестни
адреси да се явят в съда на 28.09.2011 г. в 9,30 ч.
като ответници по гр. д. № 21487/2006, заведено
от Столична община. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5803
Районният съд – гр. Тервел, гражданска колегия, призовава Илия Станчев Ненков с последен адрес гр. Тервел, област Добрич, ул. Стефан
Караджа 4, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 18.07.2011 г. в 10 ч. като ответник по
гр. д. № 267/2007, заведено от Анка Г. Димитрова,
Жельо Г. Илчев, Николинка Г. Стоева, Тончо Г.
Илчев, Марко Т. Марков, Пенка Г. Добрева, Диана Г. Няголова. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5747
Районният съд – гр. Тервел, гражданска колегия, призовава Магда Нанкова Илиева с последен
адрес Варна, ж.к. Младост, блок 144, вх. 2, ет. 2,
ап. 006, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 18.07.2011 г. в 10 ч. като ответница по гр. д.
№ 267/2007, заведено от Анка Г. Димитрова,
Жельо Г. Илчев, Николинка Г. Стоева, Тончо Г.
Илчев, Марко Т. Марков, Пенка Г. Добрева, Диана Г. Няголова. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5748
Чепеларският районен съд съобщава на Ив
Влашев, роден на 25.05.1962 г. в Париж, IV район,
живущ в Кралство Белгия, гр. Лиеж, с неизвестен
точен адрес, да се яви в съда като ответник по
гр.д. № 121/2011 за иск по чл. 108 ЗС, заведен от
Росица Георгиева Тарашева. Съдът на основание
чл. 131 – 133 ГПК указва на ответника, че му се
дава едномесечен срок от датата на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“, в който
да подаде писмен отговор. Указва на ответника да посочи адрес за призоваване, да се яви в
съда, за да получи препис от исковата молба и
приложенията, или да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му се назначи
особен представител.
5802
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 585/2004 вписа промени
за „Стил пласт“ – ООД, Враца: вписва като съдружник в дружеството Валентина Александрова
Велкова; заличава като съдружник в дружеството,
управляващ и представляващ Николай Луканов
Кирилов; дружеството ще се управлява и представлява от Петър Георгиев Велков; вписва приетите
промени в дружествения договор.
12772
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
18.І.2008 г. по ф.д. № 939/2007 вписа в търговския
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регистър прехвърляне на търговското предприятие
ЕТ „Никси – експрес – Николина Йорданова“,
Враца, на „Никси“ – ЕООД, Враца.
12773
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.І.2008 г. по ф.д. № 448/2006 вписа промени за
„Алекс – строй“ – ЕООД, Враца: вписа промяна
в предмета на дейност чрез включване на селскостопанска дейност, покупко-продажба на зърнена
и овощна продукция, продажба на стоки от собствено производство; вписва приетата промяна
в учредителния акт на дружеството (дружествен
договор).
12774
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 36/2006 вписа промени за
„Алти“ – ЕООД, прекратено, в производство по
несъстоятелност, Враца: заличава като едноличен
собственик на капитала, управляващ и представляващ дружеството Елена Иванова Петкова;
вписва като съдружник в дружеството Людмил
Димитров Русинов; променя фирмата на дружеството на „Алти“ – ООД; вписва като управляващ
и представляващ дружеството Людмил Димитров
Русинов; вписва дружествен договор.
12775
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 1538/95 проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Екострой“ – АД, Добрич.
12547
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1168/2007 за „Вакпак – плюс“ – ООД: вписва
увеличение на капитала от 6000 лв. на 70 000 лв.,
разпределени на 700 дяла по 100 лв. всеки дял;
вписва актуализиран дружествен договор.
12548
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 945/2002 за „Десинед“ – ООД: вписва
актуален дружествен договор.
12549
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 296/2003 за „ГППСП Кара“ – ООД; вписва
промяна в наименованието на дружеството на
„Групова практика за първична медицинска помощ
по дентална медицина Кара“ – ООД; заличава
досега вписания предмет на дейност; вписва
предмет на дейност: първична извънболнична
медицинска помощ по дентална медицина; вписва
актуализиран дружествен договор.
12550
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 888/2003 за „Лотос – тур“ – ООД, Балчик:
заличава като съдружник, управител и представляващ Тодор Христов Карагьозов; вписва изменен
дружествен договор.
12551
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 750/2006 за „Лотос рент-а-кар“ – ЕООД,
Балчик: заличава като управител и представляващ
Тодор Христов Карагьозов; вписва като управител и представляващ Атанас Иванова Атанасов.
12552
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1021/2006 за „Европа кънстръкшън енд
реновейшън“ – ООД, с. Чернооково: заличава
като управители Кристин Карол Робъртс и Питър
Джеймс Робъртс; вписва като управител Ашли
Фърнис; вписва актулизиран дружествен договор.
12553
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1461/2006 за „ПВ – агро“ – ООД: вписва
като съдружник Димитър Върбанов Димитров;
заличава като съдружник Върбан Димитров Върбанов; вписва актуализиран дружествен договор.
12554
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 704/97 за „Екопласт“ – АД, к. к. Албена: заличава като прокурист Веселин Николов Димитров;
вписва като прокурист Николай Тодоров Николов,
който ще управлява и представлява дружеството.
12555
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1227/96 за „Агрострой“ – АД: заличава като
член на съвета на директорите Рачо Стоянов
Георгиев; вписва като член на съвета на директорите Стоян Рачев Стоянов.
12556
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 1227/96 проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Агрострой – Д“ – АД, Добрич.
12557
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2965 от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1705/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дони“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Емона 5, вх. Б, ет. 5, ап. 14, и с предмет на дейност: външно и вътрешно почистване на частни
и обществени сгради, текущи частни и цялостни
ремонти на домове, офиси и учреждения, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност,
организиране на всякакви пътувания в страната
и в чужбина, туроператорска дейност, търговска
дейност в страната и в чужбина, откриване на
търговски обекти, внос и износ на стоки, покупка, строеж, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, рекламна и атракционна дейност,
търговско представителство и посредничество,
производство и продажба на сувенири, декорация,
фризьорски и козметични услуги, маркетингова
и пласментна дейност, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик Донка Иванова
Василева, която го управлява и представлява.
12790
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 119 от
30.І.2008 г. по ф.д. № 61/2008 вписа в регистъра за
търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Морски орел – 2“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Балчик, ул. Черно море 15,
и с предмет на дейност: атракционно-стрелкова
и учебна дейност, отглеждане и развъждане на
диви животни, ловен, селски и конен туризъм,
школа по езда, хотелиерство, ресторантьорство,
туристически услуги, транспортна дейност, други
незабранени от закона дейности. Дружеството
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е с капитал 190 040 лв. със съдружници „Минтекс“ – ЕООД, и „Ловно-рибарско дружество
Морски орел“ – СОПД, и се управлява и представлява от Георги Иванов Крумов.
12791
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 118 от
30.І.2008 г. по ф.д. № 60/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Каварна уинд пауър“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Каварна, ул.
Карвуна 6, и с предмет на дейност: изграждане
на фундаменти, монтаж, сервиз и поддръжка на
алтернативни източници на енергия (ветроенергийни централи), производство и продажба на
електрическа енергия (след лиценз), търговия
на едро и дребно с промишлени стоки, външнотърговска дейност, внос, износ на промишлени
и консумативни стоки и природни суровини,
строително-монтажна дейност, посредничество,
агентство на наши и чуждестранни търговци
в страната и чужбина, транспортна дейност в
страната и чужбина, спедиторски услуги и всички
дейности, разрешени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв. със съдружници Алеш Карбан,
Иржи Карбан и Тодор Георгиев Тодоров и се управлява и представлява от Алеш Карбан и Тодор
Георгиев Тодоров заедно и поотделно.
12792
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 107 от
29.І.2008 г. по ф.д. № 58/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хепи хаус“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ул. Вида Димитрова 46, и с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, транспортна,
туристическа, туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, строителна дейност,
услуги от всякакъв вид, други разрешени от закона
дейности, включително такива с разрешителен и
лицензионен режим (след получаване на съответния документ). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на дружеството Емилия Колева
Друмева, която го управлява и представлява.
12793
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 92 от
21.І.2008 г. по ф.д. № 51/2008 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Шабленски фар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шабла, ул.
Равно поле 38, и с предмет на дейност: проектантско-инженерингова дейност, проектопланове
за ползване на вятърна енергия и други възобновяеми източници в България, придобиване на
недвижими имоти за разработване на енергийни
проекти, както и извършването на строителна и
други дейности, необходими за осъществяване на
експлоатацията им, производство, трансформиране
и продажба на електроенергия (след лиценз при
изискванията за лицензиране), организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети на други юридически лица, всички дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Тони Георгиев Икономов, който го управлява и
представлява.
12794
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 91 от
21.І.2008 г. по ф.д. № 50/2008 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Шабленска Тузла“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шабла, ул.
Равно поле 38, и с предмет на дейност: проектантско-инженерингова дейност, проектопланове
за ползване на вятърна енергия и други възобновяеми източници в България, придобиване на
недвижими имоти за разработване на енергийни
проекти, както и извършването на строителна и
други дейности, необходими за осъществяване на
експлоатацията им, производство, трансформиране и продажба на електроенергия (след лиценз
при изискване за лицензиране), организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети на други юридически лица, всички дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Тони Георгиев Икономов, който го управлява и
представлява.
12795
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 94 от
21.І.2008 г. по ф.д. № 53/2008 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Шабленска гора“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шабла, ул.
Равно поле 38, и с предмет на дейност: проектантско-инженерингова дейност, проектопланове
за ползване на вятърна енергия и други възобновяеми източници в България, придобиване на
недвижими имоти за разработване на енергийни
проекти, както и извършването на строителна и
други дейности, необходими за осъществяване на
експлоатацията им, производство, трансформиране и продажба на електроенергия (след лиценз
при изискване за лицензиране), организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети на други юридически лица, всички дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Тони Георгиев Икономов, който го управлява и
представлява.
12796
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 93 от
21.І.2008 г. по ф.д. № 52/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кавалджиево“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шабла, ул.
Равно поле 38, и с предмет на дейност: проектантско-инженерингова дейност, проектопланове
за ползване на вятърна енергия и други възобновяеми източници в България, придобиване на
недвижими имоти за разработване на енергийни
проекти, строителна и други дейности, необходими за осъществяване на експлоатацията им,
производство, трансформиране и продажба на
електроенергия (след лиценз при изискване на
лицензиране), организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети на други
юридически лица, всички дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на дружеството Тони Георгиев
Икономов, който го управлява и представлява.
12797
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 90 от
21.І.2008 г. по ф.д. № 49/2008 вписа в регистъра
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за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Пебо“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Балчик, ж.к.
Балик, бл. 16, вх. А, ет. 8, ап. 21, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, извършвани в страната и в
чужбина, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
всякаква друга незабранена от закона дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Божидар Славов Петров, който
го управлява и представлява.
12798
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 88 от
21.І.2008 г. по ф.д. № 47/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Юс – груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ж.к. Балик 21, вх. Г, ет. 4, ап. 8, и с предмет на
дейност: производство, преработка и търговия
с чужди и собствени стоки на дружеството,
внос, износ, посредническа и рекламна дейност,
покупко-продажба, строителство, проектиране,
проучване и реконструкция на сгради и други
съоръжения и обзавеждане на недвижими имоти
с цел експлоатация и продажба, всички дейности
и услуги, разрешени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Стелиян Иванов Йорданов, който го управлява
и представлява.
12799
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 106 от
29.I.2008 г. по ф.д. № 57/2008 вписа в регистъра за
търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Форум“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Добрич, бул. Добруджа 26, вх. Ж,
ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: производство,
изкупуване, преработка, продажба на дребно и
едро, комисионна и посредническа дейност на
селскостопанска и животинска продукция на
стоки за бита и промишлеността, на художествени изделия, внос и износ на стоки и услуги,
туроператорска и турагентска дейност, външна
и вътрешна търговия, бартерна, оказионна и разносна търговия, дистрибуторска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, строително-монтажни и бояджийски услуги, инвеститорска и реинвеститорска
дейност, превозна, спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност в страната и
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Галин Иванов Михайлов и Ивелин
Колев Петров и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
12800
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 108 от
29.I.2008 г. по ф.д. № 59/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Стевка“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Добрич, ул. Любен Караве-
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лов 4, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: покупко-продажба, строеж, ремонт и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска,
ресторантьорска, рекламна, туристическа дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Стивън Джордж Нютън и Катлийн Мария Грейс
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
12801
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3021
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1731/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Шопови“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Любен
Каравелов 9А, с предмет на дейност: продажба
на недвижими имоти, обработка на земеделски
земи, всички видове строителни дейности и
съпътстващите ги такива, маркетинг, рекламна,
предприемаческа дейност, туристическа и тур
операторска дейност, производство, внос, износ
и търговия на едро и дребно с изделия и стоки
на бита, промишлеността, селското стопанство
и хранителни стоки, вкл. цигари и алкохол, след
съответно разрешение, търговско обзавеждане,
транспортни и таксиметрови услуги в страната
и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство,
кафетерия, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, информационна, програмна,
импресарска дейност, забавни и електронни
игри. Дружеството е с капитал 224 000 лв., със
съдружници Димитър Кирчев Шопов и Юлка
Цветкова Шопова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
12802
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 29 от
7.I.2008 г. по ф.д. № 28/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Астра – 69“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ул. Стара планина 35, с предмет
на дейност: транспортна дейност в страната и в
чужбина, производство, изкупуване и реализация
на селскостопанска, растителна и животинска
продукция, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, програмна, информационна и импресарска дейност или предоставяне на други услуги,
посредничество и консултантска дейност при
сделки със селскостопанска продукция и селскостопански машини, лизинг, оказионна и комисионна търговия, разносна търговия, производство
и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство
на бетонови изделия и гасена вар, магазини за
продажба на хранителни и промишлени стоки,
маркетинг, туризъм, автосервиз, строителномонтажна дейност, видеобмен. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Невяна Златкова Стойчева, която го управлява
и представлява.
12808
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2887
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1646/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Уинд Актис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Каварна, ул. Добротица 4, ет. 2, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
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обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство в страната
и в чужбина, търговско представителство и
посредничество, комисионни и спедиционни
сделки, превозни сделки в страната и в чужбина,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизингови
сделки, проучване, проектиране, изграждане,
експлоатация и сервиз, наемане и покупка на
съоръжения за производство на електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници,
производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (след
получаване на лиценз), всякакви други дейности
и сделки, за които няма законова забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството „Уинд Енерджи Каварна“ – ООД.
Дружеството се управлява и представлява от
управителя Кирил Борисов Анзов.
12809
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Верос Констръкшън“ – ООД, в открито производство по
несъстоятелност по т. д. № 215/2011, да се явят
на 20.05.2011 г. в 10 ч. в Съдебната палата, зала
№ 5, във връзка с направени искания за отмяна
решенията на събранието на кредиторите, проведено на 23.02.2011 г.
5906
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Верос Констръкшън“ – ООД, в открито производство по
несъстоятелност по т. д. № 372/2011, да се явят
на 25.05.2011 г. в 11 ч. в Съдебната палата, зала
№ 5, във връзка с направени искания за отмяна
решенията на събранието на кредиторите, проведено на 11.04.2011 г.
5907
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф.д.
№ 6309/2003 за политическа партия „Вяра морал
родолюбие отговорност – Национален идеал
за единство“, взети на Национален конгрес на
12.06.2010 г. в София, бул. Христо Смирненски 1,
голямата зала в ректората на Университета по
строителство и геодезия, както следва: вписва нов
устав на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка
с т. 1 ЗПП; вписва Национален политически
съвет на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 4 ЗПП в следния състав: Петко Крумов
Атанасов – председател, членове: Бинка Петрова
Михайлова, Никола Богданов Николов, Дарина
Иванова Златанова, Наталия Христова Ангелова,
Виктор Райчев Савов, Доброслав Иванов Иванов,
Георги Иванов Георгиев, Драган Динев Драганов, Николай Благоев Кючуков, Георги Христов
Николов, Митко Ангелов Арабаджиев, Тамара
Михайлова Петкова, Станислав Георгиев Стоянов, Валентин Великов Маринов, Пенко Иванов
Терзиев, Ангел Мичев Балев, Милен Николов
Сираков, Добромир Николов Илиев, Георги Николов Милевски, Константин Николов Гаджев,
Димитър Георгиев Димитров, Петко Георгиев
Георгиев, Станислав Колев Колев, Стойчо Драганов Димитров, Румен Димитров Христов, Георги

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

Иванов Георгиев, Цецо Богомилов Берчев, Соня
Василева Кавърджиева, Слави Василев Георгиев,
Лилия Радкова Учкунова, Славчо Стоев Атанасов,
Камен Маринов Шишманов, Радослав Сергеев
Кошински, Тодор Атанасов Найденов, Георги
Андонов Какалов, Павел Рангелов Милушев,
Пламен Климов Начев, Никола Радичев Москов,
Пламен Атанасов Кръстев, Роман Георгиев Бозев,
Диман Костадинов Георгиев, Симеон Василев
Власев, Светослав Стефанов Боцев, Росен Евгениев Иванов, Христо Димитров Манчев, Иван
Янев Ризов, Благой Александров Калапсъзов,
Георги Стоянов Тренчев, Димит ър Стоянов
Хардалиев, Славчо Христов Чакалов, Виктор
Атанасов Ташев, Иванка Костадинова Бонкина,
Васил Николов Сираков, Венцислав Георгиев
Методиев, Нако Димитров Манастарлиев, Благо
Атанасов Петров, Венцислав Николов Еличин,
Сашко Иванов Кантарев, Груйчо Славчев Славчев,
Лъчезар Василев Риков, Мирослав Борисов Лазаров, Тоско Георгиев Кормушев, Спас Ангелов
Гочев, Горан Михайлов Митров, Борис Янков
Ячев, Красимира Стефанова Станчева-Найденова,
Марин Русев Маринов, Николай Славов Колев,
Петя Вергилова Рангелова, Николай Димитров
Портаров, Стоян Димитров Георгиев, Марияна
Иванова Николова, Пламен Енчев Таушанов,
Пеци Дечев Пецев; вписва Национален изпълнителен комитет на основание чл. 17, ал. 1, т. 8
във връзка с т. 4 ЗПП в следния състав: Петко
Крумов Атанасов – председател, Георги Стоянов Тренчев – заместник-председател, Диман
Костадинов Георгиев – заместник-председател,
Димитър Георгиев Димитров – секретар, членове:
Доброслав Иванов Иванов, Благой Александров
Калапсъзов, Николай Благоев Кючуков, Лилия
Радкова Учкунова, Благо Атанасов Петров, Бинка
Петрова Михайлова, Соня Василева Кавърджиева, Милен Николов Сираков, Христо Димитров
Манчев, Пенко Иванов Терзиев, Слави Василев
Георгиев, Красимира Стефанова Станчева-Найденова, Марин Русев Маринов, Румен Димитров
Христов, Димитър Стоянов Хардалиев, Станислав
Георгиев Стоянов, Пламен Енчев Таушанов; вписва Централна контролно-ревизионна комисия на
основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 4 ЗПП в
състав: Бойко Иванов Ватев – председател, Георги
Кирилов Узунов, Боряна Йорданова Трифонова – секретар, Мария Георгиева Кръстева – член,
Стефан Димитров Петров – член; вписва като
председател на Националния изпълнителен комитет и представител на партията на основание
чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 5 ЗПП Петко
Крумов Атанасов.
5817
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф.д.
№ 236/2009 за политическа партия с наименование „Другата България“ със седалище София,
ул. Ангел Кънчев 2, ет. 4; вписва променен и
допълнен устав на политическата партия „Другата
България“, приет на Първия извънреден конгрес,
проведен на 6.11.2010 г.; промененият и допълнен
устав на партията представлява неразделна част
от това решение; вписва Изпълнителен съвет в
състав: Божидар Николов Томалев – председател; Божидар Петров Фотев, Албена Димитрова
Тодорова, Иван Димитров Рангелов, Мария Хри-
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стова Коева, Евелин Велезаров Велев, Елисавета
Маринова Соколова, Валериан Владимирович
Заболотний, Димитър Стоянов Капнилов, Сава
Милков Шишенков, Велика Димитрова Андонова,
Филип Янакиев Григоров, Добромир Георгиев
Кръстев, Илиана Георгиева Симеонова, Румен
Трифонов Живков, Владислав Цветанов Киров,
Димитър Георгиев Попов; вписва Контролен съвет
в състав: Нонка Кирилова Каменова, Даниела
Иванова Василева-Бретон, Михаил Атанасов
Таков, Розалин Димитров Симов и Атанаска
Георгиева Петкова.
5824

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за приятелство България – Куба“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
29.06.2011 г. в 16 ч. в София, район „Изгрев“, ул.
Константин Щъркелов 1, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2010 г.; 2. приемане на бюджета
на сдружението; 3. насоки и програма за дейността
на сдружението през 2011 г. и проект за бюджет;
4. промяна в членовете на управителния съвет; 5.
определяне дължимостта и размера на членския
внос; 6. преобразуване на сдружението от осъществяващо дейност в частна полза в осъществяващо
общественополезна дейност; 7. промяна в устава
на сдружението във връзка с преобразуването му
от частна полза в осъществяващо общественополезна дейност; 8. организационни въпроси; 9.
разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум общото събрание ще се проведе от
17 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред.
5698
1. – Управителният съвет на сдружение „Институт за либерални изследвания“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.06.2011 г. в 17 ч. в София, ул. Петър Делян
1, при следния дневен ред: 1. освобождаване на
членове на УС и избор на нови; 2. промени в
устава; 3. обсъждане на необходимостта от прекратяване на сдружението; 4. 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.
5725
12. – Управителният съвет на сдружение „Европейско бъдеще за Ботевград“, Ботевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.06.2011 г. в 17 ч. в Ботевград, ул. Акад. С.
Романски 2, ет. 2, офис 4, при следния дневен
ред: 1. прекратяване ЮЛНЦ „Европейско бъдеще
за Ботевград“ и откриване производството по
ликвидация; 2. освобождаване от длъжност УС на
ЮЛНЦ; 3. назначаване за ликвидатор на Марин
Василев Колчаков, определяне на месечното му
възнаграждение, като му възлага да извърши
необходимите действия с оглед ликвидацията на
дружеството; 4. определяне срок на ликвидацията;
5. освобождаване от отговорност УС за дейността
му от регистрацията до освобождаването от длъжност. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., при същия дневен ред, на същото място.
5727
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40. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бургаски авто-мото клуб Ретро“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.06.2011 г. в 10 ч. на адреса на
седалището на сдружението в Бургас, ул. Струма
68, при следния дневен ред: 1. промяна в чл. 27
от устава на сдружението относно свикване на
ОС на сдружението; 2. промяна в състава на
управителния съвет; 3. промяна в срока, за който се избира управителният съвет; 4. обсъждане
на възможността за членство в „Сдружение на
независимите ретро клубове в България“; 5.
разни. 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.
5808
10. – Управителни ят съвет на фондаци я
„Радост за нашите деца“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава свиква
общо събрание на фондацията на 27.06.2011 г. в
17,30 ч. във Варна, бул. Вл. Варненчик, бл. 29,
вх. А, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на фондацията; 2. приемане бюджета на
фондацията за 2011 г.; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
5735
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Асоциация на народните читалища – Община
Димитровград“, Димитровград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на асоциацията свиква редовно годишно общо събрание на
членовете на асоциацията на 30.06.2011 г. в 9 ч. в
седалището на асоциацията в Димитровград, бул.
Г. С. Раковски 15, зала „Гросето“, при следния
дневен ред: 1. приемане и отпадане на членове;
2. промени в устава на асоциацията; 3. отчет на
управителния съвет за работата му през 2010 г.;
4. утвърждаване на разходите по бюджета през
2010 г. Регистрацията на участниците ще се извърши от 8,30 ч. до 8,55 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава
на асоциацията събранието ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред един час
по-късно независимо колко от членовете са се
явили. Канят се членовете на асоциацията да
вземат участие в общото събрание.
5801
25. – Управителни ят съвет на фондаци я
„Роза“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 11 от устава на фондацията свиква общо
събрание на 29.06.2011 г. в 10,30 ч. в Пловдив, ул.
Висла 8, ет. 2, ап. 1, при следния дневен ред: 1.
промяна на седалището и адреса на управление
на фондацията; 2. приемане и освобождаване на
членове на фондацията; 3. промени в управителния
съвет на фондацията; 4. организационни въпроси;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
с явилите се членове.
5726
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Взаимопомощ и подкрепа
Сюлеймание“, гр. Тервел, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.06.2011 г. в
10 ч. в гр. Тервел, община Тервел, област Добрич,
ул. Тимок 13, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на сдружението; 2. избор
на нов управителен съвет и нов управител; 3.
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приемане на промени в устава и смяна на името
на сдружението; 4. приемане на план за работата
на сдружението за следващия мандат на новия
УС. 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.
5788
78. – Съвет ът на директорите на „ А лбена“ – АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ
във връзка с чл. 115 ЗППЦК и чл. 21 от устава
на дружеството свиква общо събрание на акцио
нерите (ОСА) на дружеството на 26.06.2011 г. в
10 ч., което ще се проведе в к.к. Албена, хотел
„Фламинго гранд“, зала „Гранд Хол“, община
Балчик, област Добрич, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2010 г.; приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския
доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; предложение за решение – ОСА приема годишния доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2010 г.; 2.
приемане на годишния консолидиран доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; приемане на одитирания
консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен
финансов отчет на дружеството за 2010 г.; предложение за решение – ОСА приема годишния
консолидиран доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на
дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за
проверка и заверка на консолидирания годишен
финансов отчет на дружеството за 2010 г.; 3.
приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.;
предложение за решение – ОСА приема доклада
на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.; 4. приемане на годишния
доклад за дейността на директора за връзки с
инвеститорите на дружеството през 2010 г.; предложение за решение – ОСА приема доклада за
дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.; 5. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г.; предложение
за решение – ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана
през 2010 г., съгласно предварително обявеното
в материалите на събранието; 6. приемане на
решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2010 г.; предложение
за решение – ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.; 7. приемане
на решение за избор на одитен комитет на дружеството; определяне на мандата на одитния
комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; избор на председател на одитния
комитет; предложение за решение – ОСА избира
одитен комитет, определя мандата и размера на
възнаграждението на членовете му и избира
председател на одитния комитет съгласно пред-
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варително обявеното в материалите на събранието; 8. избор на регистриран одитор за 2011 г.;
предложение за решение – ОСА приема решение
за избор на регистриран одитор на дружеството
за 2011 г. съгласно предложението на одитния
комитет; 9. промени в устава на дружеството, в
т. ч. и в предмета му на дейност; предложение
за решение – ОСА приема предложените от съвета на директорите промени в устава на дружеството, в т. ч. и в предмета му на дейност, съгласно предварително обявеното в материалите
на събранието; 10. разни. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие в
свиканото събрание лично или чрез представител.
На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК право на
глас в общото събрание имат лицата, вписани
като акционери в регистрите на Централния
депозитар 14 дни преди датата на провеждане на
общото събрание (10.06.2011 г.) и съгласно списък,
предоставен от Централния депозитар. Само
лицата, вписани като акционери на дружеството
на тази дата, имат право да участват и гласуват
на общото събрание. Общият брой на акциите,
издадени от дружеството, е 4 273 126 поименни
безналични акции, всяка от тях с номинална
стойност 1 лв. Всяка от акциите дава право на
акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА.
Акционерите имат право да правят предложения
за решения по въпроси, включени в дневния ред
на ОС, до приключване на разискванията по
съответната точка. По време на общото събрание
акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред,
както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на
дружеството независимо дали последните са
свързани с дневния ред. Лица, притежаващи
повече от три месеца заедно или поотделно наймалко 5 на сто от капитала на „Албена“ – АД,
к.к. Албена, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени
въпроси в дневния ред на общото събрание по
реда на чл. 223а ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския
регистър списък на въпросите, които ще бъдат
включени в дневния ред и предложенията за
решения. С обявяването в търговския регистър
въпросите се смятат включени в предложения
дневен ред. Най-късно на следващия работен ден
след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и
писмените материали по седалището и адреса
на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Гласуването чрез
кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Албена“ –
АД, к.к. Албена. Регистрацията на акционерите
ще се извършва в деня на общото събрание от 9
до 9,55 ч. на мястото, където ще бъде проведено.
За регистрация и участие в ОСА физическите
лица – акционери, представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери, представят оригинал на актуално удостоверение за
търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически
лица, както и документ за самоличност на законния представител. Акционерите имат право
да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в събранието
от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 ТЗ
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във връзка с чл. 115г, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването
с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно,
както и пълномощното, дадено в нарушение на
разпоредбата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Съветът
на директорите на „Албена“ – АД, к.к. Албена,
представя образец на писмено пълномощно на
хартиен и електронен носител заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната
страница на дружеството: www.albena.bg. Пълномощниците се легитимират с представяне на
документ за самоличност и изрично писмено
нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК. Удостоверението за търговска
регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, изготвени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод
на български език в съответствие с изискванията на законодателството. При несъответствие
между текстовете за меродавни се приемат дан
ните в превода на български език. Ред и условия
за получаване на пълномощни чрез електронни
средства – „Албена“ – АД, к.к. Албена, ще получава и приема за валидни уведомления и
пълномощни по електронен път на следната ел.
поща: dvi@albena.bg, като електронните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към
тях да е приложен електроенен документ (електронен образ) на пълномощното, което също
трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на
дружеството – dvi@albena.bg, не по-късно от
17,30 ч. на работния ден, предхождащ деня на
събранието. Когато упълномощител е законният
представител на юридическо лице, пререгистри-

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

рано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде
посочен и ЕИК на търговеца, а за тези, които не
са пререгистрирани, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално
състояние, издадено не по-рано от 1 месец считано от датата на провеждане на ОСА. Писмените материали за събранието и проектът на
пълномощно за представляване на акционер в
ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството
в к.к. Албена, Централно управление, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на
събранието и проектът на пълномощно за пред
ставляване на акционер в събранието са публикувани на електронната страница на „Албена“ – АД, к.к. Албена: www.albena.bg, за времето
от обявяването на поканата в търговския регистър
до приключването на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 10.07.2011 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на
новото заседание не могат да се включват точки
по реда на чл. 223а ТЗ. „Албена“ – АД, получава
и приема за валидни уведомления и пълномощни
по електронен път на следната електронна поща:
dvi@albena.bg, подадени не по-късно от 17,30 ч. на
работния ден, предхождащ деня на новото заседание, проведено на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ.
5789
Поправка. Столичната общинска агенция
за приватизация прави следната поправка в
Решение № 1584 от 11 март 2011 г. на Надзорния съвет на същата (ДВ, бр. 32 от 2011 г.):
текстът в т. 1: „25.05.2011 г. от 15 ч.“ да се четe
„25.05.2011 г. от 11 ч.“.
5869

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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
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