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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 94 на
Министерския съвет от 2010 г. за изплащане
на обезщетения на съпругите/съпрузите на
военнослужещите, които са ги последвали
при преместването им в друго населено място
и поради това са прекратили трудовите или
служебните си правоотношения, и на безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите,
участващи в международни операции и мисии
(ДВ, бр. 39 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 1 след думата „размер“ се
поставя запетая и думите „на минималната
работна заплата, установена за страната“ се
заменят с „определян ежегодно със закона за
държавния бюджет на Република България“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 след думата „размер“ се
поставя запетая и думите „на минималната
работна заплата, установена за страната“ се
заменят с „определян ежегодно със закона за
държавния бюджет на Република България“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12867

за изменение на Правилника за прилагане
на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 126
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2007 г.,
бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от 2009 г.,
бр. 5, 8, 40 и 90 от 2010 г. и бр. 7, 19, 48, 51,
58 и 63 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 205, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „две минимални работни
заплати за страната“ се заменят с „600 лв.“ и
цифрата „4“ се заменя с „1200 лв.“
2. В т. 2 думите „една и половина минимални работни заплати за страната“ се заменят с
„400 лв.“ и цифрата „3“ се заменя с „800 лв.“
3. В т. 3 думите „една минимална работна
заплата за страната“ се заменят с „300 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12868
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
организация на работното време на лицата,
които извършват транспортни дейности в
автомобилния транспорт, приета с Постановление № 244 на Министерския съвет от
2006 г. (ДВ, бр. 77 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Самостоятелно заетите водачи в автомобилния транспорт сами определят работното
време и периодите на почивка в работния ден,
междудневната и седмичната почивка в съответствие с изискванията на чл. 4, 7, 8 и 10.“
§ 2. В чл. 6 след думите „работното време“
се добавя „на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт“
и се поставя запетая.

ВЕСТНИК
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§ 3. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Работното време на транспортните работници се отчита от работодателите
в индивидуален дневник за всяко лице по образец съгласно приложението. При поискване
работодателите предоставят на транспортните
работници извлечение от индивидуалния дневник в 14-дневен срок от поискването.
(2) Самостоятелно заетите водачи отчитат
работното си време в дневник съгласно приложението. Те носят отговорност за достоверността
на данните в дневника.
(3) Самостоятелно заетите водачи са длъжни
да съхраняват дневника на място, което позволява по всяко време да го предоставят на
контролните органи на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ за извършване
на проверка.
(4) Дневниците по ал. 1 и 2 се съхраняват за
срок не по-малко от две години след края на
календарната година, през която са съставени.“
§ 4. Приложението към чл. 11, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 11, ал. 1 и 2

РАБОТЕН ДНЕВНИК
На ……......................................................, транспортен работник в ...................................................................
(трите имена)
(име на предприятието) или
....................................................................................., самостоятелно зает водач
Дата

Рег.
№ на
МПС

Начало Край на
на днев- дневното
ното
работно
работно
време
време
(час, ми(час, минута)
нута)

Маршрут
на движение

Работно
Време на
Прекъс- Дневна Седмич
време
управление
ване на почивка
на поизвън
(час и минута времето (от – до)
чивка
времена започва- за управ
(от – до)
то за
не и час и
ление
управле
минута на
ние
приключване)

Изготвил: ............................................
(трите имена и длъжност)
Подпис и печат на предприятието: .............................................
Подпис на самостоятелно заетия водач: .....................................
Забележка. Дневникът се съхранява в предприятието или при самостоятелно заетия водач в срока по
чл. 11, ал. 4 от Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни
дейности в автомобилния транспорт.“

12869

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 45 на Министерския
съвет от 2001 г. за определяне на Военномедицинската академия като лечебно заведение по
чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за
приемане на Правилник за устройството и
дейността на Военномедицинската академия
(обн., ДВ, бр. 18 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 25
и 64 от 2001 г., бр. 9 и 61 от 2002 г. и бр. 28 и
51 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 3 навсякъде думите „структурите на Министерството на отбраната по чл. 77,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България“ се заменят с
„Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
2. В чл. 3 ал. 4 се отменя.
§ 2. В Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия,
приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 51 от 2009 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3 и 4“.
2. В чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „в“ думите
„войсковите формирования от Българската
армия“ се заменят с „военните формирования“.
3. В чл. 5, ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. осъществява първична и специализирана извънболнична медицинска помощ,
профилактика и рехабилитация на личния
състав от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия,
Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и на служителите
на Държавна агенция „Национална сигурност“
и специализирана извънболнична медицинска
помощ, профилактика и рехабилитация срещу
заплащане – за други граждани;“
б) създава се т. 2а:
„2а. осъществява болнична медицинска
помощ, долекуване, продължително лечение
и рехабилитация на личния състав от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, Националната разузнавателна служба, Националната служба за
охрана и на служителите на Държавна агенция
„Национална сигурност“ и други граждани;“
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в) в т. 7 думите „структурите на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 ЗОВСРБ“
се заменят с „Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“;
г) точка 10 се изменя така:
„10. провежда обучение за придобиване
на образователна и научна степен „доктор“
по научни специалности, които са акредитирани по Закона за висшето образование и
в съответствие със Закона за развитието на
академичния състав в Република България;“
д) в т. 12 думите „структурите на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 ЗОВСРБ“
се заменят с „Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“;
е) в т. 15 думите „структурите на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 ЗОВСРБ“
се заменят с „Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“.
4. В чл. 7 се създава ал. 6:
„(6) Заместник-началникът на Военномедицинската академия по диагностично-лечебната дейност се назначава след съгласуване с
министъра на здравеопазването.“
5. В чл. 11:
а) в т. 3 думите „структурите на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 ЗОВСРБ“
се заменят с „Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“;
б) в т. 4 думата „войсковите“ се заменя с
„военните“ и думите „в Българската армия“
се заменят с „във военните формирования“.
6. В глава трета:
а) в наименованието след думите „лечебните
заведения“ се добавя „за болнична помощ“;
б) в наименованието на раздел І след
думите „лечебните заведения“ се добавя „за
болнична помощ“.
7. В чл. 18:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 – 4:
„(2) Конкретните дейности по чл. 9, ал. 1
от Закона за лечебните заведения, които се
извършват от всяка от болниците по ал. 1, са
посочени в приложение № 1.
(3) Болниците по ал. 1 извършват дейността
си при спазване правата на пациента и:
1. в съответствие с утвърдените по реда на
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
медицински стандарти и правилата за добра
медицинска практика;
2. при осигуреност на болниците с медицински специалисти на основен трудов договор;
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3. при наличие на определените в медицинските стандарти по т. 1 технически изправна
медицинска апаратура и техника на територията на съответната болница;
4. при осигурено непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност, включително
оказване на медицинска помощ при спешни
състояния по медицинските специалности
и при нива на компетентност, посочени в
приложение № 2.
(4) Болниците по ал. 1 осъществяват дейността си на адресите, посочени в приложение № 3.“
8. В чл. 27, ал. 4 думите „Българската
арм и я“ и „войскови т е форм и рова ни я о т
Българската армия“ се заменят с „военните
формирования“.
9. В чл. 29, ал. 1:
а) в т. 1, буква „г“ думите „структурите на
Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2
ЗОВСРБ“ се заменят с „Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия“;
б) в т. 2 думите „структурите на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 ЗОВСРБ“
се заменят с „Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“.
10. В чл. 30, ал. 1, т. 1 думите „структурите
на Министерството на отбраната по чл. 77,
ал. 2 ЗОВСРБ“ се заменят с „Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия“.
11. В глава трета в наименованието на
раздел ІІІ след думите „лечебните заведения“
се добавя „за болнична помощ“.
12. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Многопрофилните болници за
активно лечение по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви
„а“ – „д“ включват:
1. ръководство;
2. консултативно-диагностичен блок;
3. стационарен блок;
4. административно-стопански блок;
5. болнична аптека.
(2) В консултативно-диагностичния блок
се включват:
1. консултативни кабинети;
2. медико-диагностични и медико-технически лаборатории;
3. отделения без легла;
4. спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа.
(3) В стационарни я блок се вк лючват
клиники и/или отделения с легла, а при необходимост – и клиники/отделения без легла.
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(4) А дминистративно-стопанският блок
се състои от административни, стопански и
обслужващи звена.
(5) Към Многопрофилната болница за
активно лечение – Плевен, се включва Централният военномедицински склад – Ловеч.
(6) Болниците за долекуване, продължително лечение, рехабилитация по чл. 3, ал. 3,
т. 2, букви „е“ – „з“ включват:
1. ръководство;
2. консултативно-диагностичен блок;
3. стационарен блок;
4. административно-стопански блок.
(7) Медицинските пунктове по чл. 3, ал. 3,
т. 3 включват:
1. началник;
2. кабинети и/или отделения;
3. лаборатории.
(8) Специализираните звена по чл. 3, ал. 3,
т. 4 включват:
1. ръководство;
2. отделения и/или лаборатории.“
13. В чл. 34, ал. 1, т. 2 думите „и сектори“
се заличават.
14. В чл. 45, т. 4 думите „войсковите формирования от Българската армия“ се заменят
с „военните формирования“.
15. Създава се приложение № 1 към чл. 18,
ал. 2:
„Приложение № 1
към чл. 18, ал. 2
ДЕЙНОСТИ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСК АТА АК АДЕМИЯ
І. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТ ИВ
НО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ
1.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултация, поискани от
лекар от други лечебни заведения;
4. Дейности по трансплантация на органи,
тъкани и клетки, определени конкретно по реда
на Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки, и при спазване изискванията на утвърдените медицински стандарти в областта на
трансплантацията;
5. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и
кръвни съставки, трансфузионен надзор;
6. Диспансеризация;
7. К линични изпитвани я на лекарства и
медицинска апаратура съгласно действащото в
страната законодателство;
8. Медико-козметични услуги;
9. Учебна и научна дейност.
1.2. Медицински специалности:
1. Акушерство и гинекология;
2. Анестезиология и интензивно лечение;
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3. Вирусология;
4. Вътрешни болести;
5. Гастроентерология;
6. Гръдна хирургия;
7. Детски болести;
8. Ендокринология и болести на обмяната;
9. Епидемиология;
10. Инфекциозни болести;
11. Кардиология;
12. Клинична алергология;
13. Клинична имунология;
14. Клинична лаборатория;
15. Обща и клинична патология;
16. Клинична токсикология;
17. Клинична хематология;
18. Кожни и венерически болести;
19. Лицево-челюстна хирургия;
20. Медицинска генетика в частта цитогенетика;
21. Медицинска онкология;
22. Медицинска радиология;
23. Микробиология;
24. Нервни болести;
25. Неврохирургия;
26. Нефрология;
27. Нуклеарна медицина;
28. Образна диагностика;
29. Ортопедия и травматология;
30. Очни болести;
31. Пластично-възстановителна и естетична
хирургия;
32. Пневмология и фтизиатрия;
33. Психиатрия;
34. Радиобиология;
35. Ревматология;
36. Социална хигиена и организация на здравеопазването;
37. Спешна медицина;
38. Съдебна медицина;
39. Съдова хирургия;
40. Трансфузионна хематология;
41. Урология;
42. Ушно-носно-гърлени болести;
43. Физикална и рехабилитационна медицина;
44. Хигиена на хранене;
45. Хирургия;
46. Орална хирургия;
47. Дента лна, ора лна и лицево-челюстна
хирургия;
48. Обща дентална медицина;
49. Оперативно зъболечение и ендодонтия;
50. Протетична дентална медицина.
Забележка. Лекарствените изследвания и фармако-терапевтичните консултации се осигуряват
по договор с външна структура.
ІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛОВДИВ
2.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
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3. Диагностика и консултация, поискани от
лекар от други лечебни заведения;
4. Учебна и научна дейност;
5. К линични изпитвани я на лекарства и
медицинска апаратура съгласно действащото в
страната законодателство;
6. Диспансеризация.
2.2. Медицински специалности:
1. Вътрешни болести;
2. Кардиология;
3. Пневмология и фтизиатрия;
4. Ендокринология и болести на обмяната;
5. Гастроентерология;
6. Ревматология;
7. Нервни болести;
8. Хирургия;
9. Анестезиология и интензивно лечение;
10. Урология;
11. Ортопедия и травматология;
12. Очни болести;
13. Ушно-носно-гърлени болести;
14. Кожни и венерически болести;
15. Физикална и рехабилитационна медицина;
16. Образна диагностика;
17. Обща и клинична патология;
18. Клинична лаборатория.
ІІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СЛИВЕН
3.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултация, поискани от
лекар от други лечебни заведения;
4. Учебна и научна дейност;
5. Диспансеризация.
3.2. Медицински специалности:
1. Вътрешни болести;
2. Нефрология;
3. Клинична хематология;
4. Пневмология и фтизиатрия;
5. Ревматология;
6. Кардиология;
7. Гастроентерология;
8. Физикална и рехабилитационна медицина;
9. Нервни болести;
10. Орална хирургия;
11. Обща дентална медицина;
12. Ушно-носно-гърлени болести;
13. Акушерство и гинекология;
14. Медицинска онкология;
15. Очни болести;
16. Хирургия;
17. Анестезиология и интензивно лечение;
18. Урология;
19. Клинична лаборатория;
20. Микробиология;
21. Вирусология;
22. Образна диагностика;
23. Обща и клинична патология;
24. Кожни и венерически болести.
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ІV. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ВАРНА
4.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултация, поискани от
лекар от други лечебни заведения;
4. Медико-козметични услуги;
5. К линични изпитвани я на лекарства и
медицинска апаратура съгласно действащото в
страната законодателство;
6. Учебна и научна дейност;
7. Диспансеризация.
4.2. Медицински специалности:
1. Образна диагностика;
2. Клинична лаборатория;
3. Микробиология;
4. Вирусология;
5. Обща и клинична патология;
6. Спешна медицина;
7. Кардиология;
8. Гастроентерология;
9. Пневмология и фтизиатрия;
10. Вътрешни болести;
11. Клинична токсикология;
12. Хирургия;
13. Урология;
14. Акушерство и гинекология;
15. Пластично-възстановителна и естетична
хирургия;
16. Ортопедия и травматология;
17. Анестезиология и интензивно лечение;
18. Нервни болести;
19. Кожни и венерически болести;
20. Ушно-носно-гърлени болести;
21. Очни болести;
22. Физикална и рехабилитационна медицина.
V. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛЕВЕН
5.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултации, поискани от
лекар или лекар по дентална медицина от други
лечебни заведения;
4. Диспансеризация;
5. К линични изпитвани я на лекарства и
медицинска апаратура съгласно действащото в
страната законодателство.
5.2. Медицински специалности:
1. Ендокринология и болести на обмяната;
2. Гастроентерология;
3. Кардиология;
4. Пневмология и фтизиатрия;
5. Ревматология;
6. Очни болести;
7. Нервни болести;
8. Анестезиология и интензивно лечение;
9. Ушно-носно-гърлени болести;
10. Хирургия;
11. Детска хирургия;
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12. Съдова хирургия;
13. Ортопедия и травматология;
14. Физикална и рехабилитационна медицина;
15. Клинична лаборатория;
16. Микробиология;
17. Образна диагностика;
18. Вирусология;
19. Обща и клинична патология.
VІ. БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
(БДПЛР) – БАНК Я
6.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултация, поискани от
лекар от други лечебни заведения.
6.2. Медицински специалности:
1. Вътрешни болести;
2. Нервни болести;
3. Физикална и рехабилитационна медицина;
4. Кардиология.
Забележка. Дейностите по диагностично-консултативна помощ и параклинични изследвания
се осигуряват от МБАЛ – София.
VІІ. БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
(БДПЛР) – ХИСАРЯ
7.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултация, поискани от
лекар от други лечебни заведения.
7.2. Медицински специалности:
1. Физикална и рехабилитационна медицина;
2. Вътрешни болести;
3. Нервни болести;
4. Клинична лаборатория.
VІІІ. БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
(БДПЛР) – ПОМОРИЕ
8.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултация, поискани от
лекар от други лечебни заведения.
8.2. Медицински специалности:
1. Физикална и рехабилитационна медицина;
2. Вътрешни болести;
3. Нервни болести.
Забележка. Лечебните дейности по медицинск ите специа лности к линична лаборатори я,
образна диагностика, микробиология, обща и
клинична патология и дейността на болничната аптека се осигуряват по договор с външна
структура.“

16. Създава се приложение № 2 към чл. 18,
ал. 3, т. 4:
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„Приложение № 2
към чл. 18, ал. 3, т. 4
НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТРУКТУРИТЕ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА
НА ВОЕННОМЕДИЦИНСК АТА АК АДЕМИЯ
І. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ
Лечебната дейност в МБА Л – Софи я, се
осъществява в следните клиники, отделения
и клинико-диагностични структури с нива на
компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“, в която са създадени следните структури:
1а. Клиника „Анестезиология“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“;
1б. Клиника „Интензивно лечение“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „АНЕСТЕЗИЯ И
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“.
2. Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия“, в която са създадени следните структури:
2а. Клиника „Коремна хирургия“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на мед и ц и нск и я с та н дар т по „ОБЩ И М ЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ,
Н ЕВРОХ И РУ РГ И Я, Г Р ЪД Н А Х И РУ РГ И Я,
К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ,
ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“;
2б. Клиника „Спешна терапия“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „СПЕШНА МЕДИЦИНА“;
2в. Спешен диагностично-операционен център
(без легла) по част I, раздел Б, т. 4:
а) спешно отделение с легла за диагностично
изясняване до 24 часа, отговарящо на ІІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „СПЕШНА МЕДИЦИНА“;
б) структури без легла съгласно част I, раздел Б, т. 4а – 4е.
2г. Звено за спешна медицинска помощ без
легла съгласно част I, раздел Б, т. 5.
3. Катедра „Хирургия“, в която са създадени
следните структури:
3а. Клиника „Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология“, отговаряща на ІІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ
ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА
ХИРУРГИЯ, К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА
ХИРУРГИЯ, ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“:
а) отделение по „Колопроктология“, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ,
Н ЕВРОХ И РУ РГ И Я, Г Р ЪД Н А Х И РУ РГ И Я,
К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ,
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ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“;
3б. Клиника по сърдечно-съдова хирургия и
ангиология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„ОБЩИ МЕДИЦИНСК И С ТА Н Д А РТИ ПО
Х И РУ РГ И Я, Н ЕВРОХ И РУ РГ И Я, Г Р ЪД Н А
ХИРУРГИЯ, К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА
ХИРУРГИЯ, ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“;
3в. Клиника „Гръдна хирургия“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинските стандарти „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ,
Н ЕВРОХ И РУ РГ И Я, Г Р ЪД Н А Х И РУ РГ И Я,
К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ,
ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“ и „ГРЪДНА
ХИРУРГИЯ“.
4. Катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия“, в която са създадени
следните структури:
4а. Клиника „Ортопедия и травматология“,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ОРТОПЕДИЯ
И ТРАВМАТОЛОГИЯ“;
4б. Клиника по артроскопска травматология,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ОРТОПЕДИЯ
И ТРАВМАТОЛОГИЯ“;
4в. Отделение „Орална, челюстна и лицевочелюстна хирургия“, отговарящо на ІІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“;
4г. Отделение по пластична хирургия и изгаряния, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „ОБЩИ
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ,
Н ЕВРОХ И РУ РГ И Я, Г Р ЪД Н А Х И РУ РГ И Я,
К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ,
ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“;
4д. Отделение „Септична хирургия“, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ОРТОПЕДИЯ И
ТРАВМАТОЛОГИЯ“.
5. Катедра „Урология и нефрология“, в която
са създадени следните структури:
5а. Клиника „Обща урология“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „УРОЛОГИЯ“;
5б. Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия“, отговаряща на ІІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „УРОЛОГИЯ“;
5в. Отделение по нефрология, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „НЕФРОЛОГИЯ“;
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5г. Отделение по диализно лечение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ“.
6. Катедра „Нервни болести и неврохирургия“,
в която са създадени следните структури:
6а. Клиника „Неврохирургия“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „НЕВРОХИРУРГИЯ“;
6б. Клиника „Нервни болести“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „НЕРВНИ БОЛЕСТИ“.
7. Клиника „Обща и онкологична гинекология“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“.
8. Клиника за ушни, носни и гърлени болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „УШНОНОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ“.
9. Клиника „Очни болести“, отговаряща на
ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ОЧНИ БОЛЕСТИ“.
10. Катедра „Пневмология, фтизиатрия, ендокринология и болести на обмяната“, в която
са създадени следните структури:
10а. Клиника по пневмология и фтизиатрия,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ“;
10б. К линика по ендокринология и болести на обмяната, отговаряща на ІІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „ЕНДОК РИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ
НА ОБМЯНАТА“.
11. Катедра по кардиология и интензивна терапия, в която са създадени следните структури:
11а. Клиника „Интензивна терапия“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ в частта ИНТЕНЗИВНО
ЛЕЧЕНИЕ;
11б. Клиника „Инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „К АРДИОЛОГИЯ“;
11в. К линика „Кардиология“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „К АРДИОЛОГИЯ“;
11г. Отделение по ревматология, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „РЕВМАТОЛОГИЯ“.
12. Катедра „Гастроентерология, чернодробнопанкреатична хирургия и трансплантология“, в
която са създадени следните структури:
12а. Клиника „Гастроентерология“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“;
12б. Клиника по чернодробно-панкреатична
хирургия и трансплантология, отговаряща на ІІІ
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ,
ГРЪДН А ХИРУ РГИ Я, К АРДИОХИРУ РГИ Я,
СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСК А ХИРУРГИЯ,
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ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА
ХИРУРГИЯ“ и „ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪК АНИ И КЛЕТКИ“:
а) отделение по чернодробно-панкреатична хирургия, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „ОБЩИ
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ,
Н ЕВРОХ И РУ РГ И Я, Г Р ЪД Н А Х И РУ РГ И Я,
К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ,
ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“;
б) отделение по трансплантология, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарти „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ
СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И
ЕС ТЕТИЧН А Х ИРУ РГ И Я И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“ и „ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
НА ОРГАНИ, ТЪК АНИ И КЛЕТКИ“.
13. Катедра „Хематология, онкология, радиационна защита, радиобиология и нуклеарна медицина“, в която са създадени следните структури:
13а. К линика „Хематология“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ“;
13б. Отделение по медицинска онкология,
отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „МЕДИЦИНСК А ОНКОЛОГИЯ“;
13в. Лаборатория по нуклеарна медицина и
метаболитна терапия, отговаряща на ІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА“.
14. Катедра „Дерматология и венерология“, в
която са създадени следните структури:
14а. Клиника „Дерматология и венерология“,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „КОЖНИ И
ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ“:
а) Отделение по дерматопатология, имунохистохими я и дерматохиру рги я, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ“.
15. Клиника „Инфекциозни болести“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицинск и стандарт „ИНФЕК ЦИОЗНИ
БОЛЕСТИ“.
16. Клиника „Психиатрия“, отговаряща на ІІІ
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ПСИХИАТРИЯ“.
17. Катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология“, в която са създадени
следните структури:
17а. Клиника „Спешна токсикология“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „КЛИНИЧНА
ТОКСИКОЛОГИЯ“.
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Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Катедра по образна диагностика, в която
са създадени следните структури:
1а. Клиника „Конвенционална рентгенова
диагностика“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„ОБРАЗНА ДИАГНОСТИК А“;
1б. Клиника „Компютърна и магнитнорезонансна томография“, отговаряща на ІІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИК А“.
2. Катедра по обща и клинична патология.
3. Отделение „Съдебномедицинска експертиза“.
4. Спешен диагностично-операционен център,
който е в състава на Катедра „Спешна медицина
и коремна хирургия“, отговарящ на ІІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стандарти „СПЕШНА МЕДИЦИНА“, „ОБЩИ
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ,
Н ЕВРОХ И РУ РГ И Я, Г Р ЪД Н А Х И РУ РГ И Я,
К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ,
ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“, „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“, „АНЕСТЕЗИЯ
И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ и „НЕВРОХИРУРГИЯ“:
4а. Спешно хирургично отделение, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ
СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И
ЕС ТЕТИЧН А Х ИРУ РГ И Я И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“;
4б. Спешно травматологично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ОРТОПЕДИЯ
И ТРАВМАТОЛОГИЯ“;
4в. Спешно анестезиологично отделение,
отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ в частта
АНЕСТЕЗИЯ;
4г. Спешно неврохирургично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „НЕВРОХИРУРГИЯ“;
4д. Отделение по спешна ендоскопия;
4е. Отделение по спешна ехография;
4ж. Спешно отделение с легла за диагностично
изясняване до 24 часа – съгласно раздел І, част
А, т. 2в, буква „а“.
5. Звено за спешна медицинска помощ, което е в състава на Катедра „Спешна медицина
и коремна хирургия“, отговарящо на ІІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „СПЕШНА МЕДИЦИНА“.
6. В Катедра „Нервни болести и неврохирургия“ е създадена Клиника „Функционална
диагностика на нервната система“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „НЕРВНИ БОЛЕСТИ“.
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7. В Катедрата по кардиология и интензивна
терапия е създадена Клиника „Функционална
диагностика на сърдечно-съдовата система“,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „К АРДИО
ЛОГИЯ“.
8. Център по трансфузионна хематология,
отговарящ на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ“.
9. В Катедра „Хирургия“ е създадено Отделение по експериментална хирургия с животни,
работещо съгласно изискванията на ECVAM/
ICLAS.
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Катедра „Клинична лаборатория и имунология“, в която са създадени следните структури:
1а. Лаборатория „Цитогенетика и имунология“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарти „КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ“ и „МЕДИЦИНСК А
ГЕНЕТИК А“ в частта ЦИТОГЕНЕТИК А;
1б. Лаборатория „Хематология, клинична
химия, хормонална диагностика и спешни анализи“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“.
2. Катедра „Военна епидемиология и хигиена“,
в която са създадени следните структури:
2а. Лаборатория „Вирусология“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ВИРУСОЛОГИЯ“;
2б. Лаборатория „Микробиология“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „МИКРОБИОЛОГИЯ“.
3. Зъботехническа лаборатория, работеща в
съответствие с медико-технически стандарт по
„ЗЪБОТЕХНИК А“.
4. В К линика „Спешна токсикология“ на
Катедра „Медицина на бедствените ситуации
и токсикология“ е създадена Токсико-химична
лаборатория, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“.
5. В Клиника „Гастроентерология“ на Катедра
„Гастроентерология, чернодробно-панкреатична
хирургия и трансплантология“ е създадена Лаборатория „Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания“, отговаряща на ІІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „ВИРУСОЛОГИЯ“.
6. В Катедра „Дерматология и венерология“ е
създаден Консултативен кабинет по алергология,
изпълняващ медицински стандарт „КЛИНИЧНА
АЛЕРГОЛОГИЯ“.
Г. Клиники и/или отделения за долекуване
и продължително лечение или рехабилитация:
1. Клиника „Физикална и рехабилитационна
медицина“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„ФИЗИ К А Л Н А И РЕХ А БИ Л И ТА Ц ИОН Н А
МЕДИЦИНА“.
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ІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛОВДИВ
Лечебната дейност в МБАЛ – Пловдив, се
осъществява в следните клиники, отделения
и клинико-диагностични структури с нива на
компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Клиника по нервни болести, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „НЕРВНИ БОЛЕСТИ“.
2. Клиника по вътрешни болести, отговаряща
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“:
2а. в к линиката се извършва дейност по
кардиология, отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„К АРДИОЛОГИЯ“;
2б. в клиниката се извършва дейност по пневмология и фтизиатрия, отговаряща на І ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ“;
2в. в клиниката се извършва дейност по ендокринология и болести на обмяната, отговаряща
на І ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И
БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА“;
2г. в к линиката се извършва дейност по
гастроентерология, отговаряща на І ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“;
2д. в к линиката се извършва дейност по
ревматология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„РЕВМАТОЛОГИЯ“.
3. Клиника по хирургия, отговаряща на ІІІ
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ,
ГРЪДН А ХИРУ РГИ Я, К АРДИОХИРУ РГИ Я,
СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСК А ХИРУРГИЯ,
ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА
ХИРУРГИЯ“.
4. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стан дарт „ФИЗИК А ЛН А И РЕХ А БИЛИТА
ЦИОННА МЕДИЦИНА“.
5. Отделение по анестезиология и интензивно
лечение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“.
6. Отделение по очни болести, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ОЧНИ БОЛЕСТИ“.
7. Отделение по ушно-носно-гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „УШНОНОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ“.
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на І ниво на компетентност в изпълнение
на медицинск и стандарт „ОБРАЗН А ДИ А Г
НОСТИК А“.
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2. Отделение по клинична патология с компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“.
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. К линична лаборатория, отговаряща на
ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“.
ІІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СЛИВЕН
Лечебната дейност в МБА Л – Сливен, се
осъществява в следните клиники, отделения
и клинико-диагностични структури с нива на
компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Отделение по вътрешни болести, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“.
2. Отделение по нервни болести, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „НЕРВНИ БОЛЕСТИ“.
3. Отделение по акушерство и гинекология,
отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ“.
4. Отделение по хирургия, отговарящо на ІІ
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ,
ГРЪДН А ХИРУРГИЯ, К АРДИОХИРУРГИЯ,
СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСК А ХИРУРГИЯ,
ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА
ХИРУРГИЯ“.
5. Отделение по анестезиология и интензивно
лечение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“.
6. Отделение по урология, отговарящо на ІІ
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „УРОЛОГИЯ“.
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение за ранна рехабилитация и физиотерапия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„ФИЗИ К А Л Н А И РЕХ А БИ Л И ТА Ц ИОН Н А
МЕДИЦИНА“.
2. Отделение по образна диагностика, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицинск и стандарт „ОБРАЗН А ДИ А Г
НОСТИК А“.
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Отделение по обща и клинична патология
с компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“.
2. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІ
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“.
3. Микробиологична лаборатория, отговаряща
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „МИКРОБИОЛОГИЯ“.
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4. Вирусологична лаборатория, отговаряща
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ВИРУСОЛОГИЯ“.
ІV. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ВАРНА
Лечебната дейност се осъществява в следните
клиники, отделения и клинико-диагностични
структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Терапевтична клиника, отговаряща на ІІІ
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „К АРДИОЛОГИЯ“:
1а. Отделение по кардиология, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „К АРДИОЛОГИЯ“;
1б. Отделение по гастроентерология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“;
1в. Отделение по пулмология, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „ПНЕВМОЛОГИЯ И
ФТИЗИАТРИЯ“;
1г. Отделение по вътрешни болести, отговарящо на І ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“;
1д. Отделение за интензивна терапия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „АНЕСТЕЗИЯ
И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“.
2. Клиника за интензивно лечение на остри
отравяния и токсикоалергии, отговаряща на ІІІ
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“:
2а. Отделение по клинична токсикология и
алергология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“;
2б. Отделение по токсикохимични бедствени
ситуации.
3. Хирургична клиника, отговаряща на ІІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ
ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА
ХИРУРГИЯ, К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА
ХИРУРГИЯ, ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“:
3а. Отделение по обща хирургия, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ
СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И
ЕС ТЕТИЧН А Х ИРУ РГ И Я И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“;
3б. Отделение по урология и екстракорпорална литотрипсия, отговарящо на ІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „УРОЛОГИЯ“.
4. Отделение по гинекология, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“.
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5. Клиника по ортопедия и травматология,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ОРТОПЕДИЯ
И ТРАВМАТОЛОГИЯ“.
6. Отделение по термична травма и пластична хиру ргия, отговарящо на ІІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ
ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА
ХИРУРГИЯ, К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА
ХИРУРГИЯ, ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“.
7. Клиника по анестезия, хипербарна и интензивна медицина:
7а. Отделение по анестезиология и интензивна
медицина, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“;
7б. Отделение по хипербарна и морска медицина.
8. Отделение по неврологи я, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „НЕРВНИ БОЛЕСТИ“.
9. Кожно-венерологично отделение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ“.
10. Ушно-носно-гърлено отделение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „УШНО-НОСНО ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ“.
11. Очно отделение, отговарящо на ІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „ОЧНИ БОЛЕСТИ“.
12. Спешно отделение с легла за диагностично
изясняване до 24 часа, отговарящо на ІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „СПЕШНА МЕДИЦИНА“.
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по функционална диагностика.
2. Отделение по клинична патология с компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“.
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицинск и стандарт „ОБРАЗН А ДИ А Г
НОСТИК А“.
2. Медико-диагностична лаборатория, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „КЛИНИЧНА
ЛАБОРАТОРИЯ“.
3. Лаборатория по химико-токсикологични
изследвания, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“ и на медицински стандарт „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ в
частта за газхроматографски изследвания.
4. Отделение по „Превантивна медицина“,
отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинските стандарти „МИКРОБИОЛОГИЯ“ и „ВИРУСОЛОГИЯ“:
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4а. в отделението се извършва дейност по
микробиология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„МИКРОБИОЛОГИЯ“;
4б. в отделението се извършва дейност по
вирусология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„ВИРУСОЛОГИЯ“.
Г. Клиники и/или отделения за долекуване
и продължително лечение или рехабилитация:
1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стан дарт „ФИЗИК А ЛН А И РЕХ А БИЛИТА
ЦИОННА МЕДИЦИНА“.
V. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛЕВЕН
Лечебната дейност се осъществява в следните
клиники, отделения и клинико-диагностични
структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Отделение по анестезиология и интензивно
лечение, отговарящо на II ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“.
2. Отделение по хирургия, отговарящо на
II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ,
ГРЪДН А ХИРУ РГИ Я, К АРДИОХИРУ РГИ Я,
СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСК А ХИРУРГИЯ,
ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА
ХИРУРГИЯ“:
2а. в отделението се осъществява дейност по
медицинската специалност „Детска хирургия“
в изпълнение на медицински стандарт „ОБЩИ
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ,
Н ЕВРОХ И РУ РГ И Я, Г Р ЪД Н А Х И РУ РГ И Я,
К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ,
ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“;
2б. в отделението се осъществява дейност по
медицинската специалност „Съдова хирургия“
в изпълнение на медицински стандарт „ОБЩИ
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ,
Н ЕВРОХ И РУ РГ И Я, Г Р ЪД Н А Х И РУ РГ И Я,
К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ,
ДЕТСК А ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“.
3. Отделение по ортопедия и травматология,
отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ОРТОПЕДИЯ
И ТРАВМАТОЛОГИЯ“.
4. Отделение по очни болести, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ОЧНИ БОЛЕСТИ“.
5. Отделение по нервни болести, отговарящо
на II ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „НЕРВНИ БОЛЕСТИ“.
6. Отделение по ревматология, отговарящо
на II ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „РЕВМАТОЛОГИЯ“.
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7. Отделение по пневмология и фтизиатрия,
отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ“.
8. Отделение по гастроентерология, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“.
9. Отделение по ендокринология и болести
на обмяната, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА“.
10. Отделение по кардиология, отговарящо
на I ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „К АРДИОЛОГИЯ“.
11. Отделение по ушни, носни и гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „УШНОНОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ“.
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стан дарт „ФИЗИК А ЛН А И РЕХ А БИЛИТА
ЦИОННА МЕДИЦИНА“.
2. Отделение по образна диагностика, отговарящо на І ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „ОБРАЗНА ДИАГНОС
ТИК А“.
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Медико-диагностична клинична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“.
2. Медико -диаг ност и чна лаборат ори я по
микробиология, отговаряща на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„МИКРОБИОЛОГИЯ“.
3. Медико -диа г ност и чна лаборат ори я по
вирусология, отговаряща на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„ВИРУСОЛОГИЯ“.
4. Лаборатория по клинична патология с
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“.
VІ. БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
(БДПЛР) – БАНК Я
Лечебната дейност се осъществява в следните
клиники, отделения и клинико-диагностични
структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
Клиники и/или отделения за долекуване и
продължително лечение или рехабилитация:
1. Отделение за долекуване и рехабилитация
на сърдечно-съдови заболявания, отговарящо
на II ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ФИЗИК АЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА“.
2. Отделение за долекуване и рехабилитация на неврологични заболявания, отговарящо
на II ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ФИЗИК АЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА“.
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3. Отделение за физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„ФИЗИ К А Л Н А И РЕХ А БИ Л И ТА Ц ИОН Н А
МЕДИЦИНА“.
VІІ. БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
(БДПЛР) – ХИСАРЯ
Лечебната дейност се осъществява в следните
клиники, отделения и клинико-диагностични
структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Отделения с легла:
1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на III ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „ФИЗИК АЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА“.
2. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина за деца от 3 до 18 години, отговарящо
на III ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „ФИЗИК АЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА“.
Б. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
Клинична лаборатория
Клиники и/или отделения за долекуване и
продължително лечение или рехабилитация:
1. Отделение по вътрешни болести за лечение
на нефрологични и урологични заболявания.
2. Отделение по вътрешни болести за лечение
на гастроентерологични заболявания.
VІІІ. БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
(БДПЛР) – ПОМОРИЕ
Лечебната дейност се осъществява в следните
клиники, отделения и клинико-диагностични
структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на I ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„ФИЗИ К А Л Н А И РЕХ А БИ Л И ТА Ц ИОН Н А
МЕДИЦИНА“.
Б. Клиники и/или отделения за долекуване
и продължително лечение или рехабилитация:
1. Отделение за долекуване и продължително
лечение – по медицинска специалност „вътрешни болести“ и медицинска специалност „нервни
болести“.“
17. Създава се приложение № 3 към чл. 18,
ал. 4:

„Приложение № 3
към чл. 18, ал. 4
АДРЕСИ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА
НА ВОЕННОМЕДИЦИНСК АТА АК АДЕМИЯ
(ВМА)
1. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – София, към ВМА осъществява
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дейността си на адрес: София, район „Триадица“,
бул. Георги Софийски 3.
2. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Пловдив, към ВМА осъществява
дейността си на адрес: Пловдив, бул. Христо
Ботев 81.
3. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Сливен, към ВМА осъществява
дейността си на адрес: Сливен, бул. Пушкин 2.
4. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Варна, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Варна, бул. Христо
Смирненски 3.
5. Болница за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация (БДПЛР) – Банк я,
към ВМА осъществява дейността си на адрес:
Банкя, ул. Иван Вазов 5.
6. Болница за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация (БДПЛР) – Хисаря,
към ВМА осъществява дейността си на адрес:
Хисаря, ул. Илин Паунов 1.
7. Болница за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация (БДПЛР) – Поморие,
към ВМА осъществява дейността си на адрес:
Поморие, ул. Проф. Т. Стоянов 12.“

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12912

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 84 на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Списък на средищните училища
в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
училища и приемане на финансови правила
за разходване на средствата за допълнително
финансиране за осигуряване обучението на
пътуващите ученици от средищните училища
(обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51,
79 и 87 от 2009 г., бр. 3, 12 и 97 от 2010 г. и
бр. 60 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създава нова ал. 7:
„(7) При осигурено финансиране по реда на
ал. 6 за съответните дейности не се осигуряват
средства от държавния бюджет.“
§ 2. Приложението към чл. 1 се изменя така:
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„Приложение
към чл. 1
СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА 2011 – 2012 УЧЕБНА ГОДИНА
№

Област

1.

Благоевград

Банско

Община

Места

Населено място

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Име на средищното училище

2.

Благоевград

Белица

Бабяк

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

3.

Благоевград

Белица

Белица

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

4.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

ІІІ ОУ „Димитър Талев“

5.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

VІ СОУ „Иван Вазов“

6.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

VІІ СОУ „Кузман Шапкарев“

7.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

СОУиЧЕ „Климент Охридски“

8.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

ІV ОУ „Димчо Дебелянов“

9.

Благоевград

Гоце Делчев

Баничан

ОУ „Св. П. Хилендарски“

10.

Благоевград

Гърмен

Долно Дряново

ОУ „Христо Ботев“

11.

Благоевград

Гърмен

Огняново

ОУ „П. Яворов“

12.

Благоевград

Гърмен

Рибново

СОУ „Й. Йовков“

13.

Благоевград

Кресна

Кресна

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

14.

Благоевград

Петрич

Кулата

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

15.

Благоевград

Петрич

Кърналово

ОУ „Братя Миладинови“

16.

Благоевград

Петрич

Марикостиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

17.

Благоевград

Петрич

Петрич

ІV ОУ „Христо Смирненски“

18.

Благоевград

Петрич

Петрич

СОУ „Антон Попов“

19.

Благоевград

Петрич

Петрич

СОУ „Никола Вапцаров“

20.

Благоевград

Петрич

Първомай

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

21.

Благоевград

Петрич

Самуилово

ОУ „Антон Попов“

22.

Благоевград

Разлог

Г. Драглище

ОУ „Н. Рилски“

23.

Благоевград

Разлог

Елешница

ОУ „Братя Миладинови“

24.

Благоевград

Разлог

Разлог

СОУ „Братя Каназиреви“

25.

Благоевград

Разлог

Разлог

ОУ „Никола Парапунов“

26.

Благоевград

Сандански

Дамяница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

27.

Благоевград

Сандански

Катунци

ОУ „Хр. Ботев“

28.

Благоевград

Сандански

Сандански

ІV ОУ „Св. Козма и Дамян“

29.

Благоевград

Сандански

Сандански

ІІ ОУ „Христо Смирненски“

30.

Благоевград

Сандански

Сандански

ІІІ ОУ „Христо Ботев“

31.

Благоевград

Сандански

Сандански

Гимназия „Яне Сандански“

32.

Благоевград

Сандански

Склаве

ОУ „Братя Миладинови“

33.

Благоевград

Сатовча

Кочан

СОУ „Христо Смирненски“

34.

Благоевград

Сатовча

Сатовча

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

35.

Благоевград

Симитли

Крупник

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

36.

Благоевград

Симитли

Симитли

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

37.

Благоевград

Струмяни

Микрево

СОУ „Св. П. Хилендарски“

38.

Благоевград

Хаджидимово

Беслен

ОУ „Гоце Делчев“

39.

Благоевград

Хаджидимово

Хаджидимово

СОУ „Н. Вапцаров“

40.

Благоевград

Якоруда

Конарско

ОУ „Братя Миладинови“

41.

Благоевград

Якоруда

Смолево

ОУ „Гоце Делчев“

42.

Бургас

Айтос

Айтос

СОУ „Никола Вапцаров“

43.

Бургас

Айтос

Мъглен

ОУ „Христо Ботев“
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44.

Бургас

Айтос

Пирне

ОУ „Христо Ботев“

45.

Бургас

Айтос

Тополица

ОУ „Светлина“

46.

Бургас

Бургас

Банево

ОУ „Иван Вазов“

47.

Бургас

Бургас

с. Маринка

ОУ „Христо Ботев“

48.

Бургас

Бургас

Черно море

ОУ „Христо Ботев“

49.

Бургас

Камено

Камено

СОУ „Христо Ботев“

50.

Бургас

Камено

Русокастро

ОУ „Иван Вазов“

51.

Бургас

Камено

с. Трояново

ОУ „Христо Ботев“

52.

Бургас

Карнобат

Екзарх Антимово

ОУ „Христо Ботев“

53.

Бургас

Карнобат

Карнобат

СОУ „Христо Ботев“

54.

Бургас

Карнобат

Карнобат

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

55.

Бургас

Карнобат

Карнобат

ОУ „Христо Смирненски“

56.

Бургас

Карнобат

Соколово

НУ „Христо Ботев“

57.

Бургас

Малко Търново

Малко Търново

СОУ „Васил Левски“

58.

Бургас

Несебър

Обзор

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

59.

Бургас

Поморие

Бата

ОУ „Христо Ботев“

60.

Бургас

Поморие

Каблешково

ОУ „Паисий Хилендарски“

61.

Бургас

Поморие

Поморие

СОУ „Иван Вазов“

62.

Бургас

Поморие

Страцин

ОУ „Отец Паисий“

63.

Бургас

Приморско

Приморско

СОУ „Никола Вапцаров“

64.

Бургас

Руен

Вресово

ОУ „Д-р Петър Берон“

65.

Бургас

Руен

Добра поляна

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

66.

Бургас

Руен

Дъскотна

ОУ „Климент Охридски“

67.

Бургас

Руен

Люляково

СОУ „Отец Паисий“

68.

Бургас

Руен

Планиница

ОУ „Никола Вапцаров“

69.

Бургас

Руен

Речица

ОУ „А. С. Макаренко“

70.

Бургас

Руен

Руен

СОУ „Елин Пелин“

71.

Бургас

Руен

Сини рид

ОУ „Реджеб Кюпчу“

72.

Бургас

Руен

Топчийско

ОУ „Реджеб Кюпчу“

73.

Бургас

Руен

Трънак

ОУ „Димитър Полянов“

74.

Бургас

Созопол

Зидарово

ОУ „Христо Ботев“

75.

Бургас

Созопол

Созопол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

76.

Бургас

Средец

Загорци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

77.

Бургас

Средец

Средец

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

78.

Бургас

Средец

Факия

ОУ „Никола Вапцаров“

79.

Бургас

Сунгурларе

Лозарево

ОУ „Христо Ботев“

80.

Бургас

Сунгурларе

Манолич

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

81.

Бургас

Сунгурларе

Прилеп

ОУ „Васил Левски“

82.

Бургас

Сунгурларе

Сунгурларе

СОУ „Христо Ботев“

83.

Бургас

Царево

Ахтопол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

84.

Бургас

Царево

Царево

СОУ „Никола Вапцаров“

85.

Варна

Аврен

Аврен

ОУ „Христо Ботев“

86.

Варна

Аврен

Дъбравино

ОУ „Св. Кл. Охридски“

87.

Варна

Аврен

Приселци

ОУ „Д-р Петър Берон“

88.

Варна

Аврен

Синдел

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

89.

Варна

Аксаково

Игнатиево

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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90.

Варна

Аксаково

Кичево

ОУ „Св. Климент Охридски“

91.

Варна

Белослав

Белослав

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

92.

Варна

Белослав

Белослав

ОУ „Патриарх Евтимий“

93.

Варна

Бяла

Бяла

ОУ „Отец Паисий“

94.

Варна

Варна

Варна

СОУ „Д. Дебелянов“

95.

Варна

Варна

Тополи

ОУ „Христо Смирненски“

96.

Варна

Ветрино

Ветрино

ОУ „Христо Ботев“

97.

Варна

Вълчи дол

Вълчи дол

СОУ „Васил Левски“

98.

Варна

Вълчи дол

Михалич

ОУ „Васил Левски“

99.

Варна

Вълчи дол

Ст. Караджа

ОУ „Климент Охридски“

100. Варна

Вълчи дол

Червенци

ОУ „Св. Иван Рилски“

101. Варна

Девня

Девня

СОУ „Васил Левски“

102. Варна

Долни чифлик

Голица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

103. Варна

Долни чифлик

Гроздьово

ОУ „Христо Смирненски“

104. Варна

Долни чифлик

Старо Оряхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

105. Варна

Дългопол

Дългопол

СОУ „Св. Климент Охридски“

106. Варна

Дългопол

Партизани

ОУ „Христо Ботев“

107. Варна

Дългопол

Цонево

ОУ „Христо Ботев“

108. Варна

Провадия

Блъсково

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

109. Варна

Провадия

Бозвелийско

ОУ „Васил Левски“

110. Варна

Провадия

Градинарово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

111. Варна

Провадия

Житница

ОУ „Хр. Ботев“

112. Варна

Провадия

Провадия

ОУ „Хр. Смирненски“

113. Варна

Провадия

Провадия

СОУ „Д. Благоев“

114. Варна

Суворово

Суворово

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

115. Велико Търново

Велико Търново

Балван

ОУ „Св. Иван Рилски“

116. Велико Търново

Велико Търново

Дебелец

ОУ „Д-р П. Берон“

117. Велико Търново

Велико Търново

Ресен

ОУ „Христо Ботев“

118. Велико Търново

Велико Търново

Самоводене

ОУ „Христо Смирненски“

119. Велико Търново

Велико Търново

Церова кория

ОУ „П. Р. Славейков“

120. Велико Търново

Горна Оряховица

Върбица

ОУ „Васил Левски“

121. Велико Търново

Горна Оряховица

Драганово

ОУ „Климент Охридски“

122. Велико Търново

Горна Оряховица

Поликраище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

123. Велико Търново

Елена

Беброво

ОУ „Христо Ботев“

124. Велико Търново

Елена

Елена

СОУ „Иван Момчилов“

125. Велико Търново

Елена

Елена

НУ „Иларион Макариополски“

126. Велико Търново

Златарица

Горско Ново село

ОУ „Христо Ботев“

127. Велико Търново

Златарица

Златарица

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

128. Велико Търново

Златарица

Средно село

ОУ „Васил Левски“

129. Велико Търново

Лясковец

Джулюница

ОУ „П. Р. Славейков“

130. Велико Търново

Лясковец

Лясковец

СОУ „Максим Райкович“

131. Велико Търново

Павликени

Караисен

ОУ „Х. Димитър и Ст. Караджа“

132. Велико Търново

Павликени

Павликени

СОУ „Бачо Киро“

133. Велико Търново

Павликени

Павликени

ОУ „Св. Климент Охридски“
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134. Велико Търново

Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш

СОУ „Цанко Церковски“

135. Велико Търново

Свищов

Алеково

ОУ „Христо Ботев“

136. Велико Търново

Свищов

Морава

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

137. Велико Търново

Свищов

Овча могила

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

138. Велико Търново

Свищов

Ореш

ОУ „Христо Ботев“

139. Велико Търново

Свищов

Свищов

СОУ „Д. Благоев“

140. Велико Търново

Свищов

Свищов

СОУ „Н. Катранов“

141. Велико Търново

Стражица

Камен

ОУ „Св. Климент Охридски“

142. Велико Търново

Стражица

Стражица

СОУ „Ангел Каралийчев“

143. Велико Търново

Сухиндол

Сухиндол

СОУ „Св. Климент Охридски“

144. Видин

Белоградчик

Белоградчик

НУ „Васил Левски“

145. Видин

Белоградчик

Белоградчик

СОУ „Христо Ботев“

146. Видин

Белоградчик

Рабиша

ОУ „В. Априлов“

147. Видин

Брегово

Брегово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

148. Видин

Видин

Видин

СОУ „Любен Каравелов“

149. Видин

Видин

Видин

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

150. Видин

Видин

Видин

СОУ „Христо Ботев“

151. Видин

Видин

Видин

СОУ „П.Р. Славейков“

152. Видин

Видин

Видин

ОУ „Отец Паисий“

153. Видин

Видин

Видин

ОУ „Св. Климент Охридски“

154. Видин

Видин

Видин

ОУ „Иван Вазов“

155. Видин

Видин

Видин

СОУ „Цар Симеон Велики“

156. Видин

Видин

Дунавци

ОУ „Христо Ботев“

157. Видин

Грамада

Грамада

СОУ „Христо Ботев“

158. Видин

Димово

Арчар

СОУ „Христо Ботев“

159. Видин

Димово

Гара Орешец

ОУ „Димитър Благоев“

160. Видин

Димово

Димово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

161. Видин

Кула

Кула

СОУ „Васил Левски“

162. Видин

Макреш

Раковица

ОУ „Хр. Ботев“

163. Видин

Ново село

Ново село

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

164. Видин

Ружинци

Дреновец

СОУ „Никола Вапцаров“

165. Видин

Ружинци

Ружинци

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

166. Видин

Чупрене

Чупрене

ОУ „Акад. Михаил Димитров“

167. Враца

Борован

Борован

ОУ „Отец Паисий“

168. Враца

Борован

Добролево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

169. Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

НУ „Цани Гинчев“

170. Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

Прогимназия „Св. Климент Охридски“

171. Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

НУ „Христо Ботев“

172. Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

СОУ „Васил Левски“

173. Враца

Бяла Слатина

Габаре

СОУ „Христо Ботев“

174. Враца

Бяла Слатина

Попица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

175. Враца

Враца

Баница

ОУ „Христо Ботев“

176. Враца

Враца

Враца

ОУ „Васил Левски“
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177. Враца

Враца

Враца

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

178. Враца

Враца

Враца

НУ „Иванчо Младенов“

179. Враца

Враца

Враца

НУ „Иван Вазов“

180. Враца

Враца

Враца

НУ „Св. Софроний Врачански“

181. Враца

Враца

Враца

СОУ „Отец Паисий“

182. Враца

Враца

Враца

СОУ „Козма Тричков“

183. Враца

Враца

Враца

СОУ „Васил Кънчов“

184. Враца

Враца

Враца

СОУ „Христо Ботев“

185. Враца

Враца

Девене

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

186. Враца

Враца

Паволче

ОУ „Хр. Ботев“

187. Враца

Враца

Тишевица

ОУ „Св. Климент Охридски“

188. Враца

Козлодуй

Бутан

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

189. Враца

Криводол

Краводер

Прогимназия „Св. св. Кирил и
Методий“

190. Враца

Криводол

Криводол

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

191. Враца

Криводол

Пудрия

НУ „Васил Левски“

192. Враца

Криводол

Ракево

ОУ „Васил Левски“

193. Враца

Мездра

Елисейна

ОУ „Хаджи Димитър“

194. Враца

Мездра

Зверино

СОУ „Св. Климент Охридски“

195. Враца

Мездра

Мездра

СОУ „Иван Вазов“

196. Враца

Мездра

Мездра

ОУ „Христо Ботев‘‘

197. Враца

Мездра

Мездра

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

198. Враца

Мездра

Моравица

ОУ „В. Кънчов“

199. Враца

Мизия

Крушовица

ОУ „Христо Ботев“

200. Враца

Мизия

Мизия

ОУ „Цанко Церковски“

201. Враца

Оряхово

Оряхово

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

202. Враца

Оряхово

Оряхово

СОУ „Христо Ботев“

203. Враца

Оряхово

Остров

ОУ „Христо Ботев“

204. Враца

Роман

Роман

НУ „П. Р. Славейков“

205. Враца

Роман

Роман

СОУ „Васил Левски“

206. Враца

Хайредин

Хайредин

СОУ „Васил Воденичарски“

207. Габрово

Габрово

Габрово

ОУ „Христо Ботев“

208. Габрово

Габрово

Габрово

СОУ „Райчо Каролев“

209. Габрово

Габрово

Габрово

ОУ „Ц. Дюстабанов“

210. Габрово

Габрово

Габрово

СОУ „Отец Паисий“

211. Габрово

Дряново

Дряново

СОУ „Максим Райкович“

212. Габрово

Севлиево

Градница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

213. Габрово

Севлиево

Добромирка

ОУ „Христо Ботев“

214. Габрово

Севлиево

Душево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

215. Габрово

Севлиево

Крамолин

ОУ „Св. Солунски братя“

216. Габрово

Севлиево

П. Славейков

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

217. Габрово

Севлиево

Севлиево

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

218. Габрово

Севлиево

Севлиево

ОУ „Христо Ботев“

219. Габрово

Севлиево

Севлиево

ОУ „Ст. Пешев“
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220. Габрово

Севлиево

Севлиево

СОУ „Васил Левски“

221. Габрово

Севлиево

Шумата

ОУ „Васил Левски“

222. Добрич

Балчик

Балчик

ОУ „Антим І“

223. Добрич

Балчик

Балчик

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

224. Добрич

Балчик

Балчик

СОУ „Христо Ботев“

225. Добрич

Балчик

Оброчище

СОУ „Христо Смирненски“

226. Добрич

Балчик

Сенокос

ОУ „Г. С. Раковски“

227. Добрич

Балчик

Соколово

ОУ „Васил Левски“

228. Добрич

Генерал Тошево

Генерал Тошево

СОУ „Никола Вапцаров“

229. Добрич

Генерал Тошево

Генерал Тошево

ОУ „Христо Смирненски“

230. Добрич

Генерал Тошево

Кардам

ОУ „Христо Ботев“

231. Добрич

Генерал Тошево

Красен

ОУ „Йордан Йовков“

232. Добрич

Генерал Тошево

Преселенци

ОУ „Васил Левски“

233. Добрич

Генерал Тошево

Спасово

ОУ „Йордан Йовков“

234. Добрич

Добричка

Батово

ОУ „Отец Паисий“

235. Добрич

Добричка

Ведрина

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

236. Добрич

Добричка

Дончево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

237. Добрич

Добричка

Житница

ОУ „Стефан Караджа“

238. Добрич

Добричка

Карапелит

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

239. Добрич

Добричка

Овчарово

ОУ „Отец Паисий“

240. Добрич

Добричка

Паскалево

ОУ „Димитър Минчев“

241. Добрич

Добричка

Победа

ОУ „Добри Войников“

242. Добрич

Добричка

Смолница

ОУ „Св. Климент Охридски“

243. Добрич

Добричка

Ст. Караджа

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

244. Добрич

Добричка

Стефаново

ОУ „П. К. Яворов“

245. Добрич

Добричка

Хитово

ОУ „Васил Левски“

246. Добрич

Каварна

Белгун

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

247. Добрич

Каварна

Каварна

СОУ „Стефан Караджа“

248. Добрич

Каварна

Каварна

ОУ „Йордан Йовков“

249. Добрич

Крушари

Коритен

ОУ „Васил Левски“

250. Добрич

Крушари

Крушари

СОУ „Христо Смирненски“

251. Добрич

Крушари

Телериг

ОУ „Васил Левски“

252. Добрич

Тервел

Коларци

ОУ „Д-р Петър Берон“

253. Добрич

Тервел

Нова Камена

ОУ „Отец Паисий“

254. Добрич

Тервел

Тервел

СОУ „Й. Йовков“

255. Добрич

Шабла

Дуранкулак

ОУ „Св. Климент Охридски“

256. Добрич

Шабла

Шабла

СОУ „Асен Златаров“

257. Кърджали

Ардино

Ардино

СОУ „Васил Левски“

258. Кърджали

Ардино

Ардино

НУ „Христо Ботев“

259. Кърджали

Ардино

Боровица

ОУ „А. С. Макаренко“

260. Кърджали

Ардино

Бял извор

СОУ „Христо Смирненски“

261. Кърджали

Ардино

Горно Прахово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

262. Кърджали

Джебел

Джебел

СОУ „Христо Ботев“

263. Кърджали

Джебел

Рогозче

ОУ „Христо Смирненски“

264. Кърджали

Кирково

Бенковски

СОУ „Никола Й. Вапцаров“
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265. Кърджали

Кирково

Кирково

СОУ „Отец Паисий“

266. Кърджали

Кирково

Старово

ОУ „Устрем“

267. Кърджали

Кирково

Тихомир

ОУ „Васил Левски“

268. Кърджали

Кирково

Фотиново

ОУ „Христо Смирненски“

269. Кърджали

Кирково

Чакаларово

ОУ „Иван Вазов“

270. Кърджали

Кирково

Чорбаджийско

СОУ „Христо Ботев“

271. Кърджали

Крумовград

Аврен

ОУ „М. Христов“

272. Кърджали

Крумовград

Горна Кула

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

273. Кърджали

Крумовград

Гулийка

ОУ „Христо Ботев“

274. Кърджали

Крумовград

Крумовград

СОУ „Васил Левски“

275. Кърджали

Крумовград

Луличка

ОУ „Васил Левски“

276. Кърджали

Крумовград

Поточница

ОУ „Иван Вазов“

277. Кърджали

Крумовград

Странджево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

278. Кърджали

Крумовград

Токачка

ОУ „Пейо Яворов“

279. Кърджали

Кърджали

Бойно

ОУ „Христо Ботев“

280. Кърджали

Кърджали

Глухар

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

281. Кърджали

Кърджали

Енчец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

282. Кърджали

Кърджали

Костино

ОУ „Иван Вазов“

283. Кърджали

Кърджали

Кърджали

ОУ „Васил Левски“

284. Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „П. Р. Славейков“

285. Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Отец Паисий“

286. Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Йордан Йовков“

287. Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Св. Климент Охридски“

288. Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Владимир Димитров-Майстора“

289. Кърджали

Кърджали

Кърджали

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

290. Кърджали

Кърджали

Миладиново

ОУ „Христо Ботев“

291. Кърджали

Кърджали

Мост

ОУ „Христо Смирненски“

292. Кърджали

Кърджали

Перперек

ОУ „Паисий Хилендарски“

293. Кърджали

Кърджали

Рани лист

ОУ „Никола Вапцаров“

294. Кърджали

Кърджали

Стремци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

295. Кърджали

Кърджали

Чифлик

ОУ „Максим Горки“

296. Кърджали

Кърджали

Широко поле

ОУ „Иван Вазов“

297. Кърджали

Кърджали

Конево

ОУ „Гео Милев“

298. Кърджали

Момчилград

Груево

ОУ „Никола Вапцаров“

299. Кърджали

Момчилград

Звездел

ОУ „Никола Вапцаров“

300. Кърджали

Момчилград

Момчилград

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

301. Кърджали

Момчилград

Момчилград

ОУ „Д-р Петър Берон“

302. Кърджали

Момчилград

Нановица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

303. Кърджали

Момчилград

Равен

ОУ „Васил Левски“

304. Кърджали

Черноочене

Бели вир

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

305. Кърджали

Черноочене

Габрово

ОУ „Христо Ботев“

306. Кърджали

Черноочене

Житница

ОУ „Йордан Йовков“

307. Кърджали

Черноочене

Паничково

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

308. Кърджали

Черноочене

Черноочене

СОУ „Христо Смирненски“

309. Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

ОУ „Никола Вапцаров“
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310. Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

СОУ „Христо Ботев“

311. Кюстендил

Бобошево

Бобошево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

312. Кюстендил

Дупница

Дупница

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

313. Кюстендил

Кочериново

Кочериново

СОУ „Христо Ботев“

314. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

315. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Даскал Димитри“

316. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Професор Марин Дринов“

317. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

V ОУ „Христо Ботев“

318. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Св. П. Хилендарски“

319. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

VІІ ОУ „Ильо войвода“

320. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

НУ „Св. Климент Охридски“

321. Кюстендил

Невестино

Невестино

ОУ „Христо Ботев“

322. Кюстендил

Рила

Рила

СОУ „Аверкий Попстоянов“

323. Кюстендил

Сапарева баня

Сапарева баня

ОУ „Христо Ботев“

324. Кюстендил

Трекляно

Трекляно

ОУ „Св. Климент Охридски“

325. Ловеч

Априлци

Априлци

ОУ „В. Левски“

326. Ловеч

Летница

Летница

СОУ „Бачо Киро“

327. Ловеч

Ловеч

Александрово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

328. Ловеч

Ловеч

Ловеч

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

329. Ловеч

Ловеч

Ловеч

СОУ „Панайот Пипков“

330. Ловеч

Луковит

Дерманци

ОУ „Н. Рилски“

331. Ловеч

Луковит

Луковит

СОУ „А. Константинов“

332. Ловеч

Луковит

Румянцево

ОУ „Христо Ботев“

333. Ловеч

Тетевен

Тетевен

СОУ „Г. Бенковски“

334. Ловеч

Тетевен

Черни Вит

ОУ „Г. Бенковски“

335. Ловеч

Троян

Борима

ОУ „В. Левски“

336. Ловеч

Троян

Дебнево

ОУ „Л. Каравелов“

337. Ловеч

Троян

Троян

СОУ „Св. Климент Охридски“

338. Ловеч

Троян

Троян

ОУ „Ив. Хаджийски“

339. Ловеч

Троян

Троян

СОУ „Васил Левски“

340. Ловеч

Угърчин

Лесидрен

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

341. Ловеч

Угърчин

Угърчин

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

342. Ловеч

Ябланица

Ябланица

СОУ „Васил Левски“

343. Монтана

Берковица

Берковица

ІІ ОУ „Христо Смирненски“

344. Монтана

Бойчиновци

Бойчиновци

СОУ „Васил Левски“

345. Монтана

Бойчиновци

Лехчево

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

346. Монтана

Брусарци

Брусарци

СОУ „Христо Ботев“

347. Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

ІІ ОУ „Иван Вазов“

348. Монтана

Вълчедръм

Златия

ОУ „Христо Ботев“

349. Монтана

Вършец

Вършец

СОУ „Иван Вазов“

350. Монтана

Георги Дамяново

Георги Дамяново

ОУ „Отец Паисий“

351. Монтана

Лом

Лом

ОУ „Н. Първанов“

352. Монтана

Лом

Лом

ОУ „К. Фотинов“

353. Монтана

Лом

Лом

СОУ „Д. Маринов“

354. Монтана

Медковец

Медковец

СОУ „Отец Паисий“
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355. Монтана

Медковец

Расово

ОУ „Христо Ботев“

356. Монтана

Монтана

Габровница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

357. Монтана

Монтана

Монтана

І ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

358. Монтана

Монтана

Монтана

ІІ СОУ „Н. Й. Вапцаров“

359. Монтана

Монтана

Монтана

V СОУ „Христо Ботев“

360. Монтана

Монтана

Монтана

VІІІ СОУ „Отец Паисий“

361. Монтана

Монтана

Смоляновци

ОУ „Васил Левски“

362. Монтана

Чипровци

Чипровци

ОУ „Петър Парчевич“

363. Монтана

Якимово

Якимово

ОУ „Д-р Петър Берон“

364. Пазарджик

Белово

Белово

СОУ „А. Иванов-Чапай“

365. Пазарджик

Брацигово

Брацигово

НУ „Васил Петлешков“

366. Пазарджик

Брацигово

Брацигово

СОУ „Народни будители“

367. Пазарджик

Велинград

Абланица

ОУ „Христо Ботев“

368. Пазарджик

Велинград

Биркова

ОУ „Д-р Петър Берон“

369. Пазарджик

Велинград

Грашево

ОУ „Васил Левски“

370. Пазарджик

Велинград

Кръстава

ОУ „Васил Левски“

371. Пазарджик

Велинград

Пашови

ОУ „Иван Вазов“

372. Пазарджик

Велинград

Св. Петка

СОУ „Хр. Смирненски“

373. Пазарджик

Велинград

Сърница

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

374. Пазарджик

Лесичово

Калугерово

ОУ „Христо Ботев“

375. Пазарджик

Пазарджик

Гелеменово

ОУ „Отец Паисий“

376. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

ОУ „Стефан Захариев“

377. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

ОУ „Св. Климент Охридски“

378. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

СОУ „Д-р Петър Берон“

379. Пазарджик

Пазарджик

Паталеница

ОУ „Константин Величков“

380. Пазарджик

Пазарджик

Црънча

ОУ „Васил Левски“

381. Пазарджик

Пазарджик

Черногорово

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

382. Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

ОУ „М. Дринов“

383. Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

СОУ „Нешо Бончев“

384. Пазарджик

Панагюрище

Попинци

ОУ „Отец Паисий“

385. Пазарджик

Септември

Карабунар

ОУ „Хр. Ботев“

386. Пазарджик

Септември

Септември

СОУ „Хр. Смирненски“

387. Пазарджик

Септември

Септември

СОУ „Хр. Ботев“

388. Пазарджик

Стрелча

Стрелча

НУ „П. Хилендарски“

389. Пазарджик

Стрелча

Стрелча

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

390. Перник

Брезник

Брезник

СОУ „Васил Левски“

391. Перник

Брезник

Ноевци

ОУ „Христо Смирненски“

392. Перник

Земен

Земен

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

393. Перник

Перник

Батановци

ОУ „Христо Ботев“

394. Перник

Перник

Дивотино

395. Перник

Перник

Перник

VII ОУ „Г. С. Раковски“

396. Перник

Перник

Перник

XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

397. Перник

Перник

Перник, кв. Църква ХVІ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

398. Перник

Перник

Ярджиловци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

ОУ „Отец Паисий“
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399. Перник

Радомир

Гълъбник

ОУ „Христо Ботев“

400. Перник

Радомир

Дрен

СОУ „Христо Ботев“

401. Перник

Радомир

Извор

ОУ „Иван Вазов“

402. Перник

Радомир

Радомир

ОУ „Христо Смирненски“

403. Перник

Радомир

Радомир

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

404. Перник

Трън

Трън

СОУ „Гео Милев“

405. Плевен

Белене

Деков

ОУ „Проф. Иван Шишманов“

406. Плевен

Гулянци

Гиген

СОУ „Асен Златаров“

407. Плевен

Гулянци

Гулянци

СОУ „Христо Смирненски“

408. Плевен

Гулянци

Милковица

ОУ „Христо Ботев“

409. Плевен

Долна Митрополия

Божурица

ОУ „Христо Ботев“

410. Плевен

Долна Митрополия

Долна Митрополия СОУ „Васил Априлов“

411. Плевен

Долна Митрополия

Крушовене

ОУ „Климент Охридски“

412. Плевен

Долна Митрополия

Ореховица

ОУ „Христо Смирненски“

413. Плевен

Долна Митрополия

Тръстеник

СОУ „Евлоги Георгиев“

414. Плевен

Долни Дъбник

Долни Дъбник

СОУ „Христо Ботев“

415. Плевен

Долни Дъбник

Петърница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

416. Плевен

Долни Дъбник

Садовец

ОУ „Христо Ботев“

417. Плевен

Искър

Искър

СОУ „Христо Смирненски“

418. Плевен

Кнежа

Бреница

ОУ „Христо Ботев“

419. Плевен

Кнежа

Еница

ОУ „Васил Левски“

420. Плевен

Левски

Българене

ОУ „Христо Ботев“

421. Плевен

Левски

Левски

НУ „Христо Ботев“

422. Плевен

Левски

Левски

ОУ „Максим Горки“

423. Плевен

Левски

Левски

СОУ „Крум Попов“

424. Плевен

Левски

Малчика

ОУ „Васил Левски“

425. Плевен

Никопол

Никопол

СОУ „Христо Ботев“

426. Плевен

Никопол

Новачене

ОУ „Патриарх Евтимий“

427. Плевен

Пордим

Пордим

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

428. Плевен

Червен бряг

Койнаре

СОУ „Хр. Смирненски“

429. Плевен

Червен бряг

Радомирци

ОУ „Отец Паисий“

430. Плевен

Червен бряг

Реселец

ОУ „Отец Паисий“

431. Плевен

Червен бряг

Червен бряг

СОУ „Д-р Петър Берон“

432. Плевен

Червен бряг

Червен бряг

ОУ „Христо Смирненски“

433. Плевен

Червен бряг

Чомаковци

ОУ „Христо Ботев“

434. Пловдив

Асеновград

Асеновград

ОУ „Христо Ботев“

435. Пловдив

Асеновград

Асеновград

ОУ „Отец Паисий“

436. Пловдив

Асеновград

Златовръх

ОУ „Климент Охридски“

437. Пловдив

Асеновград

Тополово

ОУ „Отец Паисий“

438. Пловдив

Брезово

Борец

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

439. Пловдив

Брезово

Брезово

СОУ „Христо Смирненски“

440. Пловдив

Брезово

Пъдарско

Прогимназия „Отец Паисий“

441. Пловдив

Брезово

Стрелци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

442. Пловдив

Калояново

Калояново

ОУ „Иван Вазов“

443. Пловдив

Калояново

Песнопой

ОУ „Отец Паисий“
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444. Пловдив

Калояново

Ръжево Конаре

ОУ „Христо Ботев“

445. Пловдив

Карлово

Баня

ОУ „Неофит Рилски“

446. Пловдив

Карлово

Ведраре

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

447. Пловдив

Карлово

Иганово

НУ „Васил Левски“

448. Пловдив

Карлово

Карлово

СОУ „Христо Проданов“

449. Пловдив

Карлово

Карлово

СОУ „Васил Левски“

450. Пловдив

Карлово

Карлово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

451. Пловдив

Карлово

Карлово

ОУ „Райно Попович“

452. Пловдив

Карлово

Кърнаре

ОУ „Васил Левски“

453. Пловдив

Лъки

Лъки

СОУ „Христо Ботев“

454. Пловдив

„Марица“

Бенковски

ОУ „Георги Бенковски“

455. Пловдив

„Марица“

Войводиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

456. Пловдив

„Марица“

Граф Игнатиев

ОУ „Граф Игнатиев“

457. Пловдив

„Марица“

Калековец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

458. Пловдив

„Марица“

Маноле

ОУ „Васил Левски“

459. Пловдив

„Марица“

Рогош

ОУ „Васил Левски“

460. Пловдив

„Марица“

Строево

ОУ „Христо Смирненски“

461. Пловдив

Първомай

Бяла река

ОУ „Любен Каравелов“

462. Пловдив

Първомай

Градина

ОУ „Христо Ботев“

463. Пловдив

Първомай

Дълбок извор

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

464. Пловдив

Първомай

Езерово

ОУ „Христо Ботев“

465. Пловдив

Първомай

Искра

ОУ „Отец Паисий“

466. Пловдив

Раковски

Белозем

СОУ „Гео Милев“

467. Пловдив

Раковски

Стряма

ОУ „Отец Паисий“

468. Пловдив

„Родопи“

Кадиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

469. Пловдив

„Родопи“

Първенец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

470. Пловдив

Садово

Богданица

Основно училище

471. Пловдив

Садово

Караджово

ОУ „В. Левски“

472. Пловдив

Садово

Поповица

ОУ „Хр. Ботев“

473. Пловдив

Сопот

Сопот

СОУ „Иван Вазов“

474. Пловдив

Съединение

Съединение

СОУ „Христо Ботев“

475. Пловдив

Съединение

Съединение

НУ „Любен Каравелов“

476. Пловдив

Хисаря

Красново

ОУ „Христо Ботев“

477. Пловдив

Хисаря

Паничери

ОУ „Христо Ботев“

478. Пловдив

Хисаря

Хисаря

ОУ „Климент Охридски“

479. Пловдив

Хисаря

Хисаря

ОУ „Васил Левски“

480. Пловдив

Хисаря

Хисаря

СОУ „Христо Смирненски“

481. Разград

Завет

Веселец

ОУ „Христо Ботев“

482. Разград

Завет

Завет

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

483. Разград

Исперих

Вазово

ОУ „Никола Вапцаров“

484. Разград

Исперих

Исперих

ОУ „Васил Априлов“

485. Разград

Исперих

Исперих

ОУ „Христо Ботев“

486. Разград

Исперих

Лудогорци

ОУ „Христо Ботев“

487. Разград

Исперих

Подайва

ОУ „Отец Паисий“
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488. Разград

Исперих

Свещари

ОУ „Христо Ботев“

489. Разград

Исперих

Тодорово

ОУ „Васил Левски“

490. Разград

Кубрат

Кубрат

ОУ „Христо Смирненски“

491. Разград

Кубрат

Кубрат

СОУ „Христо Ботев“

492. Разград

Кубрат

Равно

ОУ „Св. П. Хилендарски“

493. Разград

Кубрат

Юпер

ОУ „Св. Климент“

494. Разград

Лозница

Гороцвет

ОУ „Христо Ботев“

495. Разград

Лозница

Лозница

СОУ „Хр. Ботев“

496. Разград

Лозница

Лозница

НУ „Васил Левски“

497. Разград

Лозница

Сейдол

ОУ „Видилина“

498. Разград

Разград

Киченица

ОУ „Кирил и Методий“

499. Разград

Разград

Осенец

ОУ „Д-р Петър Берон“

500. Разград

Разград

Разград

СОУ „Христо Ботев“

501. Разград

Разград

Разград

ОУ „Отец Паисий“

502. Разград

Разград

Разград

ОУ „Ив. Тургенев“

503. Разград

Разград

Разград

ОУ „Васил Левски“

504. Разград

Разград

Разград

ОУ „Н. Икономов“

505. Разград

Разград

Разград

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

506. Разград

Самуил

Владимировци

ОУ „Хр. Ботев“

507. Разград

Самуил

Самуил

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

508. Разград

Самуил

Хърсово

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

509. Русе

Борово

Борово

СОУ „Климент Охридски“

510. Русе

Борово

Горно Абланово

ОУ „Христо Ботев“

511. Русе

Бяла

Бяла

СОУ „Панайот Волов“

512. Русе

Бяла

Бяла

ОУ „Никола Вапцаров“

513. Русе

Бяла

Бяла

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

514. Русе

Бяла

Копривец

ОУ „Неофит Рилски“

515. Русе

Ветово

Ветово

СОУ „Васил Левски“

516. Русе

Ветово

Сеново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

517. Русе

Две могили

Баниска

ОУ „Христо Ботев“

518. Русе

Две могили

Две могили

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

519. Русе

Иваново

Щръклево

ОУ „Христо Ботев“

520. Русе

Русе

Мартен

ОУ „Отец Паисий“

521. Русе

Русе

Николово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

522. Русе

Русе

Ново село

ОУ „Г. С. Раковски“

523. Русе

Русе

Русе

ОУ „Иван Вазов“

524. Русе

Русе

Русе

ОУ „Ангел Кънчев“

525. Русе

Русе

Русе, кв. Долапите ОУ „Христо Смирненски“

526. Русе

Русе

Семерджиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

527. Русе

Сливо поле

Голямо Враново

ОУ „Иван Вазов“

528. Русе

Сливо поле

Ряхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

529. Русе

Сливо поле

Сливо поле

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

530. Русе

Ценово

Новград

ОУ „Алеко Константинов“

531. Русе

Ценово

Ценово

ОУ „Христо Ботев“

532. Силистра

Алфатар

Алеково

НУ „Отец Паисий“
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533. Силистра

Алфатар

Алфатар

ОУ „Христо Ботев“

534. Силистра

Главиница

Главиница

СОУ „Васил Левски“

535. Силистра

Главиница

Зафирово

ОУ „Иван Вазов“

536. Силистра

Главиница

Листец

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

537. Силистра

Главиница

Сокол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

538. Силистра

Дулово

Дулово

СОУ „Васил Левски“

539. Силистра

Дулово

Дулово

ОУ „Христо Смирненски“

540. Силистра

Дулово

Окорш

СОУ „Йордан Йовков“

541. Силистра

Дулово

Паисиево

СОУ „Христо Ботев“

542. Силистра

Дулово

Секулово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

543. Силистра

Дулово

Чернолик

ОУ „Д-р Петър Берон“

544. Силистра

Дулово

Яребица

ОУ „Васил Левски“

545. Силистра

Кайнарджа

Голеш

ОУ „Васил Априлов“

546. Силистра

Кайнарджа

Кайнарджа

ОУ „Черноризец Храбър“

547. Силистра

Кайнарджа

Средище

ОУ „Цанко Церковски“

548. Силистра

Силистра

Айдемир

ОУ „Христо Ботев“

549. Силистра

Силистра

Калипетрово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

550. Силистра

Силистра

Професор Ишир- ОУ „Св. Климент Охридски“
ково

551. Силистра

Ситово

Добротица

ОУ „Отец Паисий“

552. Силистра

Ситово

Ситово

ОУ „Г. С. Раковски“

553. Силистра

Тутракан

Тутракан

СОУ „Йордан Йовков“

554. Силистра

Тутракан

Тутракан

СОУ „Христо Ботев“

555. Сливен

Котел

Кипилово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

556. Сливен

Котел

Котел

СОУ „Г. С. Раковски“

557. Сливен

Котел

Тича

ОУ „Христо Ботев“

558. Сливен

Котел

Филаретово

ОУ „Д-р Петър Берон“

559. Сливен

Нова Загора

Кортен

ОУ „П. Славейков“

560. Сливен

Нова Загора

Люб. махала

ОУ „Ил. Макариополски“

561. Сливен

Нова Загора

Нова Загора

СОУ „Христо Ботев“

562. Сливен

Нова Загора

Нова Загора

СОУ „Иван Вазов“

563. Сливен

Нова Загора

Нова Загора

НУ „Л. Каравелов“

564. Сливен

Нова Загора

Стоил войвода

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

565. Сливен

Нова Загора

Съдиево

ОУ „Хр. Ботев“

566. Сливен

Сливен

Блатец

ОУ „Климент Охридски“

567. Сливен

Сливен

Бяла

ОУ „Х. Димитър“

568. Сливен

Сливен

Гавраилово

ОУ „Н. Геров“

569. Сливен

Сливен

Кермен

ОУ „Хр. Смирненски“

570. Сливен

Сливен

Самуилово

ОУ „Хр. Ботев“

571. Сливен

Сливен

Сливен

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

572. Сливен

Сливен

Стара река

ОУ „В. Левски“

573. Сливен

Сливен

Тополчане

ОУ „Св. П. Хилендарски“

574. Сливен

Твърдица

Бяла паланка

ОУ „Н. Вапцаров“

575. Сливен

Твърдица

Твърдица

СОУ „Н. Рилски“
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576. Сливен

Твърдица

Шивачево

СОУ „Г. Каравелов“

577. Смолян

Баните

Баните

СОУ „Христо Ботев“

578. Смолян

Баните

Давидково

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

579. Смолян

Девин

Девин

СОУ „Христо Ботев“

580. Смолян

Златоград

Златоград

ОУ „Васил Левски“

581. Смолян

Златоград

Златоград

СОУ „Антим І“

582. Смолян

Мадан

Върбина

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

583. Смолян

Мадан

Мадан

СОУ „Отец Паисий“

584. Смолян

Мадан

Мадан

ОУ „Никола Вапцаров“

585. Смолян

Мадан

Средногорци

ОУ „П. Р. Славейков“

586. Смолян

Неделино

Неделино

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

587. Смолян

Неделино

Средец

ОУ „Васил Левски“

588. Смолян

Рудозем

Елховец

ОУ „Христо Ботев“

589. Смолян

Рудозем

Рудозем

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

590. Смолян

Рудозем

Чепинци

СОУ „Христо Ботев“

591. Смолян

Смолян

Арда

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

592. Смолян

Смолян

Момчиловци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

593. Смолян

Смолян

Търън

ОУ „Стою Шишков“

594. Смолян

Смолян

Широка лъка

ОУ „Никола Вапцаров“

595. Смолян

Чепеларе

Павелско

ОУ „Цар Симеон І“

596. Смолян

Чепеларе

Чепеларе

СОУ „Васил Дечев“

597. Софийска област Божурище

Божурище

СОУ „Летец Христо Топракчиев“

598. Софийска област Ботевград

Литаково

ОУ „Васил Левски“

599. Софийска област Годеч

Годеч

СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

600. Софийска област Годеч

Годеч

НУ „Христо Ботев“

601. Софийска област Горна Малина

Априлово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

602. Софийска област Горна Малина

Горна Малина

СОУ „Христо Ботев“

603. Софийска област Горна Малина

Долно Камарци

ОУ

604. Софийска област Драгоман

Драгоман

СОУ „Христо Ботев“

605. Софийска област Елин Пелин

Елин Пелин

СОУ „Васил Левски“

606. Софийска област Елин Пелин

Елин Пелин

НУ „Христо Ботев“

607. Софийска област Етрополе

Етрополе

СОУ „Христо Ясенов“

608. Софийска област Златица

Златица

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

609. Софийска област Ихтиман

Ихтиман

СОУ „Христо Ботев“

610. Софийска област Ихтиман

Ихтиман

ОУ „Димчо Дебелянов“

611. Софийска област Костенец

Костенец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

612. Софийска област Костенец

Момин проход

ОУ „Христо Смирненски“

613. Софийска област Пирдоп

Пирдоп

НУ „Тодор Влайков“

614. Софийска област Пирдоп

Пирдоп

СОУ „Саво Савов“

615. Софийска област Правец

Видраре

ОУ „Васил Левски“

616. Софийска област Самоков

Говедарци

ОУ „Димчо Дебелянов“

617. Софийска област Самоков

Самоков

СОУ „Отец Паисий“

618. Софийска област Самоков

Самоков

ОУ „Авксентий Велешки“

619. Софийска област Самоков

Самоков

ОУ „Христо Максимов“

620. Софийска област Самоков

Самоков

НУ „Станислав Доспевски“

621. Софийска област Самоков

Ярлово

ОУ „Васил Левски“
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622. Софийска област Своге

Владо Тричков

623. Софийска област Своге

Реброво

ОУ „Д-р Петър Берон“

ОУ „Елин Пелин“

624. Софийска област Своге

Своге

СОУ „Иван Вазов“

625. Софийска област Сливница

Сливница

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

626. Софийска област Челопеч

Челопеч

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

627. София-град

София-град

Столична

83 ОУ „Елин Пелин“

628. София-град

Столична

Негован

176 ОУ

629. София-град

Столична

Световрачене

177 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

630. София-град

Столична

София

63 ОУ

631. София-град

Столична

Чепинци

160 ОУ „Кирил и Методий“

632. Стара Загора

Братя Даскалови

Братя Даскалови

СОУ „Христо Ботев“

633. Стара Загора

Братя Даскалови

Оризово

ОУ „Христо Ботев“

634. Стара Загора

Братя Даскалови

Партизанин

ОУ „Г. С. Раковски“

635. Стара Загора

Гурково

Гурково

СОУ „Христо Смирненски“

636. Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

СОУ „Васил Левски“

637. Стара Загора

Казанлък

Енина

ОУ „Д-р Петър Берон“

638. Стара Загора

Казанлък

Овощник

ОУ „Д-р Петър Берон“

639. Стара Загора

Казанлък

Шипка

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

640. Стара Загора

Мъглиж

Ветрен

ОУ „Кирил и Методий“

641. Стара Загора

Мъглиж

Ягода

ОУ „Христо Ботев“

642. Стара Загора

Николаево

Николаево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

643. Стара Загора

Опан

Опан

ОУ „Христо Ботев“

644. Стара Загора

Павел баня

Павел баня

СОУ „Христо Ботев“

645. Стара Загора

Павел баня

Скобелево

ОУ „Ген. Скобелев“

646. Стара Загора

Раднево

Коларово

ОУ „Поп Минчо“

647. Стара Загора

Раднево

Раднево

І ОУ „Св. Климент Охридски“

648. Стара Загора

Раднево

Раднево

СОУ „Гео Милев“

649. Стара Загора

Раднево

Раднево

ІІ ОУ „Св. П. Хилендарски“

650. Стара Загора

Раднево

Сърнево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

651. Стара Загора

Раднево

Трояново

ОУ „Й. Йовков“

652. Стара Загора

Стара Загора

Братя Кунчеви

ОУ „Хр. Ботев“

653. Стара Загора

Стара Загора

Дълбоки

ОУ „Иван Мирчев“

654. Стара Загора

Стара Загора

Загоре

ОУ „Хр. Ботев“

655. Стара Загора

Стара Загора

Калояновец

ОУ „Отец Паисий“

656. Стара Загора

Стара Загора

Преславен

ОУ „Б. Русев“

657. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

НУ „Д. Благоев“

658. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

І ОУ „Г. Бакалов“

659. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

ІV ОУ „К. Христов“

660. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

VІ ОУ „Св. Никола“

661. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Х ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

662. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

ХІ ОУ „Н. Лилиев“

663. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

СОУ „Железник“

664. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

СОУ „Иван Вазов“

665. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

XIII ОУ „Св. П. Хилендарски“

666. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

ОУ „Самара“

667. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

III ОУ „Кольо Ганчев“
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668. Стара Загора

Стара Загора

Хан Аспарухово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

669. Стара Загора

Стара Загора

Хрищени

ОУ „Хр. Ботев“

670. Стара Загора

Чирпан

Зетьово

ОУ „Отец Паисий“

671. Стара Загора

Чирпан

Свобода

ОУ „Кирил и Методий“

672. Стара Загора

Чирпан

Чирпан

СОУ „П. К. Яворов“

673. Стара Загора

Чирпан

Чирпан

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

674. Стара Загора

Чирпан

Чирпан

ОУ „В. Левски“

675. Търговище

Антоново

Антоново

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

676. Търговище

Антоново

Стеврек

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

677. Търговище

Антоново

Трескавец

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

678. Търговище

Омуртаг

Врани кон

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

679. Търговище

Омуртаг

Зелена морава

ОУ „Христо Ботев“

680. Търговище

Омуртаг

Камбурово

ОУ „Христо Ботев“

681. Търговище

Омуртаг

Обител

ОУ „Хр. Смирненски“

682. Търговище

Омуртаг

Омуртаг

Прогимназия „Акад. Даки Йорданов“

683. Търговище

Омуртаг

Омуртаг

І НУ „Хр. Смирненски“

684. Търговище

Омуртаг

Омуртаг

Гимназия „Симеон Велчев“

685. Търговище

Омуртаг

Плъстина

ОУ „Д-р П. Берон“

686. Търговище

Опака

Крепча

ОУ „Васил Левски“

687. Търговище

Попово

Водица

ОУ „Отец Паисий“

688. Търговище

Попово

Зараево

ОУ „Кирил и Методий“

689. Търговище

Попово

Ломци

ОУ „Христо Ботев“

690. Търговище

Попово

Попово

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

691. Търговище

Попово

Попово

ОУ „Св. Климент Охридски“

692. Търговище

Попово

Садина

ОУ „Христо Ботев“

693. Търговище

Попово

Светлен

ОУ „Антон Страшимиров“

694. Търговище

Попово

Славяново

ОУ „Васил Левски“

695. Търговище

Търговище

Буйново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

696. Търговище

Търговище

Драгановец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

697. Търговище

Търговище

Дралфа

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

698. Търговище

Търговище

Лиляк

ОУ „Христо Ботев“

699. Търговище

Търговище

Макариополско

ОУ „Христо Ботев“

700. Търговище

Търговище

Надарево

ОУ „Паисий Хилендарски“

701. Търговище

Търговище

Търговище

ІІІ ОУ „П. Р. Славейков“

702. Търговище

Търговище

Търговище

ІV ОУ „Иван Вазов“

703. Търговище

Търговище

Търговище

ІІ ОУ „Н. Й. Вапцаров“

704. Хасково

Димитровград

Димитровград

СОУ „Васил Левски“

705. Хасково

Димитровград

Димитровград

ОУ „Пенчо Славейков“

706. Хасково

Димитровград

Димитровград

ОУ „Алеко Константинов“

707. Хасково

Димитровград

Меричлери

ОУ „Димитър Матевски“

708. Хасково

Димитровград

Радиево

ОУ „Христо Смирненски“

709. Хасково

Димитровград

Ябълково

ОУ „Васил Левски“

710. Хасково

Ивайловград

Белополци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

711. Хасково

Ивайловград

Железино

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

712. Хасково

Ивайловград

Ивайловград

СОУ „Христо Ботев“

713. Хасково

Ивайловград

Свирачи

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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714. Хасково

Любимец

Любимец

НУ „Христо Ботев“

715. Хасково

Любимец

Любимец

СОУ „Желязко Терпешев“

716. Хасково

Любимец

Малко градище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

717. Хасково

Маджарово

Маджарово

СОУ „Д. Маджаров“

718. Хасково

Минерални бани

Караманци

СОУ „Христо Ботев“

719. Хасково

Минерални бани

Минерални бани

СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

720. Хасково

Свиленград

Левка

ОУ „Христо Ботев“

721. Хасково

Свиленград

Свиленград

ОУ „Ив. Вазов“

722. Хасково

Свиленград

Свиленград

ОУ „Л. Каравелов“

723. Хасково

Свиленград

Свиленград

СОУ „Д-р П. Берон“

724. Хасково

Симеоновград

Симеоновград

НУ „Отец Паисий“

725. Хасково

Симеоновград

Симеоновград

ОУ „Иван Вазов“

726. Хасково

Симеоновград

Симеоновград

СОУ „Св. Климент Охридски“

727. Хасково

Стамболово

Долно Ботево

ОУ „Христо Ботев“

728. Хасково

Стамболово

Жълти бряг

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

729. Хасково

Стамболово

Силен

ОУ „Христо Ботев“

730. Хасково

Стамболово

Стамболово

СОУ „Св. Климент Охридски“

731. Хасково

Тополовград

Орешник

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

732. Хасково

Тополовград

Синапово

ОУ „Христо Ботев“

733. Хасково

Тополовград

Устрем

ОУ „Иван Вазов“

734. Хасково

Тополовград

Хлябово

ОУ „Христо Ботев“

735. Хасково

Харманли

Българин

ОУ „Христо Ботев“

736. Хасково

Харманли

Иваново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

737. Хасково

Харманли

Славяново

ОУ „Иван Вазов“

738. Хасково

Харманли

Харманли

ОУ „Иван Вазов“

739. Хасково

Хасково

Войводово

ОУ „Христо Ботев“

740. Хасково

Хасково

Динево

ОУ „Христо Ботев“

741. Хасково

Хасково

Долно Големанци

ОУ „Христо Ботев“

742. Хасково

Хасково

Книжовник

ОУ „Васил Левски“

743. Хасково

Хасково

Конуш

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

744. Хасково

Хасково

Малево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

745. Хасково

Хасково

Узунджово

ОУ „Любен Каравелов“

746. Хасково

Хасково

Хасково

ОУ „Хр. Смирненски“

747. Хасково

Хасково

Хасково

СОУ „Васил Левски“

748. Шумен

Велики Преслав

Велики Преслав

СОУ „Черноризец Храбър“

749. Шумен

Велики Преслав

Велики Преслав

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

750. Шумен

Велики Преслав

Драгоево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

751. Шумен

Венец

Венец

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

752. Шумен

Венец

Изгрев

ОУ „П. Р. Славейков“

753. Шумен

Върбица

Бяла река

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

754. Шумен

Върбица

Върбица

СОУ „Паисий Хилендарски“

755. Шумен

Върбица

Иваново

ОУ „Васил Левски“

756. Шумен

Върбица

Чернооково

ОУ „Гео Милев“

757. Шумен

Каолиново

Браничево

ОУ „Йордан Йовков“

758. Шумен

Каолиново

Каолиново

СОУ „Георги Ст. Раковски“

759. Шумен

Каолиново

Климент

ОУ „Г. С. Раковски“
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760. Шумен

Каолиново

Лятно

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

761. Шумен

Каолиново

Пристое

ОУ „Христо Смирненски“

762. Шумен

Каолиново

Тодор Икономово

ОУ „Панайот Волов“

763. Шумен

Каспичан

Каспичан

СОУ „Панайот Волов“

764. Шумен

Каспичан

Марково

ОУ „Пенчо П. Славейков“

765. Шумен

Каспичан

Плиска

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

766. Шумен

Никола Козлево

Никола Козлево

СОУ „Цанко Б. Церковски“

767. Шумен

Никола Козлево

Пет могили

ОУ „Св. Климент Охридски“

768. Шумен

Никола Козлево

Църквица

ОУ „Христо Ботев“

769. Шумен

Нови пазар

Мировци

ОУ „Васил Левски“

770. Шумен

Нови пазар

Нови пазар

СОУ „Васил Левски“

771. Шумен

Нови пазар

Нови пазар

СОУ „Хан Исперих“

772. Шумен

Нови пазар

Памукчи

ОУ „Христо Ботев“

773. Шумен

Нови пазар

Ст. Михайловски

ОУ „Св. Климент Охридски“

774. Шумен

Смядово

Смядово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

775. Шумен

Смядово

Янково

ОУ „Христо Ботев“

776. Шумен

Хитрино

Живково

ОУ „Панайот Волов“

777. Шумен

Хитрино

Развигорово

ОУ „Т. Влайков“

778. Шумен

Хитрино

Хитрино

СОУ „Д-р Петър Берон“

779. Шумен

Шумен

Градище

ОУ „Васил Левски“

780. Шумен

Шумен

Дибич

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

781. Шумен

Шумен

Друмево

ОУ „Христо Ботев“

782. Шумен

Шумен

Мадара

ОУ „Панайот Волов“

783. Шумен

Шумен

Царев брод

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

784. Шумен

Шумен

Шумен

ІХ ОУ „Панайот Волов“

785. Ямбол

Болярово

Болярово

СОУ „Д-р Петър Берон“

786. Ямбол

Болярово

Ст. Караджово

ОУ „Стефан Караджа“

787. Ямбол

Елхово

Бояново

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

788. Ямбол

Елхово

Гранитово

ОУ „Хаджи Димитър“

789. Ямбол

Елхово

Елхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

790. Ямбол

Стралджа

Войника

ОУ „Христо Ботев“

791. Ямбол

Стралджа

Зимница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

792. Ямбол

Стралджа

Стралджа

СОУ „Пейо Яворов“

793. Ямбол

„Тунджа“

Ботево

ОУ „Христо Ботев“

794. Ямбол

„Тунджа“

Бояджик

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

795. Ямбол

„Тунджа“

Веселиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

796. Ямбол

„Тунджа“

Дражево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

797. Ямбол

„Тунджа“

Кукорево

ОУ „Христо Ботев“

798. Ямбол

„Тунджа“

Роза

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

799. Ямбол

„Тунджа“

Скалица

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

800. Ямбол

„Тунджа“

Тенево

ОУ „Васил Левски“

12911

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, приет с
Постановление № 47 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 48, 78 и 96 от 2005 г., бр. 15, 28 и
40 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 48 и 98 от
2009 г. и бр. 52 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Администрацията на ДАМТН е организирана в главни дирекции, дирекции и
инспекторат.“
§ 2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Инспекторатът е на пряко подчинение на председателя на ДАМТН и осъществява
дейността си съгласно вътрешни правила,
утвърдени от председателя на ДАМТН, за
постигане на целите, определени със Закона
за администрацията.“
§ 3. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Инспекторатът:
1. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки
на структури, дейности и процеси в ДАМТН;
2. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
3. съби ра и ана лизи ра информац и я и
извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна
работа в ДАМТН;
4. следи за спазването на законите, подзаконовите актове и вътрешните правила за
организацията на работата от служителите
на ДАМТН;
5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация;
6. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от ДАМТН;
7. осъществява функциите, предвидени в
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси;
8. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни
за извършено престъпление;
9. прави предложения за нови или за изменение на вътрешни правила, регламентиращи
организацията на работата на ДАМТН;
10. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени му от
председателя на ДАМТН.
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(2) Инспекторатът отчита ежегодно дейността си пред председателя на ДАМТН и
изпраща на Главния инспекторат ежегодно
до 1 март доклад за извършените проверки
през предходната година.“
§ 4. Наименованието на раздел ІІІ „а“ се
изменя така:
„Служител по сигурността на информацията“.
§ 5. В чл. 11а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на председателя и изпълнява следните задачи:“;
б) точка 4 се отменя;
в) точка 7 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 6. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „2 дирекции“
се заменят с „една дирекция“.
2. Точка 4 се отменя.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. дирекция „Планиране, координация,
контрол и разрешения за оценяване на съответствието“.“
§ 7. Член 19 се отменя.
§ 8. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Планиране, координация,
контрол и разрешения за оценяване на съответствието“.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В областта на разрешенията за оценяване на съответствието дирекция „Планиране, координация, контрол и разрешения за
оценяване на съответствието“:
1. организира и извършва проверки за
установяване на техническата компетентност
и способността да изпълняват процедурите
за оценяване съответствието на лица, които
кандидатстват за разрешение за извършване
оценяване на съответствието съгласно наредбите по чл. 7 от Закона за техническите
изисквания към продуктите, мерките по прилагането по чл. 26а от Закона за техническите
изисквания към продуктите и наредбите по
чл. 18 от Закона за медицинските изделия, и
предлага на председателя на ДАМТН да издаде или да откаже издаването на разрешение;
2. организира и извършва проверки на
лицата, получили разрешения за оценяване
на съответствието, за спазване на условията,
при които са издадени разрешенията, и предлага на председателя да издаде предписание
за временно спиране на дейността им до отстраняване на констатираните при проверката
пропуски и несъответствия или да отнеме
издаденото разрешение;
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3. организира и у частва в ана лиза на
информацията от годишните доклади на лицата, получили разрешения за оценяване на
съответствието;
4. води регистър на издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване на
съответствието;
5. подготвя за публикуване в официалния
бюлетин на ДАМТН данните от регистъра на
издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието;
6. при необходимост организира подготовка
на експерти от ДАМТН, от министерства и
ведомства за извършване на проверките по т. 1;
7. координира работата на националните
работни групи по прилагане на наредбите по
чл. 7 от Закона за техническите изисквания
към продуктите, мерките по прилагане по
чл. 26а от Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите по чл. 18 от
Закона за медицинските изделия;
8. подготвя информация и обявява пред
Европейската комисия и държавите – членки
на Европейския съюз, органите, одобрени да
извършват оценяване на съответствието;
9. уведомява Европейската комисия за отнетите разрешения за извършване оценяване
на съответствието и за временните спирания
на дейността по оценяване на съответствието;
10. дава предписания на нотифицираните
органи за отстраняване на несъответствията
им с изискванията на Закона за техническите
изисквания към продуктите или Закона за
медицинските изделия и/или отстраняване
на пропуските и несъответствията при изпълнението на процедурите за оценяване на
съответствието.“
§ 9. Приложението към чл. 5, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 5, ал. 3
Численост на персонала в административните
звена на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор – 381 щатни бройки
Председател
Заместник-председател
Главен секретар
Инспекторат
Служител по сигурността на информацията
Финансов контрольор
Обща администрация, в т.ч.:
Дирекция „А дминистративно-правно и
информационно обслужване“
Дирекция „Финансово-стопански дейности
и управление на собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Метрологичен надзор“

1
1
1
2
1
1
55
28
27
319
80
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Дирекция „Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието“
Главна дирекция „Надзор на пазара“
Главна дирекция „Инспекция за държавен
технически надзор“
Главна дирекция „Контрол на качеството
на течните горива“

15
75
100
49“

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

12913

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет
с Постановление № 302 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 77 и 104 от
2007 г., бр. 93 от 2008 г. и бр. 43 от 2010 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1:
а) в т. 6 думата „геодезични“ се заменя с
„геодезически“;
б) точка 10 се изменя така:
„10. организира воденето на регистри на
правоспособните лица;“.
2. В чл. 11:
а) в т. 2 накрая се добавя „и поддържането
на регистър на договорите на агенцията“;
б) създава се т. 13:
„13. създаването и поддържането на контакти на агенцията в страната и извън нея и провеждане на медийни стратегии и политики.“
3. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Специализираната администрация
е организирана в дирекция „Кадастрална и
специализирани карти“, дирекция „Геодезия,
картография и геоинформационни системи“
и Главна дирекция „Регионални служби“.“
4. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Дирекция „Кадастрална и специализирани карти“:
1. планира дейността на агенцията по
създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, специализираните карти
по Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие и специализираните карти за
устройствено планиране;
2. провежда процедурите по създаването на
кадастралната карта и кадастралните регистри;
3. контролира дейността на службите по
геодезия, картография и кадастър относно
спазването на процедурите при създаване и
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поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, специализираните карти
по Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие и специализираните карти за
устройствено планиране;
4. събира данни и изготвя анализи за състоянието на кадастъра и специализираните
данни за обектите – публична държавна и
публична общинска собственост, по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие;
5. разработва програми за развитие на кадастъра и програми за развитие на агенцията;
6. изготвя технически задания и прави
предложения за възлагане на обществени
поръчки за изработване на кадастралната
карта и кадастралните регистри и на специализирани карти по Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие;
7. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на кадастъра
и разработва методически указания по прилагането им;
8. предоставя кадастрална информация и
услуги за територията на страната;
9. организира и контролира дейност та
по вписване и заличаване от регистрите на
правоспособните лица;
10. осъществява приемането, регистрирането, обработването и съхраняването на
кадастрални данни и други данни;
11. осъществява контрол върху сключените
договори за изработване на кадастралната
карта и кадастралните регистри и на специализираните карти по Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие и изработва
отчет за тяхното изпълнение;
12. разработва стандарти за работа на
службите по геодезия, картография и кадастър
при извършване на услуги;
13. осъществява връзката с ведомства и общини, подготвя и организира сключването на
договори с тях за предоставяне на кадастрални
и геодезически данни и за съвместна дейност
при обслужване на физически и юридически
лица с информация от кадастралната карта,
кадастралните регистри и специализираните
данни.“
5. Член 13а се изменя така:
„Чл. 13а. Дирекция „Геодезия, картография
и геоинформационни системи“:
1. организира възлагането и извършването
на основните геодезически и картографски
дейности, свързани със:
а) геодезическите мрежи с местно предназначение;
б) държавната нивелачна мрежа и мрежата
от мареографни станции;
в) едромащабната топографска карта;
2. подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на координация и контрол
на дейностите в областта на геодезията, картографията и геоинформатиката;
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3. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на геодезията,
картографията и геоинформатиката и разработва методически указания по прилагането
им;
4. изготвя анализи и технически задания
за възлагане на дейности по геодезия и картография;
5. осъществява приемането, регистрирането
и обработването на геодезически и картографски данни;
6. установява транскрипцията и правописа
на географските имена и въвеждането на техните стандартизирани форми за нуждите на
топографията, картографията, средствата за
масово осведомяване и издателствата, както
и за други ползватели;
7. ръководи методически и координира
службите по геодезия, картография и кадастър
при изпълнението и приемането на геодезически и картографски дейности;
8. разрабо т ва концепц ии и насок и за
развитието на геодезията, картографията и
геоинформационните системи;
9. води регистър на географските имена в
Република България;
10. поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд);
11. поддържа регистрите на правоспособните лица;
12. поддържа базите данни с геодезическа,
кадастрална и специализирана информация
в актуално състояние, извършва мониторинг
на функционирането им и отговаря за сигурността и защитата на информацията от
неоторизиран достъп;
13. администрира дейността по даване
права на потребителите до информационните
и техническите ресурси в инфраструктурата
на агенцията;
14. администрира комуникацията между
централните масиви от данни и регионалните бази данни, разположени в службите по
геодезия, картография и кадастър;
15. изгражда и поддържа инфраструктура
за пространствени данни в изпълнение на
ангажиментите на агенцията съгласно Закона
за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и
на Съвета за създаване на инфраструктура за
пространствена информация в Европейската
общност (INSPIRE);
16. разработва бази данни за служебно ползване, както и допълнителна функционалност
на съществуващите;
17. организира и координира интеграцията
на нови информационни и геоинформационни
системи и разширяването на функционалността на съществуващите, както и взаимодействието им с информационните системи
на други ведомства и организации;
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18. подпомага и консултира специализираните звена в агенцията при работа със
специализирани информационни и геоинформационни системи;
19. администрира, поддържа и контролира уебстраниците и вътрешната мрежа на
агенцията;
20. организира поддръжката на хардуера и
софтуера и на специализирани информационни
и геоинформационни системи на агенцията
и изготвянето на технически задания за възлагане на обществени поръчки за тяхното
осигуряване;
21. осъществява координацията и контрола
върху изпълнението на сключените договори за
изработване на геодезически и картографски
материали и данни, поддръжката на информационните и геоинформационните системи
на агенцията и изработва отчет за тяхното
изпълнение.“
6. Член 13б се изменя така:
„Чл. 13б. (1) Главна дирекция „Регионални служби“ включва службите по геодезия,
картография и кадастър.
(2) Главна дирекция „Регионални служби“:
1. подпомага изпълнителния директор при
осъществяване на административното ръководство на службите по геодезия, картография
и кадастър;
2. предприема необходимите действия за
провеждане на политиката на агенцията от
службите по геодезия, картография и кадастър;
3. контролира дейността на службите по
геодезия, картография и кадастър за изпълнение на нормативните актове и на въведените
от изпълнителния директор указания, правила
и стандарти за работа;
4. въвежда стандарти за работа на службите по геодезия, картография и кадастър,
усъвършенства и уеднаквява организацията
им на работа;
5. организира взаимодействието на службите по геодезия, картография и кадастър при
изпълнение на общи задачи;
6. организира решаването на въпроси, възникнали в службите по геодезия, картография
и кадастър във връзка с дейността им;
7. поддържа актуална информация за дейността на службите по геодезия, картография
и кадастър;
8. ръководи и контролира създаването на
изнесени работни места;
9. следи за удовлетвореността на потребителите на услуги, извършвани от службите по
геодезия, картография и кадастър.“
7. В чл. 15:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Службите по геодезия, картография и
кадастър се ръководят от началник.“;
б) в ал. 3 т. 1 се изменя така:
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„1. приема и съхранява материалите и
данните, предоставени от общините, министерствата и другите ведомства, за създаване на
кадастралната карта и кадастралните регистри
и оценява тяхната точност и актуалност;“
в) създава се ал. 4:
„(4) Изпълнителният директор на агенцията
може да възлага на службите по геодезия,
картография и кадастър дейности по административно обслужване и за райони извън
тези по ал. 2.“
8. В чл. 26 думите „по създаването, поддържането и съхраняването на кадастралната карта и кадастралните регистри и на дейностите
по геодезия, картография, геоинформационни
технологии и геоинформатика“ се заличават.
9. Приложението към чл. 6, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 2
Численост на служителите в Агенцията по
геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благо
устройството – 345 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
и финансово обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Кадастрална и специализирани
карти“
дирекция „Геодезия, картография и геоинформационни системи“
Главна дирекция „Регионални служби“
в т.ч.:
служби по геодезия, картография и кадастър в административните центрове на
областите

1
1
1
33

33
309
14
14
281

278“.

§ 2. В Устройствения правилник на Дирекцията за национален строителен контрол,
приет с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 3 и 83 от 2011 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1 думата „сектора“ се заменя
с „регионални отдела „Национален строителен
контрол“.
2. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) Всяка от регионалните дирекции за
национален строителен контрол има по един
регионален отдел „Национален строителен
контрол“ във всяка административна област,
попадаща в съответния район от ниво 2, съглас-
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но ЗРР. Обхватът на действие на регионалните
отдели „Национален строителен контрол“ е
за територията на целия район от ниво 2.“
3. В чл. 14, т. 17 след думите „Закона за
държавния служител“ се добавя „и на Закона
за достъп до обществена информация“.
4. В чл. 15, ал. 1, т. 3 думата „сектора“ се
заменя с „регионални отдела „Национален
строителен контрол“.
5. В чл. 19 думата „сектори“ се заменя
със „звена“.
6. В чл. 22 ал. 2 думата „секторите“ се
заменя с „регионалните отдели „Национален
строителен контрол“.
7. В приложението към чл. 7, ал. 3:
а) на ред „Обща администрация“ числото
„32“ се заменя с „34“;
б) на ред „дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“
числото „31“ се заменя с „33“;
в) на ред „Специализирана администрация“
числото „381“ се заменя с „379“;
г) на ред „дирекция „Строителен и устройствен контрол“ числото „29“ се заменя с „30“;
д) на ред „Регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК)“ числото
„321“ се заменя с „318“.
§ 3. В приложението към чл. 4, ал. 2 от
Правилника за ст ру кт у рата, дейност та и
организацията на работа на Агенция „Пътна
инфраструктура“, приет с Постановление № 295
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г.
и бр. 52 и 83 от 2011 г.), се правят следните
изменения:
1. В наименованието числото „1524“ се
заменя с „1523“.
2. На ред „Централна администрация“
числото „318“ се заменя с „343“.
3. На ред „Централен институт на пътните
технологии, национални и европейски норми
и стандарти“ числото „60“ се заменя с „65“.
4. На ред „Областни пътни управления“
числото „1146“ се заменя с „1115“.
§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 271
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 и 102 от
2010 г. и бр. 16, 52 и 83 от 2011 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 2 числото „650“ се заменя
с „651“.
2. В чл. 30, ал. 2, изречение второ думите
„двама заместник главни директори“ се заменят с „един заместник главен директор“.
3. В приложението към чл. 13, ал. 3:
а) в наименованието числото „650“ се
заменя с „651“;
б) на ред „Инспекторат“ цифрата „8“ се
заменя със „7“;
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в) на ред „Специализирана администрация“
числото „494“ се заменя с „496“;
г) на ред „Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
числото „104“ се заменя със „106“;
д) на ред „Главна дирекция „Програмиране
на регионалното развитие“ числото „163“ се
заменя със „162“;
е) на ред „Държавна собственост“ числото
„12“ се заменя с „13“.
§ 5. В т. 2 от приложението към чл. 2, ал. 3
от Постановление № 271 на Министерския
съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (обн.,
ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2010 г. и бр. 52 и 83 от 2011 г.) числото „1524“
се заменя с „1523“.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от 2010 г.
и бр. 2, 34 и 48 от 2011 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „632“се заменя
с „627“.
2. В глава трета раздел ІV се изменя така:
„Раздел IV
Звено „Защита на класифицираната информация“
Чл. 13. (1) Звено „Защита на класифицираната информация“ подпомага служителя по
сигурността на информацията при изпълнение
на възложените му със Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи.
(2) Служителят по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на
министъра, осъществява дейността по защита
на класифицираната информация, като:
1. отговаря за защитата и контрола на достъп до класифицираната информация, информационната сигурност на автоматизираните
информационни системи и криптографската
сигурност;
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2. следи за спазването на изискванията
на ЗЗКИ и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната
информация;
3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни,
физически и технически средства;
4. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
министерството;
5. организира и провежда обучението на
служителите в министерството за работа с
класифицирана информация и прилагането
на програмно-техническите и физическите
средства за защита;
6. организира и извършва периодични
проверки за движението и отчетността на
мат ериа ли т е и док у мен т и т е, с ъд ържа щ и
класифицирана информация, както и води на
отчет случаите на нерегламентиран достъп и
взетите мерки;
7. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на
издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
8. организира подготовката и изпращането
на необходимите документи за извършване
на разширено и специално проучване на служители в министерството за получаване на
разрешение за достъп до информация с ниво
на класификация „секретно“ и по-високо;
9. извършва анализ на риска, разработва
и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран
достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност
в министерството;
10. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
11. ръководи регистратури за класифицирана информация;
12. участва в изграждането и акредитацията
на автоматизирани информационни системи
или мрежи за създаване, обработка и съхраняване на класифицирана информация, като
контролира тяхната сигурност и експлоатация;
13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
(3) При подпомагане на служителя по сигурността на информацията звено „Защита
на класифицираната информация“:
1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне
и пренасяне на класифицираната информация;
2. участва при провеждането на всички
мероприятия по защитата на класифицираната
информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете
по прилагането му;
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3. регистрира и води на отчет движението
на класифицирана информация;
4. осигурява дейността на регистратурите
за класифицирана информация; осигурява
съхраняването и обмена на информация от
НАТО, Европейския съюз и друга чуждестранна класифицирана информация в областта на
международните отношения.“
3. В чл. 19 т. 12 се отменя.
4. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
а) точка 3 се изменя така:
„3. анализира отражението на макроикономическите прогнози върху консолидираната
фискална програма в рамките на бюджетната
процедура;“
б) точка 6 се изменя така:
„6. координира дейностите по съставянето
на консолидираната фискална програма и
анализира показателите є;“
в) в т. 10 думите „осъществяването на
реформата в“ се заменят с „усъвършенстването на“;
г) създават се нови т. 12 – 14:
„12. изготвя анализи и оценки на състоянието на секторите и подсекторите, предоставящи публични услуги;
13. участва в разработката на секторни
и хоризонтални политики и прави предложения за усъвършенстване на моделите за
финансиране;
14. анализира и оценява фискалните ефекти
от промените в секторните и хоризонталните
политики;“
д) досегашните т. 12 – 15 стават съответно
т. 15 – 18.
5. В чл. 30 се създават нови т. 14 – 19:
„14. анализира текущото състояние на
основни макроикономическ и показатели,
включително:
а) анализира динамиката на брутния вътрешен продукт и неговите компоненти;
б) извършва анализ на краткосрочните
показатели за икономическа активност – индустриално производство и оборот, търговия,
както и показателите на бизнес и потребителско доверие;
в) извършва анализ и оценка на състоянието и динамиката на пазара на труда, неговото регулиране и ефектите от прилаганите
политики;
г) анализира състоянието на доходите,
потреблението и спестяванията на домакинствата;
д) извършва анализ и оценка за структурата
и изменението на цените;
е) анализира динамиката и проблемите,
свързани с паричното предлагане и търсене,
банковите регулации и ефектите от прилагането на нормативни актове в тази област;
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ж) анализира динамиката на платежния
баланс, външната търговия, международната
инвестиционна позиция и външната задлъжнялост на страната;
з) анализира динамиката и структурата на
капиталови и други финансови потоци към и
от страната, както и динамиката и структурата на инвестиционния процес в страната;
и) проследява приходите, разходите и финансирането на бюджета, както и състоянието
и динамиката на държавния дълг;
15. разработва прогнози за развитието на
ключови макроикономически показатели, като:
а) изготвя регулярни макроикономически
прогнози, които се използват като рамка за
стратегически документи на правителството
и в комуникацията с международни и други
институции;
б) подготвя макроикономическата рамка на
бюджета и средносрочната фискална рамка;
16. проследява промените във външната
среда и оценява влиянието им върху българската икономика, като:
а) ана лизира различните варианти на
макроикономически политики за постигане
на дългосрочен балансиран икономически
растеж;
б) прави оценка на рисковете, свързани с
изпълнението на бюджета и рамката за средносрочно планиране на публичните финанси
и политики, произтичащи от промени във
външната среда или институционалната рамка;
в) анализира и оценява ефекти от промени
в икономическата политика;
17. изгражда и усъвършенства модели за
прогнозиране и анализ на алтернативни сценарии, като:
а) разработва макроиконометрични модели
за анализ и прогнозиране;
б) разработва динамични и статични модели
на общо равновесие за симулации на алтернативни икономически сценарии и политики;
18. извършва теоретични разработки на
икономическа тематика;
19. обезпечава процеса, свързан с посещения на рейтингови агенции във връзка с
изготвянето и актуализирането на кредитния
рейтинг на страната.“
6. Член 31 се отменя.
7. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „632“ се заменя с „627“;
б) на ред „Политически кабинет“ цифрата
„6“ се заменя с „5“;
в) на ред „съветници, експерти и технически сътрудници“ цифрата „2“ се заменя с „1“;
г) ред „Служител по сигурността на информация 1“ се заменя със „Звено „Защита
на класифицираната информация“ 3“;
д) на ред „Обща администрация“ числото
„131“ се заменя със „129“;
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е) на ред „Човешки ресурси и административно обслужване“ числото „25“ се заменя
с „23“;
ж) на ред „Специализирана администрация“
числото „460“ се заменя с „456“;
з) на ред „дирекция „Бюджет“ числото „20“
се заменя с „33“;
и) на ред „дирекция „Държавно съкровище“
числото „24“ се заменя с „25“;
к) на ред „дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“ числото „27“ се заменя с „29“;
л) на ред „дирекция „Икономическа и
финансова политика“ числото „26“ се заменя
с „40“;
м) ред „дирекция „Икономически анализи
и прогнози 32“ се заличава;
н) на ред „дирекция „Централно звено за
финансиране и договаряне“ числото „31“ се
заменя с „29“.
§ 2. В Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети
за наблюдение на Националната стратегическа
референтна рамка и оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от
2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80 и 103
от 2008 г., бр. 22 и 93 от 2009 г., бр. 31 и 44 от
2010 г. и бр. 25, 46 и 54 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 3, т. 2 думите „директорът на
дирекция „Икономическо планиране и анализи“ и директорът на дирекция „Европейска
политика и външни финанси“ се заменят с
„директорът на дирекция „Икономическа и
финансова политика“.
2. В чл. 8, ал. 3, т. 1 думите „директорът
на дирекция „Икономическо планиране и
анализи“ се заменят с „директорът на дирекция „Икономическа и финансова политика“.
§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите,
приет с Постановление № 346 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 34 от 2009 г., бр. 34 и 52 от 2010 г.
и бр. 2 от 2011 г.), в приложението към чл. 6,
ал. 3 се правят следните изменения:
1. На ред „дирекция „Одитна дейност“
числото „45“ се заменя с „42“.
2. На ред „дирекция „Правно-методологично осигуряване на одитната дейност“ цифрата
„8“ се заменя с „11“.
§ 4. В Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната
администрация, приет с Постановление № 10
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 9 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г.,
бр. 37 и 40 от 2006 г. и бр. 61 от 2008 г.), чл. 21
се изменя така:
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„Чл. 21. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия и награди.
Стойността на една парична или предметна
награда не може да надвишава размера на
основната заплата на служителя.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Разпоредбите на § 1, т. 7, букви „к“
и „н“ и § 3 влизат в сила от 1 януари 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12915

РЕШЕНИЕ № 882
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане
на обект „Реконструкция и електрификация
на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 1: Крумово – Първомай
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове, усвояване на планираните средства от финансовата рамка на
проекта и запазване осигуреното финансиране на строителството на обекта съгласно
Финансовия меморандум между Република
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България и Европейската комисия за отпускане на финансова помощ по програма ИСПА,
подписан през 2001 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и
оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 1: Крумово – Първомай, съгласно Заповед
№ РД-02-14-1639 на министъра на регионалното
развитие и благоустройството от 30 септември
2010 г. за изменение на парцеларния план за
землището на с. Виница за пътен надлез при
км 192+063 и съгласно Решение № 405 на
Общинския съвет на Община Първомай от
23 август 2010 г. за одобряване на парцеларния план за реконструкция на съществуващи
въздушни електропроводни линии (ВЛ) 20 kV,
ВЛ 110 kV, ВЛ 220 kV и ВЛ 400 kV, части от
имоти – частна собственост, намиращи се в
землището на с. Виница, кв. Дебър, гр. Първомай, и кв. Любеново, гр. Първомай, община
Първомай, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
3. Допуска предварително изпълнение на
т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1

Землище с. Виница, община Първомай, област Пловдив, ЕКАТТЕ 11123 – км 192+063.61
Имот
№ от
КВС

Имот №
от парцеларния
план
(стар номер на
имот)

Трайно
предназначение
на териториите

Начин
на трайно ползване на
поземлените
имоти

Местност

Площ Площ, Площ Oценна
отчуж- за отка на
имота дена с чуж- площта
(в дка) Реше- даваза отние
не
чужда№ 926 (в дка)
ване
на МС
(в лв.)

Собственик
(име, презиме,
фамилия)

Адрес на собственика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

011062 11123.11.62 Земеделска територия

Нива

Терлика

2,637

0,119

0,071

69,00

Станю Николов Ангелов

с. Виница

011070 11123.11.70 Земеделска територия

Нива

Терлика

3,985

1,396

0,346

343,00

Иванка Стоянова Иванова

с. Милево, ул.
4-та № 6
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4

5

6

7

8

9

10

11

011073 11123.11.73 Земеделска територия

Нива

Терлика

5,999

1,418

0,408

413,00

Христоз Бойчев Митев

с. Виница

012025 11123.12.25 Земеделска територия

Нива

Божака

3,678

0,661

2,109

2132,00

Васил Колев
Радев

с. Виница

Йордан Колев
Тонев

с. Виница, ул.
„Иван Вазов“
№ 32

012026 11123.12.26 Земеделска територия

Нива

Атанас Димит
ров Димитров

гр. Пловдив,
ул. „Пере Тошев“ № 28

Атанас Николов Колев

гр. Пловдив,
ул. „Никола
Вапцаров“
№ 64

Людмила Атанасова Колева

гр. Пловдив,
ул. „Никола
Вапцаров“
№ 64

Гинка Атанасова Ангелова

гр. Пловдив,
ул. „Хаджи
Димитър“
№ 67

Георги Василев Марков

Димитровград,
ул. „Георги
Иванов“ № 26а

Стоилка Стоянова Маркова

гр. Пловдив,
ул. „Острец“
№ 10, ет. 2,
ап. 10

Милка Йорданова Мушамова

гр. Пловдив,
ул. „Острец“
№ 10

Иванка Йорданова Вас
кова

гр. Пловдив,
ул. „Нарцис“
№ 3

Тилчо Георгиев Марков

гр. Първомай,
ул. „Георги
Кондов“ № 4

Елена Георгиева Вълкова

с. Караджалово,
ул. „33-та“ № 4

Божака

3,509

0,093

92,00

Гинка Георгие- с. Килифарево,
ва Райкова
ул. „Иван Генов“
№ 7
012029 11123.12.29 Земеделска територия

Нива

Божака 10,103

2,081

0,013

14,00

Русен Колев

с. Виница

012087 11123.12.87 Земеделска територия

Нива

Божака

2,000

0,130

0,813

770,00

Елена Димит
рова Георгиева

с. Виница

012098 11123.12.98 Земеделска територия

Нива

Божака

3,200

1,190

0,411

407,00

Митко Тодоров Атанасов

с. Виница,
ул. „Д-р Георги
Янков“ № 48

4,264

4240,00

Общо:

35,111
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Имот Имот № от Трайно
Начин на Мест- Площ Основание за
№ от парцеларпредназтрайно
ност
на
отчуждаване
КВС
ния план
начение
ползване
имота
(стар номер на терито- на позем(в дка)
на имот)
риите
лените
имоти

1

2

3

4

5

6

7

№ стълб

Землище гр. Първомай, кв. Дебър, ЕКАТТЕ 59080
Площ
за отчуждаване
(в дка)

8

9

391038 99101.391.35 Урбанизи- За друг
Зе- 134,441 Реконструкция 10А 0,004
рана те- вид произ- млище
на съществуритория водствен,
кв.
ващ ВЛ 20 kV
складов Дебър
„Здраве“ – km
обект
199+412
230180 99101.230.17 Земеделска територия

Нива

Кабата
Каладж.
чеир

3,426 Реконструкция 9А
на съществуващ ВЛ 20 kV
„Драгойна и
Диона“ – km
199+385

0,002

OценСобственик
Адрес на
ка на (име, презиме, собственика
площта
фамилия)
за отчуждаване
(в лв.)

10

11

12

140,00

АДФ България – ЕООД

гр. София,
ул. „Съборна“ № 2А,
ет. 1

4,00

Димо Христозов Джунев

гр. Първомай

Реконструкция 11А 0,002
на съществуващ ВЛ 20 kV
„Искра и Новаково“ – km
199+363
230178 99101.230.17 Земеделска територия

Нива

Кабата
Каладж.
чеир

1,986 Реконструкция 10А 0,006
на съществуващ ВЛ 20 kV
„Мечка“ – km
199+374

5,00

Димо Христозов Джунев

гр. Първомай

309015 99101.309.3

Земеделска територия

Нива

Арнаудско
кулето

6,053 Реконструкция 116А 0,006
на съществуващ ВЛ
110 kV „Катуница“ – km
197+479

6,00

Статю
Христозов Хубинов

гр. Първомай

309017 99101.309.4

Земеделска територия

Нива

Арнаудско
кулето

6,931 Реконструкция 116А 0,031
на съществуващ ВЛ
110 kV „Катуница“ – km
197+479

34,00

Тоска Петрова
Будова

гр. Първомай,
ул. „Босилек“ № 12

Реконструкция
на съществуващ ВЛ 20 kV
„Дебър“ – km
197+448
818009

99101.18.9

23

0,006

Земеделска територия

Нива

Въчев
бряст
крушака

7,718 Реконструкция 144А 0,028
на съществуващ ВЛ
220 kV „Румелия“ – km
194+770

23,00

Димитър Йорданов Тончев

гр. Първомай

818268 99101.18.268 Земеделска територия

Нива

Въчев
бряст
крушака

3,000 Реконструкция 144А 0,020
на съществуващ ВЛ
220 kV „Румелия“ – km
194+770

16,00

Петра Костадинова Василева

гр. Първомай,
ул. „Иван
Асен ІІ“
№ 4

818020 99101.18.20

Земеделска територия

Нива

Въчев
бряст
крушака

6,651

Реконструк- 205А 0,052
ция на съществуващ
ВЛ 400 kV
„Хеброс“ – km
194+848

43,00

Жеко Вълков
Киряков

гр. Първомай

818021 99101.18.21

Земеделска територия

Нива

Въчев
бряст
крушака

8,603

Реконструк- 205А 0,012
ция на съществуващ
ВЛ 400 kV
„Хеброс“ – km
194+848

10,00

Въчка Димит
рова Гюрова

гр. Първомай, ул.
„Богомил“
№ 30
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4,063 Реконструкция 144
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9

10

11

12

0,064

52,00

Марин Гочев
Гешев

гр. Първомай

Землище с. Виница, ЕКАТТЕ 11123
012029 11123.12.29 Земеделска територия

Нива

Божа- 10,103
ка

Реконструкция на съществуващ
ВЛ 20 kV
„Булет“ – km
192+141

2

0,001

2,00

Русен Колев

с. Виница

012030 11123.12.30 Земеделска територия

Нива

Божа- 7,783
ка

Реконструкция на съществуващ
ВЛ 20 kV
„Булет“ – km
192+141

2

0,004

5,00

Русен Колев

с. Виница

016153 11123.16.39 Земеделска територия

Нива

Кулебаир

Реконструк- 164А 0,048 56,00
ция на съществуващ
ВЛ 220 kV
„Тракия“ – km
193+538

Йордан
Димитров
Костадинов

гр. София,
ул. „Топли
дол“ № 9А

7,677

12917

РЕШЕНИЕ № 883
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане
на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV за тягова подстанция „Крумово“ и „Въздушна линия
(ВЛ) 110 kV за тягова подстанция „Първомай“
по проект „Реконструкция и електрификация
на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 1: Крумово – Първомай
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
и предвид необходимостта от осигуряване на
защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове, усвояване на планираните средства от финансовата рамка на
проекта и запазване на осигуреното финансиране на строителството на обекта съгласно
Финансовия меморандум между Република
България и Европейската комисия за отпускане на финансова помощ по програма ИСПА,
подписан през 2001 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV
за тягова подстанция „Крумово“ и „Въздуш-

на линия (ВЛ) 110 kV за тягова подстанция
„Първомай“ по проект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост
160 к м/ч“, Фаза 1: Кру мово – Първомай,
съгласно влезли в сила парцеларни планове,
одобрени със Заповед № РД-02-14-1432 от
13 август 2010 г. и Заповед № РД-02-14-1433 от
13 август 2010 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, части от
имоти – частна собственост, намиращи се в
землището на с. Крумово, община „Родопи“,
и гр. Първомай, община Първомай, област
Пловдив, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 1
Землище с. Крумово, ЕКАТТЕ 40004, община „Родопи“, област Пловдив
Имот
№ от
КВС

Имот №
от парцеларния
план

000203 40004.0.181

Вид
територия

Начин
на
трайно
ползване

Местност

Площ
№
на
стълб
имота
(в дка)

Площ
за отчуждаване за
стълб
(в дка)

Обща
площ за
отчуждаване
(в дка)

Оценка на
площта
за обезщетение
(в лв.)

Собственик (име,
презиме,
фамилия)

Адрес на
собственика

Rp1

0,044

0,044

50,00

„МИРБИС“ –
ЕООД

гр. Пловдив, бул.
„България“
№ 52, ет. 2

ЗемеПа- --------делска сище,
----терито- мера
рия

11,402

40004.16.7

Земе- Нива
делска
територия

Пелита

10,501

R4

0,029

0,029

33,00

Юрдана
Кръстева
Добрева

с. Крумово

016032 40004.16.32

Земе- Нива
делска
територия

Пелита

5,109

Ст. №
14

0,016

0,016

18,00

Ангел
Стойков
Найденов

с. Крумово,
ул. „Хан
Крум“ № 20

016033 40004.16.33

Земе- Нива
делска
територия

Пелита

13,101

Ст.
№ 6

0,015

0,015

17,00

Атанас
Петров
Стоилов

с. Крумово

0,104

0,104

118,00

016007

Общо:

0,995

41,108

Землище гр. Първомай, ЕКАТТЕ 59080, община Първомай, област Пловдив
Имот
№ от
КВС

Имот №
от парцеларния
план

Вид
територия

1

2

3

На- Мест- Площ
чин
ност
на
на
имота
трай(в дка)
но
ползване
4

№
стълб

Площ Обща ОбезСобственик
за от- площ щете- (име, презичужза отние
ме, фамилия)
дава- чужда- (в лв.)
не за
ване
стълб (в дка)
(в дка)

Адрес на
собственика

5

6

7

8

9

10

11

12

Дели
юрт

3,010

С.р.с.
№ 1
(основно)

0,050

0,050

53,00

насл. на Жельо Желев
Христозов

гр. Първомай

043054 59080.43.54 Земедел- Нива Круска теришака
тория
самахора

2,321

С.р.с.
№ 3
(основно)

0,015

0,015

13,00

насл. на Атанас Иванов
Попов

гр. Първомай

043055 59080.43.55 Земедел- Нива Крушака
ска територия
самахора

2,254

С.р.с.
№ 2
(резервно)

0,015

0,015

13,00

Йордан
Христозов
Ханев

гр. Първомай

Слав Христозов Ханев

гр. Първомай

насл. на Симон Колев
Бойчев

гр. Първомай

032050 59080.32.50 Земедел- Нива
ска територия

045002

59080.45.2

Земедел- Нива
ска територия

Герените

7,152

С.р.с.
№ 4
(основно)

0,017

С.р.с.
№ 3
(резервно)

0,017

0,034

30,00
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5

6

7

8

9

10

11

12

045055 59080.45.31 Земедел- Нива
ска територия

Герените

0,208

С.р.с.
№ 5
(основно)

0,011

0,011

10,00

Стайко Христев Дойчев

гр. Първомай,
ул. „Братя
Миладинови“
№ 27

045057 59080.45.33 Земедел- Нива
ска територия

Герените

0,129

С.р.с.
№ 4
(резервно)

0,002

0,002

2,00

Стайко Христев Дойчев

гр. Първомай,
ул. „Братя
Миладинови“
№ 27

045067 59080.45.65 Земедел- Нива
ска територия

Герените

6,704

С.р.с.
№ 5
(основно)

0,041

0,067

60,00

Георги Митев гр. Първомай,
Шишков
ул. „Яворов“
№ 13

С.р.с.
№ 4
(резервно)

0,026

Общо:

21,778

0,194

Димитрия
Иванова
Шишкова
0,194

гр. Първомай,
ул. „Бор“ № 1

181,00

12916

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ

за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за
Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност
за атомна енергия
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 29 септември 2010 г. – ДВ,
бр. 80 от 2010 г. В сила за Република България
от 1 декември 2011 г.)
Кралство Белгия, Република България,
Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство
Испания, Френската република, Италианската
република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство
Люксембу рг, Реп ублика Унгари я, Ма л та,
Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската република,
Румъния, Република Словения, Словашката
република, Република Финландия, Кралство
Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,
наричани по-нататък „високодоговарящите
страни“,
Като имат предвид, че Договорът от Лисабон влезе в сила след изборите за Европейски парламент от 4 – 7 юни 2009 г. и че

както е предвидено в декларацията, приета
от Европейския съвет на заседанието му от
11 – 12 декември 2008 г., и в политическото
споразумение, постигнато от Европейския съвет на заседанието му от 18 – 19 юни 2009 г.,
е необходимо да се п редви д я т п реходни
разпоредби относно състава на Европейския
парламент до края на парламентарния мандат
2009 – 2014 г.,
Като имат предвид, че такива преходни
разпоредби ще позволят на тези държавичленки, които биха имали по‑голям брой
деп у тат и в Европейск и я парламен т, а ко
Договорът от Лисабон бе влязъл в сила към
момента на провеждането на изборите за
Европейски парламент през юни 2009 г., да
получат съответния брой допълнителни места
и да ги попълнят,
Като вземат предвид броя места по държави‑членки, предвиден в проекта на решение
на Европейския съвет, получил политическото одобрение на Европейския парламент на
11 октомври 2007 г. и на Европейския съвет
(Декларация № 5, приложена към Заключителния акт на междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон),
както и като вземат предвид Декларация
№ 4, приложена към Заключителния акт на
междуправителствената конференция, която
прие Договора от Лисабон,
Като имат предвид, че за оставащия период
от датата на влизане в сила на този протокол до
края на парламентарния мандат 2009 – 2014 г.
е необходимо да се създадат допълнителните
18 места, предвидени за държавите-членки, за
които се отнася политическото споразумение,
постигнато от Европейския съвет на заседанието му от 18 – 19 юни 2009 г.,
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Като имат предвид, че за тази цел е необходимо да се позволи временно превишаване
на броя депутати по държави-членки и максималния брой депутати, предвидени както
в договорите в сила към момента на провеждането на изборите за Европейски парламент
през юни 2009 г., така и в член 14, параграф 2,
първа алинея от Договора за Европейския
съюз, изменен с Договора от Лисабон,
Като имат предвид, че е необходимо да
се определят също така редът и условията,
при които съответните държави-членки ще
могат да попълнят временно създадените
допълнителни места,
Като имат предвид, че по отношение на
преходните разпоредби е необходимо да се
измени Протоколът относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския
съюз, към Договора за функционирането на
Европейския съюз и към Договора за създаване
на Европейската общност за атомна енергия,
се споразумяха за следните разпоредби:
Член 1
Член 2 от Протокола относно преходните
разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за
създаване на Европейската общност за атомна
енергия, се заменя със следното:
„Член 2
1. За оставащия период от парламентарния
мандат 2009 – 2014 г. считано от датата на
влизане в сила на този член, чрез дерогация от
член 189, втора алинея и член 190, параграф 2
от Договора за създаване на Европейската
общност, както и от член 107, втора алинея и
член 108, параграф 2 от Договора за създаване
на Европейската общност за атомна енергия,
които са били в сила към момента на провеждането на изборите за Европейски парламент
през юни 2009 г., както и чрез дерогация от
броя места, предвиден в член 14, параграф 2,
първа алинея от Договора за Европейския
съюз, към съществуващите 736 места в Европейския парламент се добавят следните 18,
като при това общият брой членове на Европейския парламент достига временно 754 до
края на парламентарния мандат 2009 – 2014 г.:
България

1

Нидерландия

1

Испания

4

Австрия

2

Франция

2

Полша

1

Италия

1

Словения

1

Латвия

1

Швеция

2

Малта

1

Обединеното кралство 1
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2. Чрез дерогация от член 14, параграф 3 от
Договора за Европейския съюз съответните
държави‑членки определят лицата, които ще
заемат допълнителните места, посочени в
параграф 1, в съответствие със законодателството на съответната държава‑членка и при
условие че въпросните лица са избрани въз
основа на всеобщо пряко избирателно право:
а) на избори ad hoc, въз основа на всеобщо
пряко избирателно право в съответната държава‑членка съгласно разпоредбите, приложими
за изборите за Европейски парламент;
б) въз основа на резултатите от изборите за
Европейски парламент от 4 – 7 юни 2009 г., или
в) чрез определяне на посочения брой
депутати от националния парламент на съответната държава‑членка измежду неговите
членове съгласно процедурата, определена от
всяка от тези държави‑членки.
3. В съответствие с член 14, параграф 2,
втора алинея от Договора за Европейския
съюз своевременно преди изборите за Европейски парламент през 2014 г. Европейският
съвет приема решение, с което се определя
съставът на Европейския парламент.“
Член 2
Този протокол подлежи на ратифициране
от високодоговарящите страни в съответствие
с техните конституционни изисквания. Ратификационните инструменти се депозират при
правителството на Италианската република.
Този протокол влиза в сила, при възможност, на 1 декември 2010 г., при условие че
са депозирани всички ратификационни инструменти, или ако този срок не се спази, на
първия ден от месеца, следващ този, през който
е депозиран ратификационният инструмент
от последната измежду подписалите държави,
която е предприела тази стъпка.
Член 3
Този п ро т окол, с ъс та вен в ед и нс т вен
оригинал на английски, български, гръцки,
датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски,
немски, нидерландски, полски, португалски,
румънски, словашки, словенски, унгарски,
фински, френски, чешки и шведски език,
като текстовете на всички тези езици са еднакво автентични, се депозира в архивите на
правителството на Италианската република,
което изпраща заверено копие до всяко от
правителствата на останалите подписали
протокола държави.
В доказателство за което долуподписаните
упълномощени представители полагат подписите си под този протокол.
12826
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„30. Имунофенотипизация при деца и възрастни в клиничната хематология.“
4. Създава се ред 31:
„31. Цитогенетичен анализ при деца и възрастни в клиничната хематология.“
§ 6. В приложение № 5 се правят следните
изменения:
1. Ред № 40 се изменя така:
„

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния
пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.;
изм., бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г.,
бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45, 62 и 101 от 2010 г.,
бр. 49 и 52 от 2011 г.)

40.1.

§ 1. В член единствен текстът „и 10“ се
заменя с „10, 11 и 12“.
§ 2. В допълнителните разпоредби:
1. Създават се § 1в и § 1г:
„§ 1в. „Клинична процедура“ е система от
изисквания и указания за извършването на
повтарящи се еднотипни медицински дейности,
при което назначената терапевтична схема и
състоянието на пациента не налагат престой
на същия в лечебното заведение – изпълнител
на медицинска помощ, по-дълъг от 12 часа.
§ 1г. „Процедура за интензивно лечение“ е
система от изисквания и указания за извършване в специализирана клиника/отделение на
болница – изпълнител на медицинска помощ,
на съвкупност от медицински дейности, медицински изследвания и медикаментозно лечение
в рамките на период от 24 часа по отношение
на пациент, чието състояние изисква интензивно лечение.“
§ 3. В приложение № 1, част IХ се правят
следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„Общопрактикуващият лекар предприема
мерки за осигуряване на достъп до медицинска
помощ извън обявения си работен график на
задължително здравноосигурените лица по един
от следните начини.“
2. В т. 2 числото „20“ се заменя с „35“.
3. В т. 4, буква „б“ числото „20“ се заменя
с „35“.
§ 4. В приложение № 2, раздел II „Специализирани и високоспециализирани медицински
дейности по специалности“, част „Клинична
хематология и детска клинична хематология“,
редове 9 „Имунофенотипизация“ и 10 „Цитогенетичен анализ“ се заличават.
§ 5. В приложение № 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „диспансери със
стационар“ се заменят с „комплексни онкологични центрове“.
2. Ред 10 се изменя така:
„10. Парентерална инфузия на лекарствени
продукти по терапевтична схема.“
3. Ред 30 се изменя така:
„

40.2.

Постоянна електрокардиостимулация с
имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен
Постоянна електрокардиостимулация
с имплантация на ресинхронизираща
система за стимулация или автоматичен
кардиовертер дефибрилатор

“
2. На ред № 197 колона 2 се изменя така:
„Конструиране на постоянен достъп за хрониохемодиализа и за перитонеална диализа“.
3. На ред № 298 колона 2 се изменя така:
„Системно лекарствено лечение на солидни
тумори при лица над 18 години с минимален
болничен престой 3 дни“.
4. Забележката в края се изменя така:
„Забележки:
1. По клиничните пътеки, отбелязани със
знак „*“, се осигурява възможност за еднодневна хоспитализация в лечебното заведение за
болнична помощ.
2. Клиничната пътека по ред № 297 се осъществява и в хосписи.
3. Стойността на противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното
лечение по клинични пътеки по редове № 251,
252, 254 и 298, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и
бифосфонати, но не и на другите лекарствени
продукти за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване или лечение,
не се включва в цената на клиничната пътека,
заплащана от НЗОК. Лекарствените продукти
се предписват и прилагат от лечебното заведение и се заплащат от НЗОК при спазване
на правилата, въведени с т. 5 на забележките
към приложение № 10.
4. Клинична пътека по ред № 298 освен
лекарствени продукти включва и необходимите
медицински дейности, медико-диагностични
изследвания и високоспециализирани медикодиагностични изследвания.“
§ 7. В приложение № 8 се правят следните
изменения:
1. Наименованията на колоните в приложението се изменят така:

Раздел по
МКБ

МКБ код

Общ брой
прегледи за
календарна
година при
диспансеризиращия лекар

Изследвания

1

2

3

4

Общ
Консултация със
Общ
брой изспециалисти
брой конследвания
султации
за каленза календарна годарна година
дина
5

6

7

“
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2. След ред четвърти „Хелминтози“ с кодове по МКБ В65 – В83 се добавя нов ред:

Болести на
кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния
механизъм

D50-D89

до четири

Хематологични и
до чецитологични; Кръво- тири
съсирване и фибринолиза, Изследване
на урина – основна
програма; Клиникохимични;
Хормони, ЕКГ

Хематология, ортопе- до два
дия и травматология,
гастроентерология,
неврология, имунология, ендокринология,
кардиология

“
3. След таблицата се добавя текстът:
„Забележки:
Осъществяването на конкретно изследване или консултация се извършва по преценка на лекаря
съобразно вида на заболяването и индивидуалните нужди на пациента в рамките на посочените
видове и общ годишен брой.
Консултациите със специалисти се осъществяват само по специалности, които са различни от
тези, признати на диспансеризиращия лекар, независимо от посоченото в таблицата.
При първоначална диспансеризация за дадено заболяване общият брой прегледи, изследвания
и консултации за пациента за съответната календарна година се определя пропорционално на
оставащите месеци до края на годината.“
§ 8. В приложение № 9 се правят следните изменения:
1. Наименованията на колоните в приложението се изменят така:
„
Раздел по
МКБ

МКБ
код

Общ брой
прегледи за
календарна
година при
диспансеризиращия лекар

Изследвания

1

2

3

4

Общ
Консултация със
Общ
брой изспециалисти
брой конследвания
султации
за каленза календарна годарна година
дина
5

6

7

“
2. Редове девети „Болести на щитовидната жлеза“ с МКБ кодове Е00-Е07 и десети „Болести
на ендокринната система“ с МКБ кодове Е10-Е35 се изменят така:
„
Болести
на щитовидната
жлеза

Е00 – Е07

до четири

субстрати; ензими; хормони; ЕКГ; сцинтиграфия на щитовидна жлеза;
ехография на щитовидна
жлеза; имунологични изследвания група 2

до
три

Болести
на ендокринната
система

Е10 – Е35

до четири

хематологични и цитологични; субстрати; ензими;
електролити и олигоелементи; урина – основна
програма; микроалбуминурия; ЕКГ; рентгенологични изследвания група
3; остеоденситометрия при
пациенти с доказан хиперпаратиреодизъм; доплерова
сонография на артерии и
вени

до
три

ендокринология и болести
на обмяната,
кардиология,
очни болести

до две;
консултации
при специалист по очни
болести при
заболявания по
МКБ код Е03 –
до една на три
години

ендокринолодо две;
гия и болести
консултации
на обмяната,
при специалист
нервни болести, по очни боле
очни болести, сти при заболянефрология, хи- вания по МКБ
рургия, акушеркод Е11 – до
ство и гинекоедна годишно
логия, репродуктивна медицина,
кардиология

3. Ред шестнадесети „Хипертонични болести“ по МКБ код I10 – I15 се изменя така:

“
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„
Хипертонични болести

I10 – I15

до четири

хематологични и цитологични; изследване на урина – основна програма; субстрати; електролити
и олигоелементи;
ензими; хормони;
ЕКГ; ехокардиография; непрекъснат
24-часов ЕКГ запис
с Холтер монитор

4. Текстът след таблицата се изменя така:
„Забележки:
Осъществяването на конкретно изследване
или консултация се извършва по преценка
на лекаря съобразно вида на заболяването и
индивидуалните нужди на пациента в рамките
на посочените видове и общ годишен брой.
Консултациите със специалисти се осъществяват само по специалности, които са различни
от тези, признати на диспансеризиращия лекар,
независимо от посоченото в таблицата.
При първоначална диспансеризация за дадено заболяване общият брой прегледи, изследвания и консултации за пациента за съответната
календарна година се определя пропорционално
на оставащите месеци до края на годината.
В случаите, в които в рамките на един клас
заболявания по Международната класификация
на болестите съществуват диагнози с различен
код и предвид техния характер е възможно диспансеризацията на пациента по част от тях да се
осъществява от общопрактикуващия лекар, а по
друга част – от специалист, диспансеризацията
се осъществява изцяло от общопрактикуващия
лекар, освен ако пациентът не заяви изрично
желание за извършването є от специалист.“
§ 9. Създава се ново приложение № 10:
„Приложение № 10
към член единствен
Клинични процедури:
1. Клинична процедура „Хрониохемодиализа“.
2. Клинична процедура „Перитонеална диализа с апарат“.
3. Клинична процедура „Перитонеална диализа без апарат“.
4. Клинична процедура „Диализно лечение
при остра бъбречна недостатъчност“.
5. Клинична процедура „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания“.
6. Клинична процедура „Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания“.
7. Клинична процедура „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно
лечение с прицелна перорална противотуморна
терапия и перорална химиотерапия“.

до три

кардиология; ендокринология и болести
на обмяната, нефрология, очни
болести

до два;
консултации
при специалист
по очни болести при заболявания по МКБ
код I10 и I11 –
до един на три
години

“
Забележки:
1. Клиничните процедури по редове 1, 2, 3
и 4 включват необходимите медицински дейности, медицински изследвания, в това число
клинико-химични и хематологични, лекарствени
продукти и медицински изделия.
2. Клиничната процедура по ред 1 включва
и транспорт на пациента.
3. При остойностяването на процедурите по
редове 1 – 4 се включват елементите по т. 1 – 2.
4. Клиничните процедури по редове 5, 6 и 7
включват необходимите медицински дейности и
медико-диагностични изследвания и високоспециализирани медико-диагностични изследвания,
а по ред 5 – и лекарствени продукти.
5. Стойността на противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното
лечение по клинична процедура по ред 5, на
необходимите еритро- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори и бифосфонати, но не и
на другите лекарствени продукти за състояния/
усложнения, произтичащи от основното заболяване или лечение, не се включва в стойността
на процедурата, заплащана от НЗОК. Лекарствените продукти се предписват и прилагат
съгласно терапевтичните схеми на лечение в
съответствие с Националния рамков договор
за медицинските дейности по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.
Националната здравноосигурителна каса
договаря отстъпки и заплаща намалената с
договорените отстъпки стойност за всички лекарствени продукти, приложими при лечението
на злокачествените заболявания, на изпълнителите на медицинска помощ, както следва:
а) отстъпките се договарят от стойността
на опаковка, изчислена на база референтна
стойност на лекарствени продукти за лечението на злокачествени заболявания, включени
в Позитивния лекарствен списък по чл. 262,
ал. 5, т. 2 ЗЛПХМ;
б) договорите по буква „а“ се сключват с
притежателите на разрешенията за употреба на
съответните лекарствени продукти или с техни
упълномощени представители.
Условията и редът за договаряне се уреждат
в методика, утвърдена от Надзорния съвет по
предложение на управителя на НЗОК.
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6. Дейностите по клинична процедура по ред 6 се извършват в обема и при честотата, посочени
в приложение № 11. Процедурата се заплаща от НЗОК само за пациенти, които в съответния отчетен период не са провеждали процедури по ред 5 или 7 или лъчелечение или оперативно лечение.
За всеки пациент се заплащат отчетените диспансерни прегледи, които не могат да надвишават
броя на посочените в приложението.
7. Клиничната процедура по ред 7 може да се извършва само след приключване на трети курс
на лечение.
8. Клиничните процедури по редове 1, 2, 3 и 4 се осъществяват в болници и диализни центрове,
а тези по редове 5, 6 и 7 – в болници и комплексни онкологични центрове.“
§ 10. Създава се приложение № 11 към член единствен:
„Приложение № 11
към член единствен
ОБЕМ И ЧЕСТОТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ

Рубрика по
МКБ

1

Код
МКБ
10

2

Специалист,

Продъл-

провеждащ

жителност

диспансери- на наблюзацията

дението

3

4

Периодич-

Клиничен

ност на

преглед

Консултации

диспан-

(специ-

Изследвания

(специали-

Консул-

серните

ализирани

за една

зирани мед.

тации

прегледи

мед. дей-

година*

дейности и

(брой) *

за една

ности и

година

ВСД*)

5

6

ВСД)*
7

8

9

C00.0
С00.1
Злокачествено

С00.3

новообразува-

С00.4
Година 1-3

ние на устната С00.5
С00.6

Клиничен

С00.9
Злокачествено
новообразувание на основа-

УНГБ
С01

та на езика

Лъчетерапевт
Мед. онко-

С02.0

лог

Злокачествено

С02.1

Детски он-

новообразува-

С02.2 колог/хема-

ние на други

С02.3

и неуточнени

С02.4

части на езика С02.8
С02.9
Злокачест-

С03.0

вено ново

С03.1

образувание
на венците

С03.9

толог

За периода на
оставащия
биологичен живот

Първа

преглед;

година

ПКК;

– през 3

Биохимия;

мес.; ІІ и

Рентг.

ІІІ годи-

графия

на – през

на гръден

6 мес.; ІV

кош (фас);

+ година

КТ – глава

– веднъж

и шия с

годишно

контраст;
МРТ

Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2

При необхо-

Биох.-4/2

димост:

Рентгр.-4/2

Невролог;

Година

КТ-1

Лицево-че-

1-3

МРТ-1

люстен хи-

Макс. 6

рург;
Година 4+

Лъчетера-

Година

Кл.пр. 1

певт;

4+
Макс. 2

ПКК-1

Мед. онко-

Биох.-1

лог;

Рентгр.-1

РЕТ-СТ

КТ-1 или
МРТ-1
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7

8

9

С04.1

ние на пода
на устната

С04.9

кухина
С05.0
Злокачествено
новообразувание на небцето

С05.1
С05.2
С05.8
С05.9

Година 1-3

С06.0
Злокачествено
новообразувание на други

С06.2

и неуточнени

С06.8

части на устС06.9

колог/хемаС07

слюнчена жлеза (паротис)

новообразувание на друга
и неуточнена

С08.0
С08.1
С08.8

С08.9

ни жлези
Злокачествено

С09.0

новообразува-

С09.1

ние на сливи-

С09.8

цата (тонзила)

ПКК-4/2

Първа

преглед;

Биох.-4/2

година

ПКК;

Рентгр.-4/2

толог

За пери-

– през 3

Биохимия;

КТ-1

мес.; ІІ и

Рентг.

МРТ-1

ода на

ІІІ годи-

графия

оставащия

на – през

на гръден

Година 4+

биологичен живот

6 мес.; ІV

кош (фас);

Кл.пр. 1

+ година

КТ – глава

ПКК-1

– веднъж

и шия с

Биох.-1

годишно

контраст;

Рентгр.-1

МРТ

КТ-1 или
МРТ-1

част на големите слюнче-

Мед. онкоДетски он-

новообра-

Злокачествено

Лъчетера-

лог

Злокачествено

околоушната

УНГБ
певт

ната кухина

зувание на

Кл.пр. 4/2
Клиничен

С06.1

С09.9

При необходимост:
Невролог;

Година

Лицево-че-

1-3

люстен хи-

Макс. 6

рург;
Лъчетера-

Година

певт;

4+

Мед. онко-

Макс. 2

лог;
РЕТ-СТ
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7

8

9

С10.0
Злокачествено
новообразувание на орофаринкса (мезофаринкс)

С10.1
С10.2
С10.3
С10.9
С10.8
С11.0

Злокачествено
новообразувание на носо
глътката (назофаринкс)

С11.1

Злокачествено

певт
С12

риформения

ние на хипофаринкса

Детски онС13.0 колог/хематолог
С13.1
С13.2
С13.8
С13.9

Злокачествено

С14.0

новообразу-

С14.2

вание с други
и неточно
определени
локализации
на устните,
устната кухина
и фаринкса

Мед. онколог

синус

новообразува-

УНГБ
Лъчетера-

новообразу-

Злокачествено

Кл.пр. 4/2
Клиничен

ПКК-4/2

Първа

преглед;

Биох.-4/2

година

ПКК;

Рентгр.-4/2

– през 3

Биохимия;

КТ-1

мес.; ІІ и

Рентг.

МРТ-1

ІІІ годи-

графия

на – през

на гръден

Година 4+

6 мес.; ІV

кош (фас);

Кл.пр. 1

+ година

КТ – глава

ПКК-1

С11.3
С11.9

вание на пи-

Година 1-3

С11.2

С14.8

За периода на
оставащия
биологичен живот

– веднъж

и шия с

Биох.-1

годишно

контраст;

Рентгр.-1

МРТ

КТ-1 или
МРТ-1

При необходимост:
Невролог;

Година

Лицево-че-

1-3

люстен хи-

Макс. 6

рург;
Лъчетера-

Година

певт;

4+

Мед. онко-

Макс. 2

лог;
РЕТ-СТ

БРОЙ 97
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

5

6

7

8

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

Клиничен
преглед;
ПКК
Биохимия
Рентг.
графия
на гръден кош
(2поз.)
Туморни
маркери
Езофагогастроскопия
Абдом.
ехография
КТ

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

Година 1-3
Кл.пр. 4/2
Клиничен
ПКК-4/2
преглед;
Биох.-4/2
ПКК
Биохимия Рентгр.-4/2
КТ-1
Рентг.
необхоЕхогр.-2/1 При
графия
димост:
Маркери
на гръГастроенте4/2
ден кош
ролог;
Ендоскопия
(2поз.)
РЕТ-СТ;
2/1
Туморни
Диетолог;
маркери
Мед. онкоГодина
4+
Колоноенлог
Кл.пр. 1
тероскопия
ПКК-1
(ФКС)
Биох.-1
Абдом.
Рентгр.-1
Ехография
КТ-1
КТ
Ехо – 1
Маркери-2

9

С15.0
С15.1
С15.2
Злокачествено
новообразувание на хранопровода

С15.3
С15.4
С15.5
С15.8
С15.9
С16.0
С16.1
Хирург
За периМед. онкоода на
лог
С16.3
Детски он- оставащия
биологиС16.4 колог/хема- чен живот
толог
С16.5
С16.2

Злокачествено
новообразувание на стомаха

С16.6
С16.8
С16.9

Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.-4/2
КТ-1
При необхоЕхогр.-4/2
димост:
Година
Маркери
Гастроенте1-3
4/2
ролог;
Макс. 6
Ендоскопия
РЕТ-СТ;
2/1
Гръден хиГодина
рург;
4+
Година 4+
Диетолог; Макс.
8-9
Кл.пр. 1
Мед. онкоПКК-1
лог
Биох.-1
Рентгр.-1
КТ-1
Ехо – 1
Маркери-2

С17.0
С17.1
Злокачествено
новообразувание на тънките черва

С17.2
С17.3
С17.8
С17.9
С18.0
С18.1
С18.2

Злокачествено
новообразувание на дебелото черво
(колон)

С18.3
С18.4
С18.5
С18.6
С18.7

Злокачествено
новообразувание на ректосигмоидната
област
Злокачествено
новообразувание на
правото черво
(ректум)

Хирург
лъчетераЗа периС18.8
певт
ода на
Мед. онко- оставащия
С18.9
лог
биологиДетски он- чен
живот
колог/хематолог
С19

С20

Злокачествено С21.0
новообразува- С21.1
ние на ануса и
аналния канал С21.8

Година
1-3
Макс. 6
Година
4+
Макс. 3
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7

8

9

С22.0
С22.1
Злокачествено
новообразувание на черния
дроб и интрахепаталните
жлъчни пътища

С22.2
С22.3
С22.4
С22.7
С22.9

Злокачествено
новообразувание на жлъчния мехур
Злокачествено
новообразувание на други
и неуточнени части на
жлъчните пътища

С23

С24.0
С24.1
Хирург
За периС24.8 Мед. онкоода на
лог
оставащия
Детски онбиологиколог/хемаС25.0
чен живот
толог
С25.1
С25.2

Злокачествено
новообразувание на панкреаса

С25.3
С25.4
С25.7
С25.8
С25.9

С26.0
Злокачествено
новообразувание на храно- С26.1
смилателните
органи с друга С26.8
и неточно
определена
С26.9
локализация

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

Клиничен
преглед;
ПКК
Биохимия
Рентг.
графия
на гръден
кош;
Туморни
маркери
Абдом.
ехография
КТ

Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.-4/2
КТ-1
Ехогр.-2/1
Маркери
4/2
Година 4+
Кл.пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.-1
КТ-1
Ехо – 1
Маркери-2

При необходимост:
Гастроентеролог;
РЕТ-СТ;
Диетолог
Мед. онколог;
VALS
Ендокринолог

Година
1-3
Макс. 6
Година
4+
Макс. 3
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Злокачествено
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С31.1
С31.2
С31.3
С31.8
С31.9
С32.0

Злокачествено
новообразувание на ларинкса

7

8

9

С30.1
С31.0

Злокачествено
новообразувание на синусите

6
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УНГБ
лъчетераЗа перипевт
ода на
Мед. онкооставащия
лог
биологиДетски ончен живот
колог/хематолог

С32.1

Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.-4/2
КТ-1
МРТ-1

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

Клиничен
преглед;
ПКК
Биохимия
Рентг.
графия
на гръден
кош (фас)
КТ – глава
и шия с
контраст
МРТ

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

Година 1-3
Клиничен
Кл.пр. 4/2;
преглед;
ПКК-4/2;
ПКК; БиБиох.-4/2;
охимия;
Рентгр.-4/2;
Рентг.
КТ-1;
графия
МРТ-1;
на гръБронхо-2/1
ден кош
(2поз.); КТ
Година 4+
– глава гр.
Кл.пр. 1;
кош и коПКК-1;
рем; МРТ
Биох.-1;
гр. кош;
Рентгр.-1;
БронхоскоКТ-1; Бронпия
хо-1

При необходимост:
РЕТ-СТ;
УНГБ;
Лъчетерапевт;
Мед. онколог;
Невролог
VATS;
ТАБ

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

Клиничен
преглед;
ПКК
Биохимия
Рентг.
графия
на гръден кош
(2поз.)
КТ – глава
гр.кош и
корем
МРТ
гр.кош
Бронхоскопия

При необходимост:
РЕТ-СТ;
УНГБ;
Лъчетерапевт;
Мед. онколог;
Невролог
VATS;
ТАБ

С32.2
С32.3

Година 4+
Кл.пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.-1
КТ-1 или
МРТ-1

При необходимост:
Невролог;
Лицево- челюстен хирург;
Лъчетерапевт;
Мед. онколог
РЕТ-СТ

Година
1-3
Макс. 6
Година
4+
Макс. 2

С32.8
С32.9

Злокачествено
новообразувание на трахеята

С33
С34.0
С34.1

Злокачествено
новообразувание на бронхите и белия
дроб

С34.2
С34.3
С34.8

Пулмолог/
гръден хирург
За перимед. онкоода на
лог
оставащия
Детски онбиологиколог/хемачен живот
толог
лъчетерапевт

С34.9

Злокачествено
новообразувание на тимуса

Година
4+
Макс. 3

С37
С38.0

Злокачествено
новообразувание на
сърцето, медиастинума и
плеврата

Година
1-3
Макс. 5

С38.1
С38.2
С38.3
С38.4
С38.8

Злокачествени С39.0
новообразувания с други и С39.8
неточно определени локализации на
С39.9
дихателните
органи и гръдния кош

Пулмолог
гръден хирург
мед. онколог

За периода на
оставащия
биологичен живот

Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.-4/2
КТ-1
МРТ-1
Бронхо-2/1
Година 4+
Кл.пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.-1
КТ-1
Бронхо-1

Година
1-3
Макс. 5
Година
4+
Макс. 3

С Т Р.

56
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

ВЕСТНИК

5

6

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

Клиничен
преглед;
ПКК
Биохимия
Рентг.
графия
на гръден кош
(2поз.)
МРТ
КТ – глава
и б.дроб.

БРОЙ 97
7

8

9

С40.0
Злокачествено
новообразувание на костите
и ставните
хрущяли на
крайниците

С40.1
С40.2
С40.3
С40.8
С40.9
С41.0

Злокачествено
новообразувание на
костите и
ставните хрущяли с други
и неуточнени
локализации

С41.1
С41.2

Хирург/
мед. онкоЗа перилог
ода на
Детски оноставащия
колог/хемабиологитолог
чен живот
лъчетерапевт

С41.3
С41.4

Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.-4/2
КТ-1
МРТ-1
Година 4+
Кл.пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.-1
КТ-1

При необходимост:
РЕТ-СТ;
Лъчетерапевт;
Мед. онколог;
Невролог
VATS

Година
1-3
Макс. 4
Година
4+
Макс. 2

С41.8
С41.9
С43.0
С43.1
С43.2
С43.3

Злокачествен
меланом на
кожата

С43.4
С43.5
С43.6
С43.7
С43.8
С43.9
С44.0
С44.1
С44.2

Други злокачествени новообразувания
на кожата

С44.3
С44.4
С44.5
С44.6
С44.7
С44.8
С44.9

Сарком на КаС 46
поши

Онкодерматолог
хирург
За периМед. онкоода на
лог
оставащия
Лъчетерабиологипевт
чен живот
Детски онколог/хематолог

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

Клиничен
преглед;
ПКК
Биохимия
Рентг. графия
Ехография
МРТ
КТ

Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.-4/2
КТ-1
МРТ-1
Ехогр. 4/2
Година 4+
Кл.пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.-1
КТ-1
Ехогр. 1

При необходимост:
РЕТ-СТ
Лъчетерапевт;
Мед. онколог;
Офталмолог

Година
1-3
Макс. 4
Година
4+
Макс. 2

БРОЙ 97
1
Злокачествено
новообразувание на
ретроперитонеума и перитонеума

Мезотелиом

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

6

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

Клиничен
преглед;
ПКК
Биохимия
Рентг.
графия
на гръден кош
(2поз.)
МРТ
КТ – глава
и б.дроб

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рентген
5.Сцинтигр. кости;
6.Ехог.
корем;
7.ТУ маркери
8. КТ

С Т Р. 5 7
7

8

9

С48.0
С48.1
С48.2
С48.8
С45
С49.0

Злокачествено
новообразувание на съединителната и
другите меки
тъкани

ВЕСТНИК

Хирург
За периМед.
онкоС49.1
ода на
лог
оставащия
Детски онС49.2 колог/хема- биологичен живот
толог
С49.3
С49.4

Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентгр.-4/2
КТ-1
МРТ-1
Година 4+
Кл.пр. 1
ПКК-1
Биох.-1
Рентгр.-1
КТ-1

При необходимост:
РЕТ-СТ;
Лъчетерапевт;
Мед. онколог;
Невролог
VATS

Година
1-3
Макс. 4
Година
4+
Макс. 2

С49.5
С49.6
С49.8
С49.9
С50.0
С50.1
С50.2
С50.3

Злокачествено
новообразувание на млечната жлеза

С50.4
С50.5
С50.6
С50.8
С50.9

Хирург
мед. онколог
лъчетерапевт

За периода на
оставащия
биологичен живот

Година 1
1,2,3,6,7 –
четирикр.
4 – двукр. При необхо5,8 – веднъж
димост:
РЕТ-СТ;
Година 2
Лъчетераи3
певт;
1-3,6-7 двуМед. онкокр.;
лог;
4-5,8 веднъж
МРТ
Психолог
Година 4+:
схема
.

Година
1-3
Макс. 4
Година
4+
Макс. 2

С Т Р.

58
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

ВЕСТНИК

5

6

БРОЙ 97
7

8

9

При необходимост:
Лъчетерапевт;
Мед. онколог;
МРТ

Година
1-3
Макс. 4

С51.0
Злокачествено
новообразува- С51.1
ние на вулвата
С51.2
С51.8
С51.9
Злокачествено
новообразувание на
влагалището
(вагината)

С52

С53.0
Злокачествено
С53.1
новообразувание на шийка- С53.8
та на матката
С53.9
С54.0
Злокачествено
новообразувание на тялото
на матката

С54.1
С54.2 ОнкогинекоЗа перилог,
ода на
С54.3
Мед. онкооставащия
лог
С54.8
биологиЛъчетерачен живот
С54.9
певт

Злокачествено ново
образувание
на матката с
неуточнена локализация

С55

Злокачествено
новообразувание на яйчника

С56
С57.0

Злокачествено
новообразувание на други
и неуточнени
части на женските полови
органи

С57.1
С57.2
С57.3
С57.4
С57.7
С57.8
С57.9

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рентген
5.Ехог.
корем;
6.ТУ маркери
7. КТ

Година 1
1-3, 5-6:
четикр. 4,5,7
– веднъж
Година 2
и3
1-3,5-6 –
двукратно
4,5,7 –
веднъж
Година 4+
1-3,5-6:
веднъж
4,5,7:
веднъж

Година
4+
Макс. 2

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

Злокачествено
новообразувание на плацентата

С58

онкогинеколог

4

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

5

6

7

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рентген
5.Ехог.
корем;
6.ТУ
маркери
(простата)
7. КТ
8. МРТ

Година 1
1-6,8 – четирикр.
7 – веднъж

8

9

При необходимост:
РЕТ-СТ;
Лъчетерапевт;
Мед. онколог

Година
1-3
Макс. 4

С60.0
С60.1
Злокачествено
новообразувание на пениса

С60.2
С60.8
С60.9

Злокачествено
новообразувание на простатата

С61

С62.0
Злокачествено
новообразува- С62.1
ние на тестиса
С62.9
С63.0
Злокачествено
новообразувание на други
и неуточнени
части на мъжките полови
органи

С63.1
С63.2
С63.7
С63.8
С63.9

Злокачествено
новообразувание на
бъбрека, с
изключение
на бъбречното
легенче

С64

Злокачествено
новообразувание на бъбречното легенче

С65

Мед. онколог
лъчетерапевт
уролог/ хирург
Мед. онколог

За перио
да на
оставащия
биологичен живот

Година 2
и3
1-6,8 – двукр.
7 – веднъж
Година 4+
1-8 –
веднъж

Година
4+
Макс. 2

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

1

2

Злокачествено
новообразувание на уретера

С66

3

4

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

5

6

7

8

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рентген
5.Ехог.
корем;
6.ТУ
маркери
(простата)
7. КТ
8. МРТ

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

Година 1-3
Клиничен КТ – веднъж
преглед;
Останалите При необхоПКК
– четирикр.
димост:
Биохимия;
РЕТ-СТ;
КТ
Година 4+
веднъж

9

С67.0
С67.1
С67.2

Злокачествено
новообразувание на пикочния мехур

С67.3
Уролог
Хирург
С67.4
Мед. онкоЗа перилог
ода на
С67.5 Лъчетера- оставащия
певт
биологиС67.6 Детски он- чен живот
колог/хематолог
С67.7
С67.8

Злокачествено
новообразувание на други
и неуточнени
части на пикочните органи

Година 1
1-6,8 – четирикр.
7 – веднъж При необходимост:
Година 2
РЕТ-СТ;
и3
Лъчетера1-6,8 – двупевт;
кр.
Мед. онко7 – веднъж
лог

Година
1-3
Макс. 4
Година
4+
Макс. 2

Година 4+
1-8 –
веднъж

С68.0
С68.1
С68.8
С68.9
С69.0
С69.1
С69.2

Злокачествено
новообразувание на окото
и неговите
придатъци

С69.3

За периода на
С69.4 Офталмолог оставащия
биологичен живот
С69.5
С69.6
С69.8
С69.9

Година
1-3
Макс. 2
Година
4+
Макс. 1

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

1

2

Злокачествено
новообразувание на мозъчните обвивки
(менингите)

С70.0

3

4

ВЕСТНИК

5

6

С Т Р. 6 1
7

8

9

С70.1
С70.9
С71.0
С71.1

Злокачествено
новообразувание на главния мозък и
периферната
нервна система

С71.2
С71.3
С71.4
С71.5
С71.6
С71.7
С71.8
С71.9

Злокачествено
новообразувание на периферните нерви
и вегетативната нервна
система
Злокачествено
новообразувание на гръбначния мозък,
черепномозъчните нерви и
други части на
централната
нервна система
Злокачествено
новообразувание на щитовидната жлеза

С 47

Година 1
1-4 – четирикр.
5-6 – веднъж При необходимост:
Година 2
Невролог
и3
отоневролог
1-4 – двукр. лъчетерапевт
5/6–
мед. онколог
веднъж

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рентген
5. КТ
6. РЕТ-СТ

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

Година 1
1. Клини1-4 и 6 – чечен претирикр.
глед;
При необхо5 – веднъж
2. ПКК
димост:
7/8 – веднъж
3.БиохиЕндокриномия;
лог
Година 2-3
4.Рентген
Лъчетера1-4 и 6 –
5.Сцинпевт
двукр.
тигр.
Мед. онко5,7/8 –
6.Хормони
лог
веднъж
7.МРТ
Година 4+
8.КТ
1-8 – веднъж

Година
1-3
Макс. 3
Година
4+
Макс. 1

Година 4+
веднъж

С72.0
С72.1
С72.2
С72.3
С72.4
С72.5
С72.8
С72.9
С73

Злокачествено С74.0
новообраС74.1
зувание на
надбъбречната
С74.9
жлеза

Злокачествено
новообразувание на други
ендокринни
жлези и сродни структури

Невролог
Детски невролог
Неврохирург За периЛъчетераода на
певт
оставащия
Мед. онкобиологилог
чен живот
Детски онколог/хематолог

Хирург
мед. онкоЗа перилог
ода на
С75.0 Детски оноставащия
колог/хемабиологиС75.1
толог
чен живот
лъчетераС75.2
певт
С75.3
С75.4
С75.5
С75.8
С75.9

Година
1-3
Макс. 3
Година
4+
Макс. 1

С Т Р.

62
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

ВЕСТНИК

5

6

С76.0

7
Година 1
1-4 – четирикр.
5-6 – веднъж

8

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рентген
5. КТ
6. РЕТ-СТ

За периода на
оставащия
биологичен живот

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

Година 1
1-4 – чети1. Клинирикр.
При необхочен пре- 5-6 – веднъж
димост:
глед;
Лъчетера2. ПКК
Година 2
певт
3.Биохии3
Мед. онкомия;
1-4 – двукр.
лог
4.Рентген
5/6–
Пулмолог
5. КТ
веднъж
Гастоентеро6. РЕТ-СТ
лог
Година 4+
веднъж

Мед. онкоЗа периС79.5
лог
ода на
Детски
оноставащия
С79.6
колог/хема- биологиС79.7
толог
чен живот

Първа
година
– през 3
мес.; ІІ и
ІІІ година – през
6 мес.; ІV
+ година
– веднъж
годишно

Година 1
1-4 – чети1. Клинирикр.
чен преПри необхо5-6 – веднъж
глед;
димост:
2. ПКК
ЛъчетераГодина 2
3.Биохипевт
и3
мия;
Мед. онко1-4 – двукр.
4.Рентген
лог
5/6–
5. КТ
веднъж
6. РЕТ-СТ
Година 4+
веднъж

С76.1
Злокачествено
новообразувание с неточно
определени
локализации

БРОЙ 97

С76.2
С76.3
С76.4
С76.5
С76.7

Мед. онколог
За перихирург
ода на
лъчетераоставащия
певт
биологиДетски ончен живот
колог/хематолог

С76.8

Година 2
и3
1-4 – двукр.
5/6–
веднъж

При необходимост:
Лъчетерапевт
Мед. онколог

9

Година
1-3
Макс. 3
Година
4+
Макс. 1

Година 4+
веднъж

С77.0
С77.1
Вторично и
неуточнено
злокачествено
новообразувание на лимфните възли

С77.2
С77.3
С77.4
С77.5
С77.8

Мед. онколог
Детски онколог/хематолог
хирург
лъчетерапевт

С77.9
С78.0
С78.1
Вторично злокачествено новообразувание
на дихателната
и храносмилателната система

С78.2
Мед. онколог
С78.4 Детски онколог/хемаС78.5
толог
С78.6
С78.3

Година
1-3
Макс. 3
Година
4+
Макс. 1

С78.7
С78.8
С79.0
С79.1
С79.2
Вторично
злокачествено
новообразувание с други
локализации

С79.3
С79.4

С79.8
Злокачествено
новообразувание с неуточнена локализация

C 80

Година
1-3
Макс. 3
Година
4+
Макс. 1

БРОЙ 97
1

Болест на
Hodgkin

Фоликуларен
/нодуларен/
нехочкинов
лимфом

Дифузен нехочкинов лимфом

Периферни
и кожни Т
клетъчни лимфоми

ДЪРЖАВЕН
2

С81

С82

С83

С84

3

4

клиничен
За перихематолог
ода на
Детски он- оставащия
колог/хема- биологитолог
чен живот

клиничен
За перихематолог
ода на
Детски он- оставащия
колог/хема- биологитолог
чен живот

клиничен
За перихематолог
ода на
Детски он- оставащия
колог/хема- биологитолог
чен живот

клиничен
За перихематолог
ода на
Детски он- оставащия
колог/хема- биологитолог
чен живот

ВЕСТНИК

5

6

С Т Р. 6 3
7

8

1. КлиниГодина 1-3
чен преКл.пр. 4/2
глед;
Първа
ПКК-4/2
При необхо2. ПКК
година
Биох.-4/2
димост:
3.Биохи– през 3
Рентген 4/2
невролог
мия;
мес.; ІІ и
КАТ – 1
лицево-че4.Рьо граІІІ годиМРТ – 1
люстен хифия на
на – през
рург
гръден
6 мес.; ІV
Година 4+ лъчетерапевт
кош/фас/
+ година
Кл.пр. -1
мед. онколог
КАТ глава
– веднъж
ПКК – 1
кардиолог
и шия с
годишно
Биох. – 1
офталмолог
контраст
КАТ – 1 или
МРТ
МРТ – 1
РЕТ скенер
Първа
година
– през 3
мес.;
ІІ и ІІІ
година
– през 6
мес.;
ІV + год.
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рьо графия на
гръден
кош/фас/
КАТ глава
и шия с
контраст
МРТ

Първа
година
– през 3
мес.;
ІІ и ІІІ
година
– през 6
мес.;
ІV + год.
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рьо графия на
гръден
кош/фас/
КАТ глава
и шия с
контраст
МРТ

Първа
година
– през 3
мес.;
ІІ и ІІІ
година
– през 6
мес.;
ІV + год.
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рьо графия на
гръден
кош/фас/
КАТ глава
и шия с
контраст
МРТ

Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентген 4/2
КАТ – 1
МРТ – 1
Година 4+
Кл.пр. -1
ПКК – 1
Биох. – 1
КАТ – 1 или
МРТ – 1
Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентген 4/2
КАТ – 1
МРТ – 1
Година 4+
Кл.пр. -1
ПКК – 1
Биох. – 1
КАТ – 1 или
МРТ – 1
Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентген 4/2
КАТ – 1
МРТ – 1
Година 4+
Кл.пр. -1
ПКК – 1
Биох. – 1
КАТ – 1 или
МРТ – 1

При необходимост:
невролог
лицево-челюстен хирург
лъчетерапевт
мед. онколог
кардиолог
офталмолог

При необходимост:
невролог
лицево-челюстен хирург
лъчетерапевт
мед. онколог
кардиолог
офталмолог

При необходимост:
невролог
лицево-челюстен хирург
лъчетерапевт
мед. онколог
кардиолог
офталмолог

9

С Т Р.

64
1

Други уточнени типове на
нехочкинов
лимфом

Злокачествени
имунопролиферативни
болести

Множествен
миелом и
злокачествени
плазмоклетъчни новообразувания

Лимфоидна
левкемия

ДЪРЖАВЕН
2

С85

С88

С90

С91

3

4

клиничен
За перихематолог
ода на
Детски он- оставащия
колог/хема- биологитолог
чен живот

клиничен
За перихематолог
ода на
Детски он- оставащия
колог/хема- биологитолог
чен живот

клиничен
За перихематолог
ода на
Детски он- оставащия
колог/хема- биологитолог
чен живот

клиничен
За перихематолог
ода на
Детски он- оставащия
колог/хема- биологитолог
чен живот

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

5

6

7

Първа
година
– през 3
мес.;
ІІ и ІІІ
година
– през 6
мес.;
ІV + год.
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рьо графия на
гръден
кош/фас/
КАТ глава
и шия с
контраст
МРТ

Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентген 4/2
КАТ – 1
МРТ – 1

Първа
година
– през 3
мес.;
ІІ и ІІІ
година
– през 6
мес.;
ІV + год.
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рьо графия на
гръден
кош/фас/
КАТ глава
и шия с
контраст
МРТ

Първа
година
– през 3
мес.;
ІІ и ІІІ
година
– през 6
мес.;
ІV + год.
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рьо графия на
гръден
кош/фас/
КАТ глава
и шия с
контраст
МРТ

Първа
година
– през 3
мес.;
ІІ и ІІІ
година
– през 6
мес.;
ІV + год.
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рьо графия на
гръден
кош/фас/
КАТ глава
и шия с
контраст
МРТ

Година 4+
Кл.пр. -1
ПКК – 1
Биох. – 1
КАТ – 1 или
МРТ – 1
Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентген 4/2
КАТ – 1
МРТ – 1
Година 4+
Кл.пр. -1
ПКК – 1
Биох. – 1
КАТ – 1 или
МРТ – 1
Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентген 4/2
КАТ – 1
МРТ – 1
Година 4+
Кл.пр. -1
ПКК – 1
Биох. – 1
КАТ – 1 или
МРТ – 1
Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентген 4/2
КАТ – 1
МРТ – 1
Година 4+
Кл.пр. -1
ПКК – 1
Биох. – 1
КАТ – 1 или
МРТ – 1

8

При необходимост:
невролог
лицево-челюстен хирург
лъчетерапевт
мед. онколог
кардиолог
офталмолог

При необходимост:
невролог
лицево-челюстен хирург
лъчетерапевт
мед. онколог
кардиолог
офталмолог

При необходимост:
невролог
лицево-челюстен хирург
лъчетерапевт
мед. онколог
кардиолог
офталмолог

При необходимост:
невролог
лицево-челюстен хирург
лъчетерапевт
мед. онколог
кардиолог
офталмолог

9

БРОЙ 97
1

Миелоидна
левкемия

Моноцитна
левкемия

Други левкемии с уточнен
клетъчен вид

Левкемии с
неуточнен
клетъчен тип

ДЪРЖАВЕН
2

С92

С93

С94

С95

3

4

ВЕСТНИК

5

6

1. Клиничен преПърглед;
ва годи2. ПКК
на – през 3
3. Биохиклиничен
За перимес.;
мия;
хематолог
ода на
ІІ и ІІІ го4. Рьо
Детски он- оставащия
дина –
графия
колог/хема- биологипрез 6
на гръден
толог
чен живот
мес.;
кош/фас/
ІV + год.
КАТ глава
– веднъж
и шия с
годишно
контраст
МРТ

клиничен
За перихематолог
ода на
Детски он- оставащия
колог/хема- биологитолог
чен живот

клиничен
За перихематолог
ода на
Детски он- оставащия
колог/хема- биологитолог
чен живот

клиничен
За перихематолог
ода на
Детски он- оставащия
колог/хема- биологитолог
чен живот

Първа
година
– през 3
мес.;
ІІ и ІІІ
година
– през 6
мес.;
ІV + год.
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рьо графия на
гръден
кош/фас/
КАТ глава
и шия с
контраст
МРТ

Първа
година
– през 3
мес.;
ІІ и ІІІ
година
– през 6
мес.;
ІV + год.
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рьо графия на
гръден
кош/фас/
КАТ глава
и шия с
контраст
МРТ

Първа
година
– през 3
мес.;
ІІ и ІІІ
година
– през 6
мес.;
ІV + год.
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рьо графия на
гръден
кош/фас/
КАТ глава
и шия с
контраст
МРТ

С Т Р. 6 5
7
Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентген 4/2
КАТ – 1
МРТ – 1
Година 4+
Кл.пр. -1
ПКК – 1
Биох. – 1
КАТ – 1 или
МРТ – 1
Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентген 4/2
КАТ – 1
МРТ – 1
Година 4+
Кл.пр. -1
ПКК – 1
Биох. – 1
КАТ – 1 или
МРТ – 1
Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентген 4/2
КАТ – 1
МРТ – 1
Година 4+
Кл.пр. -1
ПКК – 1
Биох. – 1
КАТ – 1 или
МРТ – 1
Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентген 4/2
КАТ – 1
МРТ – 1
Година 4+
Кл.пр. -1
ПКК – 1
Биох. – 1
КАТ – 1 или
МРТ – 1

8

При необходимост:
невролог
лицево-челюстен хирург
лъчетерапевт
мед. онколог
кардиолог
офталмолог

При необходимост:
невролог
лицево-челюстен хирург
лъчетерапевт
мед. онколог
кардиолог
офталмолог

При необходимост:
невролог
лицево-челюстен хирург
лъчетерапевт
мед. онколог
кардиолог
офталмолог

При необходимост:
невролог
лицево-челюстен хирург
лъчетерапевт
мед. онколог
кардиолог
офталмолог
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С Т Р.

66
1

ДЪРЖАВЕН
2

Други и не
уточнени злокачествени новообразувания
на лимфната
кръвотворна и
сродните им
тъкани

С96

Карцином ин
ситу и доброкачествени
заболявания

D00
до
D48

3

БРОЙ 97

5

6

7

клиничен
За перихематолог
ода на
Детски он- оставащия
колог/хема- биологитолог
чен живот

Първа
година
– през 3
мес.;
ІІ и ІІІ
година
– през 6
мес.;
ІV + год.
– веднъж
годишно

1. Клиничен преглед;
2. ПКК
3.Биохимия;
4.Рьо графия на
гръден
кош/фас/
КАТ глава
и шия с
контраст
МРТ

Година 1-3
Кл.пр. 4/2
ПКК-4/2
Биох.-4/2
Рентген 4/2
КАТ – 1
МРТ – 1

1 година
след оперативната
интервенция

През 3 до
6 месеца

Клиничен
преглед

хирург-оператор

4

ВЕСТНИК

Година 4+
Кл.пр. -1
ПКК – 1
Биох. – 1
КАТ – 1 или
МРТ – 1

8

9

При необходимост:
невролог
лицево-челюстен хирург
лъчетерапевт
мед. онколог
кардиолог
офталмолог

* Изследванията и консултациите по колони 6, 7, 8 и 9 се осъществяват по преценка на лекаря, водещ
диспансерното наблюдение.“

§ 11. Създава се приложение № 12:
„Приложение № 12
към член единствен
Процедура „Интензивно лечение на новородени
деца с асистирано дишане със или без прилагане на сърфактант“
Забележки:
1. След приключване на лечението по клинични пътеки по редове № 275, 276, 277 и 278
от приложение № 5 и наличие на показания
за продължаване на интензивното лечение по
отношение на пациента могат да бъдат проведени процедури за интензивно лечение при
спазване на критериите по т. 3.
2. Процедурата се осъществява в отделение/
клиника по неонатология с трето ниво на компетентност в лечебни заведения за болнична
помощ, отговарящи на критериите по т. 4.
3. Приемът на пациент в интензивно отделение/клиника по посочената процедура за
интензивно лечение се основава на наличието
на едно или повече от посочените състояния:
3.1. новородени деца с необходимост от
изкуствена вентилация след приложение на
сърфактант (интермитентна вентилация с позитивно налягане, интермитентна мандаторна
вентилация, СРАР) и през първите 24 часа
след прекратяване на изкуствената вентилация;
3.2. новородени деца с необходимост от
изкуствена вентилация (интермитентна вентилация с позитивно налягане, интермитентна
мандаторна вентилация, СРАР) без необходимост от предхождащо сърфактант лечение
и през първите 24 часа след прекратяване на
изкуствената вентилация;
3.3. новородени деца след проведена оперативна интервенция, когато отговарят на
изискванията на т. 3.1 или 3.2.
4. Лечебните заведения, които осъществяват
процедурата, следва да отговарят на следните
условия:

a) наличие на клиника/отделение по нео
натология от III ниво на компетентност в
съответствие с изискванията на медицински
стандарт „Неонатология“;
б) наличие на медико-диагностични структури: клинична лаборатория – II или III ниво;
микробиологична лаборатория и образна диагностика – съобразно изискванията на медицински стандарт „Неонатология“ за трето ниво
на компетентност.
5. Прекратяването на процедура за интензивно лечение (дехоспитализация или превеждане
в профилно отделение) се осъществява при
излизане от моделите за прием и липса на
нови приемни критерии в продължение на 48
часа. Периодът от 48 часа може да бъде скъсен
при преценка на съотношението риск/полза
от престоя в интензивно отделение/клиника.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. В приложението към член единствен
на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на
списъка на заболяванията, за чието домашно
лечение Националната здравноосигурителна
каса заплаща лекарства, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели напълно или частично (обн., ДВ, бр. 106
от 2004 г.; изм., бр. 111 от 2004 г., бр. 6, 63
и 102 от 2005 г., бр. 60 от 2006 г., бр. 100 от
2010 г. и бр. 13 от 2011 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. Редове шести „Злокачествени новообразувания на млечната жлеза“, седми „Злокачествени новообразувания на ендометриума“, осми
„Злокачествени новообразувания на простатата“
и девети „Злокачествени новообразувания на
бъбрек с изключение на бъбречно легенче“ с
кодове по МКБ съответно С50, С54.1, С61 и
С64 се изменят така:

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

„
Злокачествени новообразувания

С00 - С97

Злокачествени новообразувания

Новообразувания in situ

D00 – D09

Новообразувания in situ

Доброкачествени новообразувания

D10 – D36

Доброкачествени новообразувания

Новообразувания с неопределен или
неизвестен характер

D37 – D48

Новообразувания с неопределен или неизвестен характер

„

“
2. След ред единадесети „Таласемия“ с код по МКБ D56.1 се добавят нови редове, както следва:

Придобита хемолитична анемия

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

Други апластични анемии

D61.3

Идиопатична апластична анемия

“
3. След ред петнадесети „Пурпура и други хеморагични състояния“ с код по МКБ D69.3 се
добавят нови редове, както следва:
„
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела

D80.1 – D80.9

Имунодефицит с преобладаващ недостиг на
антитела

Комбинирани имунодефицитни състояния

D81.1 – D81.9

Комбинирани имунодефицитни състояния

Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти

D82.0 – D82.9

Имунодефицит, свързан с други значителни
дефекти

Обикновен променлив имунодефицит

D83.0 – D83.9

Обикновен променлив имунодефицит

Други имунодефицити

D84.0 – D84.9

Други имунодефицити

“
4. На ред двадесет и девети „Други сфинголипидози“ с код по МКБ Е75.2 в колона 3 „Заболявания“ след думата „Фабри“ се добавя „Болест на Ниеман – Пик тип С“.
5. Точка 2 от забележката към приложението се изменя така:
„2. За всички заболявания с кодове по МКБ С00 – С97, D00 – D09, D10 – D36, D37 – D48 могат
да се изписват за домашно лечение само лекарствени продукти за обезболяваща терапия, като:
а) за заболяванията с кодове по МКБ С16, С17, С18, С19, С20, С22.0, С25, С34, С43, С50, С56,
С64, С71, С79.3, С81, С82, С83, С84, С85, С90, С91.0, С92.0, С92.1, С92.4, С92.5, С92.7, С93.0, С94.1,
D46, D47.3, D59.1, D61.3 и D69.3 могат да се изписват за домашно лечение и лекарствени продукти
за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия;
б) за заболяванията с кодове по МКБ С50, С54.1, С61 и С64 могат да се изписват и лекарствени
продукти за поддържаща хормонална терапия.“
§ 13. В Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ,
бр. 106 от 2004 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 58 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Диспансеризацията се провежда от лекар в лечебни заведения за извънболнична помощ,
в лечебни заведения за болнична помощ, в комплексни онкологични центрове, в центрове за
психично здраве и в центрове за кожно-венерически заболявания.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Диспансеризация на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни заведения за
болнична помощ и в комплексни онкологични центрове.“
2. В чл. 12, ал. 8 текстът „и 3б“ се заличава.
3. В приложение № 6 към чл. 12, ал. 5 след ред тринадесети „Ентеробиоза“ с код по МКБ В80
се добавят нови редове, както следва:
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„
Злокачествено новообразувание на
устната

C00.0

Външна повърхност на горната устна

С00.1

Външна повърхност на долната устна

С00.3

Горна устна, вътрешна повърхност

С00.4

Долна устна, вътрешна повърхност

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

С00.6

Комисура на устните

С00.9

Устна, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
основата на езика

С01

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени части на езика

С02.0

Горна повърхност на езика

С02.1

Странични ръбове на езика

С02.2

Долна повърхност на езика

С02.3

Предните две-трети на езика, неуточнена част

С02.4

Езикова сливица

С02.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на езика

С02.9

Език, неуточнена част

С03.0

Горен венец

С03.1

Долен венец

С03.9

Венец, неуточнен

С04.0

Предна част на пода на устната кухина

С04.1

Странична част на пода на устната кухина

С04.9

Под на устната кухина, неуточнена част

С05.0

Твърдо небце

С05.1

Меко небце

С05.2

Увула (мъжец)

С05.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на небцето

С05.9

Небце, неуточнено

С06.0

Лигавица на бузите

С06.1

Преддверие на устната кухина

С06.2

Ретромоларна област

С06.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на други и не
уточнени части на устната кухина

С06.9

Устна кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
венците
Злокачествено новообразувание на
пода на устната кухина
Злокачествено новообразувание на
небцето

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени части на устната кухина

Злокачествено новообразувание на основата
на езика

Злокачествено новообразувание на
околоушната слюнчена жлеза (паротис)

С07

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

Злокачествено новообразувание на
друга и неуточнена част на големите слюнчени жлези

С08.0

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

С08.1

Подезична жлеза (сублингвална)

С08.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на големите
слюнчени жлези

С08.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
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Злокачествено новообразувание на
сливицата (тонзила)

Злокачествено новообразувание на
орофаринкса (мезофаринкс)

Злокачествено новообразувание на
носоглътката (назофаринкс)

ВЕСТНИК
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С09.0

Тонзиларна ямка

С09.1

Тонзиларна дъга (предна) (задна)

С09.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на тонзилата

С09.9

Тонзила, неуточнена

С10.0

Валекула

С10.1

Предна повърхност на епиглотиса

С10.2

Странична стена на орофаринкса

С10.3

Задна стена на орофаринкса

С10.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на орофаринкса

С10.9

Орофаринкс, неуточнен

С11.0

Горна стена на назофаринкса

С11.1

Задна стена на назофаринкса

С11.2

Странична стена на назофаринкса

С11.3

Предна стена на назофаринкса

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание на
пириформения синус

С12

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

Злокачествено новообразувание на
хипофаринкса

С13.0

Посткрикоидна област

С13.1

Ариепиглотисна гънка, обърната към хипофаринкса

С13.2

Задна стена на хипофаринкса

С13.8

Лезия, излизаща извън границите на една
и повече посочени локализации на хипофаринкса

С13.9

Хипофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание с
други и неточно определени локализации на устните, устната кухина
и фаринкса

С14.0

Фаринкс, неуточнен

С14.2

Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)

С14.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

Злокачествено новообразувание на
хранопровода

С15.0

Шийната част на хранопровода

С15.1

Гръдната част на хранопровода

С15.2

Коремната част на хранопровода

С15.3

Горната трета на хранопровода

С15.4

Средната трета на хранопровода

С15.5

Долната трета на хранопровода

С15.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на хранопровода

С15.9

Хранопровод, неуточнена част

С Т Р.
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Злокачествено новообразувание на
стомаха

Злокачествено новообразувание на
тънките черва

Злокачествено новообразувание на
дебелото черво (колон)
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С16.0

Кардиа

С16.1

Дъно на стомаха

С16.2

Тяло на стомаха

С16.3

Антрум на пилора

С16.4

Пилор

С16.5

Малка кривина на стомаха, неуточнена част

С16.6

Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

С16.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на стомаха

С16.9

Стомах, неуточнена локализация

С17.0

Дванадесетопръстник (дуоденум)

С17.1

Иеюнум

С17.2

Илеум

С17.3

Дивертикул на Meckel

С17.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на тънките черва

С17.9

Тънки черва, неуточнена част

С18.0

Цекум

С18.1

Апендикс

С18.2

Колон асценденс

С18.3

Флексура хепатика

С18.4

Колон трансверзум

С18.5

Флексура лиеналис

С18.6

Колон десценденс

С18.7

Колон сигмоидеум

С18.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на дебелото
черво

С18.9

Дебело черво, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
ректосигмоидалната област

С19

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област

Злокачествено новообразувание на
правото черво (ректум)

С20

Злокачествено новообразувание на правото
черво (ректум)

Злокачествено новообразувание на
ануса и аналния канал

С21.0

Анус, неуточнена локализация

С21.1

Анален канал

С21.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на ректума,
ануса и аналния канал

С22.0

Карцином на черния дроб, първичен

С22.1

Карцином на интрахепаталните жлъчни пътища

С22.2

Хепатобластом

С22.3

Ангиосарком на черния дроб

С22.4

Други саркоми на черния дроб

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

С22.9

Злокачествено новообразувание на черен
дроб, неуточнено

Злокачествено новообразувание на
черния дроб и интрахепаталните
жлъчни пътища

Злокачествено новообразувание на
жлъчния мехур

С23

Злокачествено новообразувание на жлъчния
мехур
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Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени части на жлъчните пътища

С24.0

Екстрахепатални жлъчни канали

С24.1

Ампула на Vater

С24.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на жлъчните
пътища

Злокачествено новообразувание на
панкреаса

С25.0

Глава на панкреаса

С25.1

Тяло на панкреаса

С25.2

Опашка на панкреаса

С25.3

Панкреатичен канал

С25.4

Ендокринна част на панкреаса

С25.7

Други части на панкреаса

С25.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на панкреаса

С25.9

Злокачествено новообразувание на панкреас,
неуточнено

С26.0

Чревен тракт, неуточнена част

С26.1

Далак

С26.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на храносмилателната система

С26.9

Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

Злокачествено новообразувание на
носната кухина и средното ухо

С30.0

Носна кухина

С30.1

Средно ухо

Злокачествено новообразувание на
синусите

С31.0

Максиларен синус

С31.1

Етмоидален синус

С31.2

Фронтален синус

С31.3

Сфеноидален синус

С31.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на синусите

С31.9

Злокачествено новообразувание на синуси,
неуточнено

С32.0

Глотис

С32.1

Супраглотис

С32.2

Субглотис

С32.3

Ларингеален хрущял

С32.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на ларинкса

С32.9

Злокачествено новообразувание на ларинкс,
неуточнено

Злокачествено новообразувание на
трахеята

С33

Злокачествено новообразувание на трахеята

Злокачествено новообразувание на
бронхите и белия дроб

С34.0

Главни бронхи

С34.1

Горен лоб, бронх или бял дроб

С34.2

Среден лоб, бронх или бял дроб

С34.3

Долен лоб, бронх или бял дроб

С34.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на бронха или
белия дроб

С34.9

Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
храносмилателните органи с друга
и неточно определена локализация

Злокачествено новообразувание на
ларинкса
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Злокачествено новообразувание на
тимуса

С37

Злокачествено новообразувание на
сърцето, медиастинума и плеврата

С38.0

Сърце

С38.1

Преден медиастинум

С38.2

Заден медиастинум

С38.3

Медиастинум, неуточнена част

С38.4

Плевра

С38.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата

С39.0

Горни дихателни пътища, неуточнена част

С39.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на дихателната
система и гръдния кош

С39.9

Неточно определени локализации на дихателната система

С40.0

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен
крайник

С40.1

Къси кости на горен крайник

С40.2

Дълги кости на долен крайник

С40.3

Къси кости на долен крайник

С40.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на костите и
ставните хрущяли на крайниците

С40.9

Кости и ставни хрущяли на крайниците, с неуточнена локализация

С41.0

Кости на черепа и лицето

С41.1

Долна челюст (мандибула)

С41.2

Гръбначен стълб

С41.3

Ребра, гръдна кост и ключица

С41.4

Кости на таза, сакрума и опашката

С41.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на костите и
ставните хрущяли

С41.9

Злокачествено новообразувание на кости и
ставни хрущяли, неуточнено

Злокачествено новообразувание с
други и неточно определени локализации на дихателните органи и
гръдния кош

Злокачествено новообразувание
на костите и ставните хрущяли на
крайниците

Злокачествено новообразувание на
костите и ставните хрущяли с други
и неуточнени локализации

Злокачествено новообразувание на тимуса
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Злокачествен меланом на кожата

Други злокачествени новообразувания на кожата

Злокачествено новообразувание на
ретроперитонеума и перитонеума
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С43.0,

Злокачествен меланом на устната

С43.1

Злокачествен меланом на клепача, включително ъгъла на клепачната цепка

С43.2

Злокачествен меланом на ухото и външния
слухов канал

С43.3

Злокачествен меланом на други и неуточнени
части на лицето

С43.4

Злокачествен меланом на окосмената част на
главата и шията

С43.5

Злокачествен меланом на тялото

С43.6

Злокачествен меланом на горен крайник,
включително областта на раменния пояс

С43.7

Злокачествен меланом на долен крайник,
включително тазобедрената област

С43.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на злокачествения меланом на кожата

С43.9

Злокачествен меланом на кожата, неуточнен

С44.0

Кожа на устните

С44.1

Кожа на клепачите, включително ъглите на
клепачните цепки

С44.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

С44.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

С44.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

С44.5

Кожа на тялото

С44.6

Кожа на горен крайник, включително област
та на раменния пояс

С44.7

Кожа на долен крайник, включително тазобед
рената област

С44.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на кожата

С44.9

Злокачествено новообразувание на кожата, с
неуточнена локализация

С48.0

Ретроперитонеум

С48.1

Уточнена част на перитонеума

С48.2

Перитонеум, неуточнена част

С48.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума
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Злокачествено новообразувание на
съединителната и другите меки тъкани

Злокачествено новообразувание на
млечната жлеза

Злокачествено новообразувание на
вулвата
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С49.0

Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията

С49.1

Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С49.2

Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

С49.3

Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

С49.4

Съединителна и меки тъкани на корема

С49.5

Съединителна и меки тъкани на таза

С49.6

Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация

С49.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани

С49.9

Съединителна и меки тъкани, с неуточнена
локализация

С50.0

Мамила и ареола

С50.1

Централна част на млечната жлеза

С50.2

Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.3

Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.4

Горен външен квадрант на млечната жлеза

С50.5

Долен външен квадрант на млечната жлеза

С50.6

Аксиларно удължение на млечната жлеза

С50.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на млечната
жлеза

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

С51.0

Голяма срамна устна (лабия)

С51.1

Малка срамна устна

С51.2

Клитор

С51.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на вулвата

С51.9

Вулва, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
влагалището (вагина)

С52

Злокачествено новообразувание на
шийката на матката (цервикс)

С53.0

Ендоцервикс

С53.1

Екзоцервикс

С53.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на шийката на
матката

С53.9

Шийка на матката, неуточнена част

С54.0

Истмус на матката

С54.1

Ендометриум

С54.2

Миометриум

С54.3

Дъно (фундус) на матката

С54.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на тялото на
матката

С54.9

Тяло на матката, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
тялото на матката

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)
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ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Злокачествено новообразувание на
матката с неуточнена локализация

С55

Злокачествено новообразувание на матката с
неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
яйчника

С56

Злокачествено новообразувание на яйчника

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени части на женските полови органи

С57.0

Фалопиева тръба

С57.1

Широка връзка

С57.2

Кръгла връзка

С57.3

Параметриум

С57.4

Придатъци на матката, неуточнени

С57.7

Други уточнени части на женските полови
органи

С57.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на женските
полови органи

С57.9

Женски полови органи, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
плацентата

C58

Злокачествено новообразувание на плацентата

Злокачествено новообразувание на
пениса

С60.0

Препуциум

С60.1

Гланс пенис

С60.2

Тяло на пениса

С60.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на пениса

С60.9

Пенис, с неуточнена локализация

С62.0

Недесцендирал тестис

С62.1

Десцендирал тестис

С62.9

Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено

С63.0

Епидидим

С63.1

Семенна връв

С63.2

Скротум

С63.7

Други уточнени части на мъжките полови органи

С63.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на мъжките полови органи

С63.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
бъбрека с изключение на бъбречното легенче

С64

Злокачествено новообразувание на бъбрека с
изключение на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на
бъбречното легенче

С65

Злокачествено новообразувание на бъбречното
легенче

Злокачествено новообразувание на
уретера

С66

Злокачествено новообразувание на уретера

Злокачествено новообразувание на
тестиса

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени части на мъжките полови органи

С Т Р.
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Злокачествено новообразувание на
пикочния мехур

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени части на пикочните органи

Злокачествено новообразувание на
окото и неговите придатъци

Злокачествено новообразувание на
мозъчните обвивки (менинги)

Злокачествено новообразувание на
главния мозък

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

С67.0

Триъгълник на пикочния мехур

С67.1

Купол на пикочния мехур

С67.2

Латерална стена на пикочния мехур

С67.3

Предна стена на пикочния мехур

С67.4

Задна стена на пикочния мехур

С67.5

Шийка на пикочния мехур

С67.6

Отвор на уретера (орифициум)

С67.7

Урахус

С67.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на пикочния
мехур

С68.0

Уретра

С68.1

Парауретрални жлези

С68.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на пикочните
органи

С68.9

Злокачествено новообразувание на пикочните
органи, неуточнено

С69.0

Конюнктива

С69.1

Роговица

С69.2

Ретина

С69.3

Хориоидея

С69.4

Цилиарно тяло

С69.5

Слъзна жлеза и канали

С69.6

Орбита

С69.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на окото и неговите придатъци

С69.9

Око, неуточнена част

С70.0

Церебрални менинги

С70.1

Спинални менинги

С70.9

Злокачествено новообразувание на менинги,
неуточнено

С71.0

Главен мозък с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)

С71.1

Фронтален лоб

С71.2

Темпорален лоб

С71.3

Париетален лоб

С71.4

Окципитален лоб

С71.5

Мозъчно стомахче

С71.6

Малък мозък

С71.7

Мозъчен ствол

С71.8

Лезия, излизаща извън границите на една
и повече посочени локализации на главния
мозък

С71.9

Главен мозък, с неуточнена локализация
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Злокачествено новообразувание на
гръбначния мозък, черепно-мозъчните нерви и други части на централната нервна система

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

С72.0

Гръбначен мозък

С72.1

Конска опашка (кауда еквина)

С72.2

Обонятелен нерв (олфакторен)

С72.3

Зрителен нерв

С72.4

Слухов нерв

С72.5

Други и неуточнени черепно-мозъчни нерви

С72.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на главния мозък и другите части на централната нервна
система

С72.9

Централна нервна система, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
щитовидната жлеза

С73

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Злокачествено новообразувание на
надбъбречната жлеза

С74.0

Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

С74.1

Медула на надбъбречната жлеза

С74.9

Надбъбречна жлеза, неуточнена част

С75.0

Паращитовидна жлеза

С75.1

Хипофиза

С75.2

Краниофарингеален канал

С75.3

Епифизна (пинеална) жлеза

С75.4

Каротидни телца

С75.5

Аортно телце и други параганглии

С75.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза,
неуточнена

С75.9

Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено

С76.0

Глава, лице и шия

С76.1

Гръден кош

С76.2

Корем

С76.3

Таз

С76.4

Горен крайник

С76.5

Долен крайник

С76.7

Други неточно определени локализации

С76.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на други и неточно определени локализации

С77.0

Лимфни възли на глава, лице и шия

С77.1

Интраторакални лимфни възли

С77.2

Интраабдоминални лимфни възли

С77.3

Лимфни възли на подмишницата и горния
крайник

С77.4

Лимфни възли на ингвиналната област и дол
ния крайник

С77.5

Лимфни възли на таза

С77.8

Лимфни възли с множествени локализации

С77.9

Лимфни възли, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
други ендокринни жлези и сродни
структури

Злокачествено новообразувание с
други и неточно определени локализации

Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните
възли

С Т Р.
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Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната система

Вторично злокачествено новообразувание с други локализации

Болест на Hodgkin

Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов лимфом

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

С78.0

Вторично злокачествено новообразувание на
белия дроб

С78.1

Вторично злокачествено новообразувание на
медиастинума

С78.2

Вторично злокачествено новообразувание на
плеврата

С78.3

Вторично злокачествено новообразувание на
други и неуточнени дихателни органи

С78.4

Вторично злокачествено новообразувание на
тънките черва

С78.5

Вторично злокачествено новообразувание на
дебелото черво и ректума

С78.6

Вторично злокачествено новообразувание на
ретроперитонеума и перитонеума

С78.7

Вторично злокачествено новообразувание на
черния дроб

С78.8

Вторично злокачествено новообразувание на
други и неуточнени храносмилателни органи

С79.0

Вторично злокачествено новообразувание на
бъбрека и бъбречното легенче

С79.1

Вторично злокачествено новообразувание на
пикочния мехур, други и неуточнени пикочни
органи

С79.2

Вторично злокачествено новообразувание на
кожата

С79.3

Вторично злокачествено новообразувание на
главния мозък и мозъчните обвивки

С79.4

Вторично злокачествено новообразувание на
други и неуточнени части на нервната система

С79.5

Вторично злокачествено новообразувание на
кости и костен мозък

С79.6

Вторично злокачествено новообразувание на
яйчник

С79.7

Вторично злокачествено новообразувание на
надбъбречната жлеза

С79.8

Вторично злокачествено новообразувание с
други уточнени локализации

С81.0

Лимфоцитно преобладаване

С81.1

Нодуларна склероза

С81.2

Смесен целуларитет

С81.3

Лимфоцитно изчерпване

С82.0

Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен
лимфом

С82.1

Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен

С82.2

Едроклетъчен, фоликуларен

С82.7

Други видове на фоликуларен нехочкинов
лимфом

С82.9

Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен
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Дифузен нехочкинов лимфом

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

С83.0

Дребноклетъчен (дифузен)

С83.1

Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)

С83.2

Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)

С83.3

Едроклетъчен (дифузен)

С83.4

Имунобластен (дифузен)

С83.5

Лимфобластен (дифузен)

С83.6

Недиференциран (дифузен)

С83.7

Тумор на Burkitt

С83.8

Други видове дифузен нехочкинов лимфом

С83.9

Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен

С84.0

Mycosis fungoides

С84.1

Болест на Sezary

С84.2

Т-зонов лимфом

С84.3

Лимфоепителоиден лимфом

С84.4

Периферен Т-клетъчен лимфом

С84.5

Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

С85.0

Лимфосарком

С85.1

В-клетъчен лимфом, неуточнен

С85.7

Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

С88.0

Макроглобулинемия на Waldenstrom

С88.1

Болест на алфа-тежките вериги

С88.2

Болест на гама-тежките вериги

С88.3

Имунопролиферативна болест на тънките черва

С88.7

Други злокачествени имунопролиферативни
болести

С88.9

Злокачествени имунопролиферативни болести,
неуточнени

Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания

С90.0

Множествен миелом

С90.1

Плазмоклетъчна левкемия

С90.2

Плазмоцитом, екстрамедуларен

Лимфоидна левкемия

С91.0

Остра лимфобластна левкемия

С91.1

Хронична лимфоцитна левкемия

С91.2

Подостра лимфоцитна левкемия

С91.3

Пролимфоцитна левкемия

С91.4

Косматоклетъчна левкемия

С91.5

Т-клетъчна левкемия при възрастни

С91.7

Друга лимфоидна левкемия

С91.9

Лимфоидна левкемия, неуточнена

Периферни и кожни Т-клетъчни
лимфоми

Други и неуточнени типове на нехочкинов лимфом

Злокачествени имунопролиферативни болести

С Т Р.
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Миелоидна левкемия

Моноцитна левкемия

Други левкемии с уточнен клетъчен
вид

Левкемия с неуточнен клетъчен тип

Други и неуточнени злокачествени
новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

Злокачествени новообразувания със
самостоятелни (първични) множествени локализации

ВЕСТНИК
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С92.0

Остра миелоидна левкемия

С92.1

Хронична миелоидна левкемия

С92.2

Подостра миелоидна левкемия

С92.3

Миелоиден сарком

С92.4

Остра промиелоцитна левкемия

С92.5

Остра миеломоноцитна левкемия

С92.7

Друга миелоидна левкемия

С92.9

Миелоидна левкемия, неуточнена

С93.0

Остра моноцитна левкемия

С93.1

Хронична моноцитна левкемия

С93.2

Подостра моноцитна левкемия

С93.7

Друга моноцитна левкемия

С93.9

Моноцитна левкемия, неуточнена

С94.0

Остра еритремия и еритролевкемия

С94.1

Хронична еритремия

С94.2

Остра мегакариобластна левкемия

С94.3

Мастоклетъчна левкемия

С94.4

Остра панмиелоза

С94.5

Остра миелофиброза

С94.7

Друга уточнена левкемия

С95.0

Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.1

Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.2

Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.7

Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.9

Левкемия, неуточнена

С96.0

Болест на Letterer – Sive

С96.1

Злокачествена хистиоцитоза

С96.2

Злокачествен мастоклетъчен тумор

С96.3

Истински хистиоцитен лимфом

С96.7

Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните
им тъкани

С96.9

Злокачествено новообразувание на лимфната,
кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

С97

Злокачествени новообразувания със самостоятелни (първични) множествени локализации

“
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ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

4. В приложение № 7 към чл. 12, ал. 6 след ред шестнадесети „Други хелминтози“ с код по
МКБ В83.0 се добавят нови редове, както следва:
„
Злокачествено новообразувание на
устната

C00.0

Външна повърхност на горната устна

С00.1

Външна повърхност на долната устна

С00.3

Горна устна, вътрешна повърхност

С00.4

Долна устна, вътрешна повърхност

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

С00.6

Комисура на устните

С00.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече локализации на устните

С00.9

Устна, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
основата на езика

С01

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени части на езика

С02.0

Горна повърхност на езика

С02.1

Странични ръбове на езика

С02.2

Долна повърхност на езика

С02.3

Предните две трети на езика, неуточнена
част

С02.4

Езикова сливица

С02.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на езика

С02.9

Език, неуточнена част

С03.0

Горен венец

С03.1

Долен венец

С03.9

Венец, неуточнен

С04.0

Предна част на пода на устната кухина

С04.1

Странична част на пода на устната кухина

С04.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на пода на устната кухина

С04.9

Под на устната кухина, неуточнена част

С05.0

Твърдо небце

С05.1

Меко небце

С05.2

Увула (мъжец)

С05.8

Лезия, излизаща извън границите на една
и повече посочени локализации на пода на
небцето

С05.9

Небце, неуточнено

С06.0

Лигавица на бузите

С06.1

Преддверие на устната кухина

С06.2

Ретромоларна област

С06.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина

С06.9

Устна кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
венците
Злокачествено новообразувание
на пода на устната кухина

Злокачествено новообразувание на
небцето

Злокачествено новообразувание
на други и неуточнени части
на устната кухина

Злокачествено новообразувание на
околоушната слюнчена жлеза (паротис)

С07

Злокачествено новообразувание на основата
на езика

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)
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Злокачествено новообразувание на
друга и неуточнена част на големите слюнчени жлези

Злокачествено новообразувание
на сливицата (тонзила)

Злокачествено новообразувание на
орофаринкса (мезофаринкс)

Злокачествено новообразувание на
носоглътката (назофаринкс)

ВЕСТНИК
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С08.0

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

С08.1

Подезична жлеза (сублингвална)

С08.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на големите
слюнчени жлези

С08.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

С09.0

Тонзиларна ямка

С09.1

Тонзиларна дъга (предна) (задна)

С09.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на тонзилата

С09.9

Тонзила, неуточнена

С10.0

Валекула

С10.1

Предна повърхност на епиглотиса

С10.2

Странична стена на орофаринкса

С10.3

Задна стена на орофаринкса

С10.4

Брахиална цепка

С10.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на орофаринкса

С11.0

Горна стена на назофаринкса

С11.1

Задна стена на назофаринкса

С11.2

Странична стена на назофаринкса

С11.3

Предна стена на назофаринкса

С11.8

Лезия, излизаща извън границите на една
и повече посочени локализации на назофаринкса

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание
на пириформения синус

С12

Злокачествено новообразувание
на хипофаринкса

С13.0

Посткрикоидна област

С13.1

Ариепиглотисна гънка, обърната към хипофаринкса

С13.2

Задна стена на хипофаринкса

С13.8

Лезия, излизаща извън границите на една
и повече посочени локализации на хипофаринкса

С13.9

Хипофаринкс, неуточнен

С14.0

Фаринкс, неуточнен

С14.2

Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)

С14.8

Лезия, излизаща извън границите на една
и повече посочени локализации на устните,
устната кухина и фаринкса

Злокачествено новообразувание с
други и неточно определени локализации на устните, устната кухина
и фаринкса

Злокачествено новообразувание
на пириформения синус
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ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

Злокачествено новообразувание

С15.0

Шийната част на хранопровода

на хранопровода

С15.1

Гръдната част на хранопровода

С15.2

Коремната част на хранопровода

С15.3

Горната трета на хранопровода

С15.4

Средната трета на хранопровода

С15.5

Долната трета на хранопровода

С15.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на хранопровода

С15.9

Хранопровод, неуточнена част

Злокачествено новообразувание

С16.0

Кардиа

на стомаха

С16.1

Дъно на стомаха

С16.2

Тяло на стомаха

С16.3

Антрум на пилора

С16.4

Пилор

С16.5

Малка кривина на стомаха, неуточнена част

С16.6

Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

С16.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на стомаха

С16.9

Стомах, неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание

С17.0

Дванадесетопръстник (дуоденум)

на тънките черва

С17.1

Иеюнум

С17.2

Илеум

С17.3

Дивертикул на Meckel

С17.8

Лезия, излизаща извън границите на една
и повече посочени локализации на тънките
черва

С17.9

Тънки черва, неуточнена част

Злокачествено новообразувание

С18.0

Цекум

на дебелото черво (колон)

С18.1

Апендикс

С18.2

Колон асценденс

С18.3

Флексура хепатика

С18.4

Колон трансверзум

С18.5

Флексура лиеналис

С18.6

Колон десценденс

С18.7

Колон сигмоидеум

С18.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на дебелото
черво

С18.9
Злокачествено новообразувание

С19

на ректосигмоидалната област
Злокачествено новообразувание на
правото черво (ректум)

Дебело черво, неуточнена част
Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област

С20

Злокачествено новообразувание на правото
черво (ректум)
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Злокачествено новообразувание
на ануса и аналния канал

Злокачествено новообразувание
на черния дроб и интрахепаталните
жлъчни пътища

ВЕСТНИК
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С21.0

Анус, неуточнена локализация

С21.1

Анален канал

С21.2

Клоакогенна зона

С21.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на ректума,
ануса и аналния канал

С22.0

Карцином на черния дроб, първичен

С22.1

Карцином на интрахепаталните жлъчни пътища

С22.2

Хепатобластом

С22.3

Ангиосарком на черния дроб

С22.4

Други саркоми на черния дроб

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

С22.9

Злокачествено новообразувание на черен
дроб, неуточнено

Злокачествено новообразувание
на жлъчния мехур

С23

Злокачествено новообразувание
на други и неуточнени части
на жлъчните пътища

С24.0

Екстрахепатални жлъчни канали

С24.1

Ампула на Vater

С24.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на жлъчните
пътища

Злокачествено новообразувание
на панкреаса

С25.0

Глава на панкреаса

С25.1

Тяло на панкреаса

С25.2

Опашка на панкреаса

С25.3

Панкреатичен канал

С25.4

Ендокринна част на панкреаса

С25.7

Други части на панкреаса

С25.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на панкреаса

С25.9

Злокачествено новообразувание на панкреас,
неуточнено

С26.0

Чревен тракт, неуточнена част

С26.1

Далак

С26.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на храносмилателната система

С26.9

Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

Злокачествено новообразувание
на носната кухина и средното ухо

С30.0

Носна кухина

С30.1

Средно ухо

Злокачествено новообразувание
на синусите

С31.0

Максиларен синус

С31.1

Етмоидален синус

С31.2

Фронтален синус

С31.3

Сфеноидален синус

С31.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на синусите

С31.9

Злокачествено новообразувание на синуси,
неуточнено

Злокачествено новообразувание на
храносмилателните органи с друга
и неточно определена локализация

Злокачествено новообразувание на жлъчния
мехур
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Злокачествено новообразувание
на ларинкса

Злокачествено новообразувание на
трахеята
Злокачествено новообразувание
на бронхите и белия дроб

ВЕСТНИК
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С32.0

Глотис

С32.1

Супраглотис

С32.2

Субглотис

С32.3

Ларингеален хрущял

С32.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на ларинкса

С32.9

Злокачествено новообразувание на ларинкс,
неуточнено

С33

Злокачествено новообразувание на трахеята

С34.0

Главни бронхи

С34.1

Горен лоб, бронх или бял дроб

С34.2

Среден лоб, бронх или бял дроб

С34.3

Долен лоб, бронх или бял дроб

С34.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на бронха или
белия дроб

С34.9

Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
тимуса

С37

Злокачествено новообразувание на
сърцето, медиастинума и плеврата

С38.0

Сърце

С38.1

Преден медиастинум

С38.2

Заден медиастинум

С38.3

Медиастинум, неуточнена част

С38.4

Плевра

С38.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на сърцето,
медиастинума и плеврата

С39.0

Горни дихателни пътища, неуточнена част

С39.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на дихателната
система и гръдния кош

С39.9

Неточно определени локализации на дихателната система

С40.0

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен
крайник

С40.1

Къси кости на горен крайник

С40.2

Дълги кости на долен крайник

С40.3

Къси кости на долен крайник

С40.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на костите и
ставните хрущяли на крайниците

С40.9

Кости и ставни хрущяли на крайниците, с
неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание с
други и неточно определени локализации на дихателните органи и
гръдния кош

Злокачествено новообразувание
на костите и ставните хрущяли
на крайниците

Злокачествено новообразувание на тимуса
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Злокачествено новообразувание
на костите и ставните хрущяли с
други и неуточнени локализации

Злокачествен меланом на кожата

Други злокачествени новообразувания на кожата

Мезотелиом

ВЕСТНИК
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С41.0

Кости на черепа и лицето

С41.1

Долна челюст (мандибула)

С41.2

Гръбначен стълб

С41.3

Ребра, гръдна кост и ключица

С41.4

Кости на таза, сакрума и опашката

С41.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на костите и
ставните хрущяли

С41.9

Злокачествено новообразувание на кости и
ставни хрущяли, неуточнено

С43.0
С43.1

Злокачествен меланом на устната
Злокачествен меланом на клепача, включително ъгъла на клепачната цепка

С43.2

Злокачествен меланом на ухото и външния
слухов канал

С43.3

Злокачествен меланом на други и неуточнени
части на лицето

С43.4

Злокачествен меланом на окосмената част на
главата и шията

С43.5

Злокачествен меланом на тялото

С43.6

Злокачествен меланом на горен крайник,
включително областта на раменния пояс

С43.7

Злокачествен меланом на долен крайник,
включително тазобедрената област

С43.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на злокачествения меланом на кожата

С43.9

Злокачествен меланом на кожата, неуточнен

С44.0

Кожа на устните

С44.1

Кожа на клепачите, включително ъглите на
клепачните цепки

С44.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

С44.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

С44.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

С44.5

Кожа на тялото

С44.6

Кожа на горен крайник, включително областта
на раменния пояс

С44.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

С44.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на кожата

С44.9

Злокачествено новообразувание на кожата, с
неуточнена локализация

С45.0

Мезотелиом на плеврата

С45.1

Мезотелиом на перитонеума

С45.2

Мезотелиом на перикарда

С45.7

Мезотелиом с други локализации

С45.9

Мезотелиом, неуточнен
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Сарком на Kaposi

Злокачествено новообразувание на
периферните нерви и вегетативната
нервна система

Злокачествено новообразувание на
ретроперитонеума и перитонеума

Злокачествено новообразувание на
съединителната и другите меки тъкани

ВЕСТНИК
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С46.0

Сарком на Kaposi на кожата

С46.1

Сарком на Kaposi на меките тъкани

С46.2

Сарком на Kaposi на небцето (палатум)

С46.3

Сарком на Kaposi на лимфните възли

С46.7

Сарком на Kaposi с други локализации

С46.8

Сарком на Kaposi на множество органи

С46.9

Сарком на Kaposi с неуточнена локализация

С47.0

Периферни нерви на главата, лицето и шията

С47.1

Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С47.2

Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област

С47.3

Периферни нерви на торакса

С47.4

Периферни нерви на корема

С47.5

Периферни нерви на таза

С47.6

Злокачествено новообразувание на периферните нерви на тялото, неуточнено

С47.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на периферните нерви и вегетативната нервна система

С47.9

Периферни нерви и вегетативна нервна система с неуточнена локализация

С48.0

Ретроперитонеум

С48.1

Уточнена част на перитонеума

С48.2

Перитонеум, неуточнена част

С48.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума

С49.0

Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията

С49.1

Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С49.2

Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

С49.3

Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

С49.4

Съединителна и меки тъкани на корема

С49.5

Съединителна и меки тъкани на таза

С49.6

Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация

С49.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани

С49.9

Съединителна и меки тъкани, с неуточнена
локализация

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Злокачествено новообразувание
на млечната жлеза

Злокачествено новообразувание
на вулвата

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

С50.0

Мамила и ареола

С50.1

Централна част на млечната жлеза

С50.2

Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.3

Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.4

Горен външен квадрант на млечната жлеза

С50.5

Долен външен квадрант на млечната жлеза

С50.6

Аксиларно удължение на млечната жлеза

С50.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на млечната
жлеза

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

С51.0

Голяма срамна устна (лабия)

С51.1

Малка срамна устна

С51.2

Клитор

С51.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на вулвата

С51.9

Вулва, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на
влагалището (вагина)

С52

Злокачествено новообразувание
на шийката на матката (цервикс)

С53.0

Ендоцервикс

С53.1

Екзоцервикс

С53.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на шийката на
матката

С53.9

Шийка на матката, неуточнена част

С54.0

Истмус на матката

С54.1

Ендометриум

С54.2

Миометриум

С54.3

Дъно (фундус) на матката

С54.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на тялото на
матката

С54.9

Тяло на матката, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание
на тялото на матката

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)

Злокачествено новообразувание
на матката с неуточнена локализация

С55

Злокачествено новообразувание
на матката с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание
на яйчника

С56

Злокачествено новообразувание
на яйчника

Злокачествено новообразувание
на други и неуточнени части
на женските полови органи

С57.0

Фалопиева тръба

С57.1

Широка връзка

С57.2

Кръгла връзка

С57.3

Параметриум

С57.4

Придатъци на матката, неуточнени

С57.7

Други уточнени части на женски полови органи

С57.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на женските
полови органи

С57.9

Женски полови органи, с неуточнена локализация
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ДЪРЖАВЕН

Злокачествено новообразувание на
плацентата
Злокачествено новообразувание
на пениса

C58

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

Злокачествено новообразувание на плацентата

С60.0

Препуциум

С60.1

Гланс пенис

С60.2

Тяло на пениса

С60.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на пениса

С60.9

Пенис, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание
на простатата

С61

Злокачествено новообразувание
на тестиса

С62.0

Недесцендирал тестис

С62.1

Десцендирал тестис

С62.9

Злокачествено новообразувание на тестис,
неуточнено

С63.0

Епидидим

С63.1

Семенна връв

С63.2

Скротум

С63.7

Други уточнени части на мъжките полови
органи

С63.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на мъжките
полови органи

С63.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на
бъбрека с изключение на бъбречното легенче

С64

Злокачествено новообразувание на бъбрека с
изключение на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на
бъбречното легенче

С65

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание
на уретера

С66

Злокачествено новообразувание на уретера

Злокачествено новообразувание
на пикочния мехур

С67.0

Триъгълник на пикочния мехур

С67.1

Купол на пикочния мехур

С67.2

Латерална стена на пикочния мехур

С67.3

Предна стена на пикочния мехур

С67.4

Задна стена на пикочния мехур

С67.5

Шийка на пикочния мехур

С67.6

Отвор на уретера (орифициум)

С67.7

Урахус

С67.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на пикочния
мехур

С67.9

Пикочен мехур с неуточнена локализация

С68.0

Уретра

С68.1

Парауретрални жлези

С68.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на пикочните
органи

С68.9

Злокачествено новообразувание на пикочни
органи, неуточнено

Злокачествено новообразувание
на други и неуточнени части
на мъжките полови органи

Злокачествено новообразувание
на други и неуточнени части
на пикочните органи

Злокачествено новообразувание на простатата

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Злокачествено новообразувание
на окото и неговите придатъци

Злокачествено новообразувание
на мозъчните обвивки (менинги)

Злокачествено новообразувание
на главния мозък

Злокачествено новообразувание на
гръбначния мозък, черепно-мозъчните нерви и други части на централната нервна система

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

С69.0

Конюнктива

С69.1

Роговица

С69.2

Ретина

С69.3

Хориоидея

С69.4

Цилиарно тяло

С69.5

Слъзна жлеза и канали

С69.6

Орбита

С69.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на окото и неговите придатъци

С69.9

Око, неуточнена част

С70.0

Церебрални менинги

С70.1

Спинални менинги

С70.9

Злокачествено новообразувание на менинги,
неуточнено

С71.0

Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)

С71.1

Фронтален лоб

С71.2

Темпорален лоб

С71.3

Париетален лоб

С71.4

Окципитален лоб

С71.5

Мозъчно стомахче

С71.6

Малък мозък

С71.7

Мозъчен ствол

С71.8

Лезия, излизаща извън границите на една
и повече посочени локализации на главния
мозък

С71.9

Главен мозък, с неуточнена локализация

С72.0

Гръбначен мозък

С72.1

Конска опашка (кауда еквина)

С72.2

Обонятелен нерв (олфакторен)

С72.3

Зрителен нерв

С72.4

Слухов нерв

С72.5

Други и неуточнени черепно-мозъчни нерви

С72.8

Лезия, излизаща извън границите на една
и повече посочени локализации на главния
мозък и другите части на централната нервна
система

С72.9

Централна нервна система, неуточнена част

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

Злокачествено новообразувание на
щитовидната жлеза
Злокачествено новообразувание
на надбъбречната жлеза

Злокачествено новообразувание
на други ендокринни жлези и сродни структури

Злокачествено новообразувание с
други и неточно определени локализации

Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните
възли

С73

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

С74.0

Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

С74.1

Медула на надбъбречната жлеза

С74.9

Надбъбречна жлеза, неуточнена част

С75.0

Паращитовидна жлеза

С75.1

Хипофиза

С75.2

Краниофарингеален канал

С75.3

Епифизна (пинеална) жлеза

С75.4

Каротидни телца

С75.5

Аортно телце и други параганглии

С75.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза,
неуточнена

С75.9

Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено

С76.0

Глава, лице и шия

С76.1

Гръден кош

С76.2

Корем

С76.3

Таз

С76.4

Горен крайник

С76.5

Долен крайник

С76.7

Други неточно определени локализации

С76.8

Лезия, излизаща извън границите на една и
повече посочени локализации на други и неточно определени локализации

С77.0

Лимфни възли на глава, лице и шия

С77.1

Интраторакални лимфни възли

С77.2

Интраабдоминални лимфни възли

С77.3

Лимфни възли на подмишницата и горния
крайник

С77.4

Лимфни възли на ингвиналната област и дол
ния крайник

С77.5

Лимфни възли на таза

С77.8

Лимфни възли с множествени локализации

С77.9

Лимфни възли, с неуточнена локализация

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храно
смилателната система

Вторично злокачествено новообразувание с други локализации

Болест на Hodgkin

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

С78.0

Вторично злокачествено новообразувание на
белия дроб

С78.1

Вторично злокачествено новообразувание на
медиастинума

С78.2

Вторично злокачествено новообразувание на
плеврата

С78.3

Вторично злокачествено новообразувание на
други и неуточнени дихателни органи

С78.4

Вторично злокачествено новообразувание на
тънките черва

С78.5

Вторично злокачествено новообразувание на
дебелото черво и ректума

С78.6

Вторично злокачествено новообразувание на
ретроперитонеума и перитонеума

С78.7

Вторично злокачествено новообразувание на
черния дроб

С78.8

Вторично злокачествено новообразувание на
други и неуточнени храносмилателни органи

С79.0

Вторично злокачествено новообразувание на
бъбрека и бъбречното легенче

С79.1

Вторично злокачествено новообразувание на
пикочния мехур, други и неуточнени пикочни
органи

С79.2

Вторично злокачествено новообразувание на
кожата

С79.3

Вторично злокачествено новообразувание на
главния мозък и мозъчните обвивки

С79.4

Вторично злокачествено новообразувание на
други и неуточнени части на нервната система

С79.5

Вторично злокачествено новообразувание на
кости и костен мозък

С79.6

Вторично злокачествено новообразувание на
яйчник

С79.7

Вторично злокачествено новообразувание на
надбъбречната жлеза

С79.8

Вторично злокачествено новообразувание с
други уточнени локализации

С81.0

Лимфоцитно преобладаване

С81.1

Нодуларна склероза

С81.2

Смесен целуларитет

С81.3

Лимфоцитно изчерпване
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ДЪРЖАВЕН

Фоликуларен [нодуларен] нехочкинов лимфом

Дифузен нехочкинов лимфом

Периферни и кожни Т-клетъчни
лимфоми

Други и неуточнени типове
на нехочкинов лимфом

Злокачествени имунопролиферативни болести

Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

С82.0

Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен

С82.1

Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и
едроклетъчен, фоликуларен

С82.2

Едроклетъчен, фоликуларен

С82.7

Други видове на фоликуларен нехочкинов
лимфом

С82.9

Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен

С83.0

Дребноклетъчен (дифузен)

С83.1

Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)

С83.2

Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)

С83.3

Едроклетъчен (дифузен)

С83.4

Имунобластен (дифузен)

С83.5

Лимфобластен (дифузен)

С83.6

Недиференциран (дифузен)

С83.7

Тумор на Burkitt

С83.8

Други видове на дифузен нехочкинов лимфом

С83.9

Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен

С84.0

Mycosis fungoides

С84.1

Болест на Sezary

С84.2

Т-зонов лимфом

С84.3

Лимфоепителоиден лимфом

С84.4

Периферен Т-клетъчен лимфом

С84.5

Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

С85.0

Лимфосарком

С85.1

В-клетъчен лимфом, неуточнен

С85.7

Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

С88.0

Макроглобулинемия на Waldenstrom

С88.1

Болест на алфа-тежките вериги

С88.2

Болест на гама-тежките вериги

С88.3

Имунопролиферативна болест на тънките
черва

С88.7

Други злокачествени имунопролиферативни
болести

С88.9

Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

С90.0

Множествен миелом

С90.1

Плазмоклетъчна левкемия

С90.2

Плазмоцитом, екстрамедуларен

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

Лимфоидна левкемия

Миелоидна левкемия

Моноцитна левкемия

Други левкемии с уточнен клетъчен
вид

Левкемия с неуточнен клетъчен тип

Други и неуточнени злокачествени
новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

Злокачествени новообразувания със
самостоятелни (първични) множествени локализации

ВЕСТНИК

С91.0

Остра лимфобластна левкемия

С91.1

Хронична лимфоцитна левкемия

С91.2

Подостра лимфоцитна левкемия

С91.3

Пролимфоцитна левкемия

С91.4

Косматоклетъчна левкемия

С91.5

Т-клетъчна левкемия при възрастни

С91.7

Друга лимфоидна левкемия

С91.9

Лимфоидна левкемия, неуточнена

С92.0

Остра миелоидна левкемия

С92.1

Хронична миелоидна левкемия

С92.2

Подостра миелоидна левкемия

С92.3

Миелоиден сарком

С92.4

Остра промиелоцитна левкемия

С92.5

Остра миеломоноцитна левкемия

С92.7

Друга миелоидна левкемия

С92.9

Миелоидна левкемия, неуточнена

С93.0

Остра моноцитна левкемия

С93.1

Хронична моноцитна левкемия

С93.2

Подостра моноцитна левкемия

С93.7

Друга моноцитна левкемия

С93.9

Моноцитна левкемия, неуточнена

С94.0

Остра еритремия и еритролевкемия

С94.1

Хронична еритремия

С94.2

Остра мегакариобластна левкемия

С94.3

Мастоклетъчна левкемия

С94.4

Остра панмиелоза

С94.5

Остра миелофиброза

С94.7

Друга уточнена левкемия

С95.0

Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.1

Хронична левкемия с неуточнен клетъчен
тип

С95.2

Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.7

Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.9

Левкемия, неуточнена

С96.0

Болест на Letterer – Sive

С96.1

Злокачествена хистиоцитоза

С96.2

Злокачествен мастоклетъчен тумор

С96.3

Истински хистиоцитен лимфом

С96.7

Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните
им тъкани

С96.9

Злокачествено новообразувание на лимфната,
кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

С97

Злокачествени новообразувания със самостоя
телни (първични) множествени локализации

§ 14. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.
12976
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Министър: Стефан Константинов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за фуражите със специално
предназначение (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2008 г., бр. 14 от 2009 г. и бр. 82
от 2010 г.)
§ 1. В раздел „Заключителни разпоредби“ в § 3 думите „генералния директор на Нацио
налната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните“.
§ 2. В приложението към чл. 5, ал. 1 в таблицата след ред „Подпомагане на кожната функция
при дерматози и обезкосмяване“ се създава нов ред:
„
Под пом а г а не н а
метаболизма на
ставите при остео
артроза

Кучета:
Кучета и Кучета:
Първона- Препор ъч ва с е
Минимално съдър- котки
– Общо съдържание ч а л н о д о мнението на ветежание на су хо вена омега-3 мастни три месеца ринарен лекар прещество от общото
киселини
ди употреба или
съдържание на оме– Общо съдържание
преди удължаване
га-3 мастни киселена ЕРА
продължителност
ни е 3,3 % и 0,38 %
та на употреба
от ейкозапентаенова
киселина (ЕРА)
Под ход ящо съд ър– Общо съдържание
жание на витамин Е
на витамин Е
Котки:
Минимално съдържание на су хо вещество от общото
съдържание на омега-3 мастни киселини
е 1,2 % и 0,28 % от
докозахексанова киселина (DHA)
Повишени нива на
метионин и манган

Подходящо – съдържание на витамин Е

Котки:
– Общо съдържание
на омега-3 мастни
киселини
– Общо съдържание
на DHA

– Общо съдържание
на метионин
– Общо съдържание
на манган
– Общо съдържание
на витамин Е

“
Допълнителна разпоредба
§ 3. Тази наредба въвежда Регламент (ЕС) № 1070/2010 на Комисията от 22 ноември 2010 г. за
изменение на Директива 2008/38/ЕО за добавяне в списъка на предназначенията подпомагането
на метаболизма на ставите при остеопороза при кучета и котки като специфична хранителна
цел (ОВ, L 306/2010 от 23.11.2010 г.).
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Цв. Димитров
12800
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в
училищата по изкуствата (обн., ДВ, бр. 81 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Организацията и графикът на дейности
те по приемане на учениците се определят
със заповед на министъра на културата не
по-късно от 31 март на съответната година.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 думите „по ал. 3“ се заличават.
§ 3. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Конкретните дати, час и място
на провеждане на изпитите за всеки клас и
специалност се обявяват не по-късно от една
седмица преди определената начална дата
за провеждане на изпитите в приемащото
училище.“
§ 4. В чл. 10, ал. 9 думите „3-дневен“ се
заменят с „2-дневен“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в 7-дневен срок“ се заменят с „в срок 5 работни дни“.
2. В ал. 3 цифрата „8“ се заменя с „5“.
§ 6. В чл. 13 се създава т. 5 със следното
съдържание:
„5. специалност изобразително изкуство.“
§ 7. В чл. 14 т. 1 се изменя така:
„1. за професиите музикант-инструменталист, музикант-вокалист, акордьор и музикален оформител по специалностите пиано,
цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа,
класическа китара, флейта, обой, кларнет,
фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба,
саксофон, ударни инструменти, акордеон,
класическо пеене, поп и джаз пеене, народно
пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, акордиране и музикално оформление.“
§ 8. В чл. 16, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за І клас – за всички специалности – изпит по солфеж;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. за V клас – за всички специалности
(без арфа, контрабас, обой, кларнет, фагот,
медни духови и народни инструменти) – изпит по специалността и по солфеж; за арфа,
контрабас, обой, кларнет, фагот, медни духови
и народни инструменти – изпит по солфеж;“.
3. В т. 4 текстът „за ІХ клас – “ се заличава.
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§ 9. В чл. 20, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за І клас – за всички специалности по
музикално изкуство – въз основа на оценката
от изпита по солфеж;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. за V клас за всички специалности (без
арфа, контрабас, обой, кларнет, фагот, медни
духови и народни инструменти) – въз основа
на оценката по специалността; когато кандидатите имат еднакви оценки по специалността,
те се класират въз основа на оценката по
солфеж; класирането на кандидатите за специалностите арфа, контрабас, обой, кларнет,
фагот, медни духови и народни инструменти
се извършва въз основа на оценката от изпита
по солфеж;“.
3. В т. 3 думите „за професия музикантинструменталист“ се заменят със „за професиите музикант-инструменталист, акордьор и
музикален оформител“.
4. В т. 7 пред думите „чл. 14, т. 4 – 12“ се
добавя „чл. 13, т. 5“.
§ 10. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби в изречение второ думите „в
срок до 14 септември,“ се заменят с „в срок
до 10 дни от подаването им,“.
Министър на образованието, младежта
и науката: Сергей Игнатов
Министър на културата:
Вежди Рашидов
12820

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите
от замърсяване с нитрати от земеделски
източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „предизвикано“ се
добавя „от нитрати“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „действия“ се добавя
„по чл. 13 и 15“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. определяне като уязвими зони на районите в страната, в които чрез просмукване
или оттичане водите се замърсяват или могат
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да бъдат замърсени с нитрати от земеделски
източници и които допринасят за замърсяването;“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. организира и ръководи мониторинга
на нитрати във водите и на еутрофикацията
на водите;“.
2. Създава се нова т. 5:
„5. предоставя на министъра на здравеопазването пол у чената при провеж дани я
мониторинг по реда на чл. 18 информация за
съдържанието на нитрати в повърхностните и
подземните води, когато същите са предназначени за питейно-битово водоснабдяване;“.
3. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думата
„предназначени“ се заменя с „използвани“.
4. Досегашната т. 6 става т. 7.
5. Създава се нова т. 8:
„8. организира контрол върху изпълнението на мерките от програмите по чл. 6,
т. 3 и допълнителните мерки и засилените
действия по чл. 6, т. 4 в рамките на своята
компетентност;“.
6. Досегашните т. 7 и 8 стават съответно
т. 9 и 10.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 5 се отменя.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. организира контрол върху изпълнението на програмите по т. 2, агротехническите,
агрохимическите, агроекологичните, ветеринарномедицинските и зоохигиенните мерки
от програмите по т. 3 и от допълнителните
мерки и засилените действия по т. 4;“.
3. В т. 7:
а) в буква „б“ думата „за“ се заменя със
„с цел“;
б) в буква „в“ накрая се добавя „и допълнителните мерки и засилени действия по т. 4
в рамките на своята компетентност“.
§ 4. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на здравеопазването предоставя на министъра на околната среда и
водите информация за:
1. питейните водоизточници с наднормено
съдържание на нитрати;
2. извършения контрол от органите на
държавния здравен контрол в границите на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване, върху дейността на
лица – земеделски стопани.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
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„2. контролира изпълнението на мерките
от програмите по чл. 6, т. 3 и на допълнителните мерки и засилени действия по чл. 6, т. 4
в рамките на своята компетентност;“.
2. Досегашната т. 2 става т. 3.
3. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея след
думите „по т. 2“ се добавя „и т. 3“.
4. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 6. В чл. 12, ал. 1 изречението „Заповед
та се обнародва в „Държавен вестник“ се
заличава.
§ 7. В чл. 14 се създава ал. 3:
„(3) За оценка на ефективността на програмите от мерки се планира и извършва мониторинг на водите въз основа на програмите
по чл. 19, ал. 3.“
§ 8. В чл. 18, ал. 1, т. 1, буква „б“ накрая се
добавят думите „във водоносните хоризонти“.
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Мониторингът по чл. 18, ал. 1, т. 1 се
извършва веднъж на осем години в пунктовете,
в които всички проби са показали съдържание
на нитрати, по-малко от 25 милиграма на
литър, и не се е появила причина, която може
да предизвика повишаване на съдържанието
на нитрати във водите.“
2. В ал. 4 думите „Наредба № 5 от 2007 г. за
мониторинг на водите (ДВ, бр. 44 от 2007 г.)“
се заменят с „Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите (ДВ, бр. 34 от 2011 г.)“.
§ 10. В чл. 20, ал. 3 думите „Наредба № 5
от 2007 г. за мониторинг на водите“ се заменят с „Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг
на водите“.
§ 11. В чл. 22 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Измерванията, наблюденията и изпитванията, свързани с мониторинга по чл. 18,
се извършват в съответствие с Наредба № 1
от 2011 г. за мониторинг на водите.
(2) Сра вни т елен мет од за оп редел яне
съдържанието на нитрати във водите е методът, определен в Наредба № 12 от 2002 г.
за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване – молекулна абсорбционна
спектрофотометрия или друг ISO стандарт
със същите или по-добри: точност, възпроизводимост и граница на откриване.“
§ 12. В чл. 23, ал. 1, т. 2, буква „а“ думите „всеки воден обект“ се заменят с „всяко
водно тяло“.
§ 13. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 12 накрая се добавят думите „включително и в преработен вид“.
2. В т. 16 думите „тор“ е вещество, което
съдържа азотни съединения“ се заменят с
„тор“ е всяко вещество, което съдържа едно
или повече азотни съединения“.
3. Точка 17 се изменя така:
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„17. „уязвими зони“ са всички известни
райони, в които чрез просмукване или оттичане водите се замърсяват с нитрати от
земеделски източници или могат да бъдат
замърсени, ако не се изпълняват програми
от мерки за ограничаване и предотвратяване
на замърсяването, и които райони допринасят
за замърсяването.“
§ 14. Навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието и продоволствието“,
„министъра на земеделието и продоволствието“ и „Министерството на земеделието
и продоволствието“ се заменят съответно
с „министърът на земеделието и храните“,
„министъра на земеделието и храните“ и
„Министерството на земеделието и храните“.
Министър на околната среда и водите:
Нона Караджова
Министър на здравеопазването:
Стефан Константинов
Министър на земеделието и храните:
Мирослав Найденов
12866

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност
и ликвидността на инвестиционните посред
ници (обн., ДВ, бр. 97 от 2006 г.; попр., бр. 4
от 2007 г.; изм., бр. 68 от 2008 г., бр. 28 от
2009 г., бр. 102 от 2010 г. и бр. 20 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6а, ал. 1, т. 2 думите „Комитета
на европейските банкови надзорни органи“
се заменят с „Европейския банков орган“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 т. 6 се изменя така:
„6. стойността на експозицията на секюритизиращи позиции в търговския портфейл,
които могат да получат рисково тегло 1250 %
съгласно т. 6 от приложение № 7, ако са част
от инвестиционния портфейл“.
2. В ал. 8 след думите „приложение № 7“
се добавя „или при изчисляването на капиталовите изисквания по глава шеста и глава
единадесета“.
§ 3. В чл. 8 се създава ал. 10:
„(10) При изчисляване на собствения капитал инвестиционните посредници прилагат
изискванията на чл. 12, чл. 14 – 16 и 18 спрямо всички активи, отчитани по справедлива
стойност, като от общата стойност на първичния капитал се изважда сумата на всички
допълнителни корекции на стойността.“
§ 4. В чл. 10, ал. 2 думите „се извършват
съгласно раздел I“ се заменят със „се извър
шват съгласно т. 4 на раздел I“.
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§ 5. В чл. 12, ал. 2, т. 1 след думите „преценката за тяхното съответствие“ се добавя
„насоки за използването на входящи данни,
които не са обект на наблюдение и отразяват допускания за това какво би използвал
инвестиционният посредник за оценка на
позицията“.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „инвестиционният посредник използва“ се заменят с „инвестиционният
посредник консервативно използва“.
2. В ал. 2, т. 1 след думите „търговския
портфейл“ се добавя „или на други оценени
по справедлива стойност позиции“.
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „или резервите“ се
заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Инвестиционният посредник създава и
поддържа процедури за изчисляване на корек
ция в текущата оценка на нисколиквидните
позиции. Когато е необходимо, такива корек
ции се извършват в допълнение към оценката
на промяната в стойността на позицията,
изисквани за целите на финансовото отчитане. Корекциите отразяват неликвидността
на позицията и се формират при отчитане на
следните фактори:
1. период от време, необходим за пълно
хеджиране на позициите или рисковете, свързани с тези позиции;
2. волатилност и средни стойности на разликата между цените „купува“ и „продава“;
3. наличие на пазарни котировки, брой и
наименованията на маркет-мейкърите;
4. волатилност и средна стойност на търгуваните обеми, включително търгуваните
количества в периоди на неблагоприятни
пазарни условия;
5. пазарни концентрации;
6. период на държане на позицията;
7. степен, до която оценката се основава
на модела по чл. 16, ал. 1, и влиянието на
рисковете, свързани с него, върху оценката.“
3. В ал. 5 думите „формира резерви“ се
заменят със „създава корекции“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Инвестиционният посредник изрично оцен ява необходимост та от корек ции
в оценките с цел отразяване на риска от
използването на модел за оценка, който се
отнася до използването на евентуално неточна
методология за оценка или който е свързан
с използването на евентуално неточни данни
или данни, които не са обект на наблюдение,
за прецизиране на модела за оценка на струк-
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турирани продукти, включително, но не само
секюритизирани позиции и кредитни деривати
за n-то неизпълнение.“
5. В ал. 7 и 8 думите „или резервите“ се
заличават.
§ 8. В чл. 19, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. капиталовите изисквания за позициите,
които инвестиционният посредник държи в
търговския си портфейл, изчислени съгласно
методите и възможностите по глави шеста,
девета, приложение № 9 и глава единадесета,
ако е приложима, както и по глава седма за
инвестиционния портфейл;
2. капиталовите изисквания относно цялостната дейност на инвестиционния пос
ред н и к , изч ислен и с ъгласно ме т од и т е и
възможностите по глави седма, осма, десета
и единадесета, ако е приложима;“.
§ 9. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато инвестиционният посредник е
страна, която поема кредитния риск („продавач
на защита“), при изчисляване на капиталовите
изисквания за пазарен риск, ако не е посочено друго, може да се използва стойността
на базовия актив на кредитния дериватив
или стойността на базовия актив може да
се замести със стойността на базовия актив,
от която са приспаднати всички промени в
пазарната стойност на кредитния дериватив
от момента на допускането му до търговия.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За ценните книжа, свързани с кредитен
риск по ал. 3, т. 3 и 4, които имат външен
рейтинг и отговарят на условията за квалифицирана дългова експозиция, инвестиционният
посредник – продавач на защита, отчита само
една дълга позиция със специфичен риск към
тях. Ако кредитен дериватив за n-то неизпълнение има присъдена външна кредитна оценка,
инвестиционният посредник – продавач на
защита, изчислява капиталовото изискване за
специфичен риск според присъдения рейтинг
на деривативния инструмент и прилагайки
приложимите секюритизиращи рискови тегла.“
§ 10. В чл. 37 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Инвестиционният посредник разпределя нетните си позиции от търговския портфейл
в инструменти, които не са секюритизаращи
позиции, изчислени съгласно чл. 26, в съответната категория на табл. № 1 от приложение
№ 1 съобразно техния емитент или длъжник,
външната или вътрешната кредитна оценка
и остатъчния срок до падежа, като след това
ги умножава по съответното тегло, посочено
в таблицата.
(3) За изчисляване на капиталовите изисквания за специфичен риск инвестиционният
посредник сумира своите претеглени позиции
по ал. 2 независимо дали са дълги или къси.
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Капиталовите изисквания за специфичен риск
за секюритизиращи позиции се изчисляват
съгласно чл. 37а. Позициите на инвестиционния посредник в издадени от него дългови
инструменти не участват в изчислението за
специфичния риск.“
§ 11. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) Извън случаите на чл. 37,
ал. 2 – 7 инвестиционният посредник може
да определи като капиталово изискване за
специфичен риск за портфейл за корелационно
търгуване, като част от търговския портфейл,
по-голямата от следните стойности:
1. общото капиталово изискване за специфичен риск, приложимо само за нетните
дълги позиции от портфейла за корелационно
търгуване;
2. общото капиталово изискване за специфичен риск, приложимо само за нетните
къси позиции от портфейла за корелационно
търгуване.
(2) Портфейл за корелационно търгуване
представляват секюритизиращи позиции и
кредитни деривативи за n-то неизпълнение,
които отговарят едновременно на следните
критерии:
1. позициите не са пресекюритизиращи позиции, опции върху секюритизационен транш
или други деривативи върху секюритизиращи
позиции, които не предоставят пропорционален дял от приходите от секюритизационен
транш;
2. всички инструменти са инструменти,
издадени върху задължения на един емитент,
включително издадени кредитни деривативи
върху задължения на един емитент, за които
съществува ликвиден двустранен пазар или
обичайно търгувани индекси, базирани на
тези емитенти.
(3) Не могат да бъдат включени в портфейл
за корелационно търгуване позиции, които
отговарят на едно от следните изисквания:
1. базисен актив, който може да бъде разпределен в класовете експозиции, посочени
в чл. 107, ал. 1, т. 8 и 9, в инвестиционния
портфейл на инвестиционния посредник;
2. вземане от дружество със специална цел.
(4) Инвестиционният посредник може да
включи в портфейл за корелационно търгуване
позиции, които не са секюритизиращи позиции
или кредитни деривати за n-то неизпълнение,
но които хеджират други позиции от този
портфейл при условие, че за инструмента
или базисните му инструменти съществува
ликвиден двустранен пазар.
(5) Двустранен пазар е налице, когато
има независими предложения за покупка и
продажба, така че цената, определена спрямо
последния курс продава или от текущите конкурентни котировки за покупка и продажба,
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може да се определи в рамките на един ден
и сделката се осъществява по тази цена за
относително кратко време съобразно приетата
търговска практика.“
§ 12. Създават се чл. 38а и 38б:
„Чл. 38а. (1) Инвестиционният посредник
претегля своите нетни позиции за инструментите в търговския портфейл, които представ
ляват секюритизиращи позиции, съгласно
чл. 26, както следва:
1. за секюритизационни позиции, които
в инвестиционния портфейл са предмет на
стандартизирания метод за кредитен риск,
се прилагат 8 % от рисковото тегло съгласно
стандартизирания метод, посочен в т. 6.2 от
приложение № 7;
2. за секюритизационни позиции, които
в инвестиционния портфейл са предмет на
метода, базиран на вътрешните рейтинги, се
прилагат 8 % от рисковото тегло, изчислено
съгласно метода на вътрешните рейтинги,
посочен в т. 6.3 от приложение № 7.
(2) С разрешение на заместник-председателя, за целите на ал. 1, методът на надзорната
формула по т. 6.3.4 от приложение № 7 може
да се използва от инвестиционен посредник,
който не е инвестиционен посредник инициатор, за същата секюритизираща позиция в
инвестиционния портфейл. Оценките на вероятността от неизпълнение (PD) и на процента
на загуба при неизпълнение (LGD), като входни
параметри при изчисленията, се определят в
съответствие с раздел ІІ на глава дванадесета
или, като алтернатива, при самостоятелно
разрешение от заместник-председателя, въз
основа на оценки, получени в резултат на
модела по чл. 100а и които съответстват на
количествените стандарти на метода на вътрешните рейтинги.
(3) За секюритизиращи позиции в инвестиционния портфейл, за които може да се
приложи рисково тегло от 1250 % съгласно
чл. 126а – 126ж, се прилага 8 % рисково тегло
независимо от разпоредбата на ал. 1.
(4) Инвестиционният посредник сумира отделно своите претеглени нетни дълги позиции
и своите претеглени нетни къси позиции, като
по-голямата сума е капиталовото изискване
за специфичен риск.
(5) Инвестиционният посредник сумира
своите претеглени позиции, полу чени от
прилагането на този член, независимо дали
са дълги или къси, за да изчисли капиталово
изискване за специфичен риск.
(6) Инвестиционният посредник представя
информация на комисията за общата сума на
своите претеглени нетни дълги и нетни къси
позиции, разбити по видове базисни активи.
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Чл. 38б. При прилагането на чл. 37а и 38а
инвестиционният посредник може да ограничи
произведението от теглото и нетната позиция
до максималната възможна загуба, свързана
с риска от неизпълнение. За късите позиции
това ограничение може да се изчисли като
промяна в стойността, дължаща се на незабавно елиминиране на риска от неизпълнение.“
§ 13. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. При изчисляването на капиталовите
изисквания за специфичен риск инвестиционният посредник умножава общата брутна
позиция по 8 %.“
§ 14. В чл. 95, ал. 1 се създава изречение
второ: „За всеки отделен случай заместникпредседателят издава изрично разрешение за
използването на вътрешни модели за целите на
изчисляването на капиталовите изисквания.“
§ 15. В чл. 98 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Създава се ал. 5:
„(5) При използването на вътрешен модел инвестиционният посредник може при
изчисляване на капиталовите изисквания за
специфичен риск да изключи секюритизиращите позиции или кредитни деривативи за n-то
неизпълнение, за които прилага капиталовите
изисквания за позиционен риск съгласно глава
шеста. Инвестиционният посредник не може
да изключи позициите, за които се прилага
методът по чл. 100ж.“
§ 16. Членове 99 и 100 се отменят.
§ 17. Създават се чл. 100а, 100б, 100в, 100г,
100д, 100е, 100ж и 100з:
„Чл. 100а. (1) Инвестиционен посредник,
получил разрешение за използване на вътрешен
модел съгласно чл. 98, при изчисляването на
капиталовите си изисквания за позициите си
в облигации, държани за продажба, приема
метод за отчитане на допълнителните рискове от неизпълнение и миграционен риск на
позициите в търговския си портфейл, които
не са отразени в показателя за стойност под
риск съгласно чл. 98.
(2) Инвестиционният посредник удостоверява, че методът по ал. 1 отговаря на стандартите за надеждност по глава дванадесета,
раздел II, при допускането за постоянно ниво
на риск, и се коригира, когато е необходимо,
за да отрази влиянието на ликвидността,
концентрацията, хеджирането и опционните
характеристики.
(3) Методът по ал. 1:
1. включва всички позиции, които са предмет на капиталови изисквания за лихвен риск,
но не включва секюритизиращите позиции и
кредитните деривати за n-то неизпълнение;
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2. се основава на обективни и актуални
данни и отразява нелинейното въздействие на
опциите, структурираните кредитни деривати
и други позиции със съществено нелинейно
поведение по отношение на промени в цените.
(4) Инвестиционният посредник отчита
степента на риска от използването на модел, присъщ на оценката и оценяването на
рисковете от промяна в цената, свързани с
продуктите по ал. 3, т. 2.
(5) С разрешение на заместник-председателя инвестиционният посредник може да
включи последователно всички търгувани на
регулиран пазар позиции в акции, както и
дериватни позиции върху акции, търгувани на
регулиран пазар, при условие, че това включване съответства на начина на вътрешното
измерване и управление на риска. Методът
следва да включва въздействието от корелацията между неизпълнението и миграцията и
същевременно да не отразява въздействието
на диверсифицирането между неизпълнението и миграцията, от една страна, и другите
фактори на пазарен риск, от друга страна.
Чл. 100б. Методът по чл. 100а измерва
загубите в резултат на неизпълнение, както и вътрешната или външната рейтингова
миграция при 99,9 % доверителен интервал
за капиталов хоризонт от една година, като:
1. допусканията за корелационни връзки се
основават на анализ на обективна информация
при използване на надеждна методология;
2. методът отразява по подходящ начин
концентрацията на един или повече емитенти;
3. отразяват се концентрациите, които могат да възникнат в рамките на един клас или
в различни класове продукти при влошени
пазарни условия;
4. методът се основава на едно от следните
допускания:
а) постоянна позиция за период една година;
б) постоянно ниво на риск за едногодишен капиталов хоризонт, както и отделните
позиции или съвкупности от позиции в търговския портфейл, по отношение на които е
настъпило неизпълнение или миграция през
техния ликвиден хоризонт, са ребалансирани
в края му, за да се достигне първоначалното
ниво на риск.
Чл. 100в. (1) Ликвидният хоризонт:
1. се определя съгласно времето, необходимо
за продажбата на позициите или за хеджиране
на всички съответни съществени рискове от
промяна в цената при влошени пазарни условия, отчитайки размера на самата позиция;
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2. отразява действителната практика и
опит по време на периоди както на системни,
така и на сътресения, характерни само за
конкретния инвестиционен посредник;
3. се измерва съгласно консерват ивни
допускания и е достатъчно дълъг, така че
продажбата или хеджирането сами по себе
си да не могат да влияят съществено върху
цената, на която би се извършила продажбата,
съответно хеджирането;
4. е не по-кратък от три месеца както
за дадена позиция, така и за съвкупност от
позиции.
(2) При определяне на подходящ ликвиден
хоризонт за дадена позиция или съвкупност
от позиции се вземат предвид вътрешните
политики на инвестиционния посредник по
отношение на корекцията на стойността и
управлението на нетъргуваните позиции.
(3) Когато инвестиционен посредник определя ликвидните хоризонти за съвкупности
от позиции вместо за индивидуални позиции,
критерият за подбора на набор от позиции
се определя по начин, който изчерпателно
отразява различията в ликвидността.
(4) Ликвидните хоризонти са по-големи
за позиции, които са концентрирани, което
отразява по-дългия период, необходим за
закриване на тези позиции.
(5) Ликвидният хоризонт за секюритизирани активи отразява времето за набиране,
продажба и секюритизация на тези активи
или за хеджиране на съществените фактори
за риск при влошени пазарни условия.
Чл. 100г. (1) В метода по чл. 100а могат
да бъдат включени техники за хеджиране,
които да отчитат допълнителните рискове от
неизпълнение и миграционен риск.
(2) Позициите могат да бъдат нетирани,
когато спрямо един и същ финансов инструмент има както дълги, така и къси позиции.
(3) Ефектите от хеджирането и от диверсификацията, свързани с дълги и къси позиции
по отношение на различни инструменти или
различни ценни книжа на един длъжник,
както и дългите и късите позиции спрямо
различни емитенти, се признават само при
изрично моделиране на брутните дълги и къси
позиции в различните инструменти.
(4) Инвестиционният посредник отчита
въздействието на съществените рискове, които могат да се проявят в интервала между
падежа на хеджираните позиции и ликвидния
хоризонт, както и възможността за настъпване
на съществени базисни рискове в стратегиите
за хеджиране по продукт, позицията на инструмента в капиталовата структура, вътрешен или външен рейтинг, падеж, година на
емитиране и други разлики в инструментите.
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(5) Инвестиционният посредник отчита
хеджираната позиция само до степента, до
която тя може да бъде поддържана, дори
ако за длъжника се очаква настъпването на
кредитно или друго събитие.
(6) За позиции в търговския портфейл,
които са хеджирани посредством динамични
стратегии за хеджиране, инвестиционният
посредник може да ребалансира хеджираните
позиции в рамките на ликвидния хоризонт на
хеджираната позиция, при условие че:
1. избере да моделира последователно ребалансирането на хеджираната позиция спрямо
съответния набор от позиции в търговския
портфейл;
2. удостовери, че включването на ребалансирането води до по-добро измерване на риска;
3. удостовери, че пазарите на използваните
за хеджиране инструменти са достатъчно ликвидни, за да позволят такова ребалансиране
дори по време на влошени пазарни условия;
всякакви остатъчни рискове от динамичните
стратегии за хеджиране трябва да бъдат отразени в капиталовото изискване.
Чл. 100д. (1) Като част от независимия одит
на своята система за измерване на риска и на
утвърждаване на своите вътрешни модели в
съответствие с изискванията на тази глава,
както и с оглед на метода за отчитане на допълнителните рискове от неизпълнение и миграционен риск, инвестиционният посредник:
1. утвърждава, че методът му на моделиране
на взаимовръзките и промените в цената е
подходящ за неговия портфейл, включително за избора и теглата на систематичните
рискови фактори;
2. извършва различни стрес тестове, включително анализ на чувствителността и на
сценариите, за да оценят количествената и
качествената обективност на метода, особено
по отношение на третирането на концентрациите, като тези тестове не се ограничават до
различните събития, настъпили в миналото;
3. прилага подходящо количествено утвърждаване, включително съответни сравнителни
показатели за вътрешно моделиране.
(2) Методът на отчитане на допълнителните
рискове отговаря на прилаганите от инвестиционния посредник правила и процедури
за управление на риска с цел установяване,
измерване и управление на рисковете при
търгуването.
(3) Инвестиционният посредник изготвя
процедури, в които точно и ясно описва своя
метод за отчитане на допълнителните рискове
от неизпълнение и миграционен риск, неговата взаимообвързаност и други допускания,
използвани в моделирането.
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Чл. 100е. (1) В случай че инвестиционният
посредник използва метод за отчитане на
допълнителните рискове от неизпълнение и
на миграционния риск, който е несъвместим
с метода по чл. 100а – 100д, но е съвместим
с вътрешните му методи за установяване, измерване и управление на рисковете, инвестиционният посредник трябва да удостовери, че
неговият метод води до капиталово изискване,
което е поне толкова голямо, колкото ако се
основава на метод, който е напълно съвместим
с изискванията на метода по чл. 100а – 100д.
(2) Комисията извършва проверка относно
спазването на ал. 1 минимум веднъж годишно.
(3) Инвестиционният посредник извършва
необходимите изчисления по избрания метод
за отчитане на допълнителния риск минимум
веднъж седмично.
Ч л. 10 0ж. (1) Замес т н и к-п редседат ел я т
разрешава използването на метод за изчисляване на допълнително капиталово изискване
вместо капиталово изискване за портфейла
за корелационно търгуване съгласно чл. 37а,
ал. 1, при условие че са спазени всички изисквания, установени в този член.
(2) Методът по ал. 1 включва по подходящ
начин всички рискове от промяна в цената
при 99,9 %-ов доверителен интервал за капиталов хоризонт от една година, при допускане
за постоянно равнище на риск, като моделът
се коригира, когато е уместно, за да отрази
влиянието на ликвидността, концентрацията,
хеджирането и опционните характеристики.
(3) Инвестиционният посредник може да
включи в посочения в този член метод всички позиции, които се управляват съвместно
с позициите от портфейл за корелационно
търгуване, и да изключи тези позиции от
метода по чл. 100а.
(4) Размерът на капиталовото изискване
за всички рискове от промяна в цената е не
по-малък от 8 % от размера на капиталовото
изискване, изчислено съгласно чл. 37а, ал. 1 за
всички позиции, включени в изискването за
всички рискове от промяна в цената. Следните
рискове следва да бъдат отчетени:
1. кумулативният риск, възникващ от многократни неизпълнения, включително реда на
неизпълненията, при продукти, разделени на
траншове;
2. рискът от промяна в кредитния спред,
включително гама- и крос-гама ефект;
3. променливост на косвените корелации,
включително кръстосания ефект между спре
довете и корелациите;
4. базисният риск, който включва:
а) базисът между спреда на индекс и спредовете на съставляващите го елементи;
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б) базисът между косвената корелация на
индекс и тази на съответните портфейли;
в) променливост на нивата на възстановяване, доколкото те оказват влияние върху
цените на траншовете;
г) доколкото цялостната рискова мярка
включва ползи от динамичното хеджиране – рискът от отклонения в хеджирането и
потенциалните разходи за ребалансиране на
такова хеджиране.
(5) За целите на този член инвестиционният
посредник разполага с достатъчно пазарни
данни, за да гарантира, че отчита напълно
специфични рискове на тези експозиции
във вътрешния метод, които съответстват с
предвидените в този член изисквания. Инвестиционният посредник демонстрира чрез
бек тестове или по друг подходящ начин, че
показателите му за риск могат адекватно да
обяснят историческите промени на цените
на тези продукти и е в състояние да отдели позициите, за които има разрешение, за
включване в капиталовото изискване в съответствие с този член от тези позиции, за
които няма разрешение.
(6) По отношение на регламентираните в
този член портфейли инвестиционният посредник редовно прилага съвкупност от специфични, предварително определени стресови
сценарии. Тези сценарии изследват ефектите
от неблагоприятните условия върху нивата
на неизпълнение и на възстановяване, върху
кредитните спредове и корелационните зависимости във връзка с печалбите и загубите,
свързани с корелационното търгуване. Инвестиционният посредник прилага тези стресови
сценарии поне веднъж седмично и докладва
на тримесечие на комисията за резултатите,
включително сравнения с капиталовото изискване на институцията в съответствие с
този член.
(7) Случаите, при които стрес тестовете
показват съществено отклонение от това капиталово изискване, се докладват на комисията
не по-късно от края на следващия работен
ден. Въз основа на резултатите от тези стрес
тестове заместник-председателят преценява
необходимостта от допълнително капиталово изискване по отношение на портфейла за
корелационно търгуване, както е предвидено
в чл. 156, ал. 2.
(8) Инвестиционният посредник изчислява капиталовото изискване, което обхваща
всички рискове от промяна в цената, поне
веднъж седмично.
Чл. 100з. Ако рискът от неизпълнение и
миграционният риск се отчитат съгласно
чл. 100а – 100е, инвестиционният посредник
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може да не отчита тези рискове за дълговите
инструменти в търговския му портфейл, когато
се прилагат вътрешни модели.“
§ 18. В чл. 101 думите „чл. 97, ал. 5“ се
заменят с „чл. 98“.
§ 19. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За спазването на ежедневното капиталово изискване, посочено в чл. 102б, ал. 1,
резултатите, получени от собствени изчисления, се умножават по коефициентите mc и
m s , чиято стойност е най-малко равна на 3.“
2. В ал. 2 основният текст се заменя с
„Мултипликационните фактори mc и m s по
ал. 1 се увеличават с надбавка между 0 и 1
в зависимост от броя на превишенията за
последните 250 работни дни, установени чрез
бек тестове на стойността под риск по ал. 9,
съгласно следната таблица:“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Инвестиционният посредник изчислява
превишенията последователно на базата на
бек тестове с хипотетични и действителни
промени в стойността на портфейла.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За изчисляването на надбавката по
ал. 2 броят на превишенията се определя наймалко веднъж на тримесечие и се равнява на
по-високата от стойностите на превишенията
при хипотетичните и действителните промени
в стойността на портфейла.“
5. В ал. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в края на т. 3 се добавят следните изречения:
„Инвестиционният посредник може да използва сумата за стойност под риск, изчислена
за по-кратки периоди на държане и пропорционално увеличена до 10-дневен период. При
използване на подхода за стойност под риск,
изчислена за по-кратки периоди за държане,
е необходимо периодично да се представят
аргументи за уместността му.“;
б) в т. 5 думата „тримесечно“ се заменя
с „месечно“.
§ 20. Създават се чл. 102а, 102б и 102в:
„Чл. 102а. (1) Инвестиционният посредник
поне веднъж седмично изчислява 10-дневна
„стрес стойност под риск“ с 99 % едностранен
доверителен интервал, изчислена като стойност под риск за текущия портфейл.
(2) Входните параметри „стрес стойността
под риск“ по ал. 1 са тези на модела за стойност под риск, прецизиран с историческите
данни от непрекъснат 12-месечен период на
значителни финансови сътресения, приложими
за съответния портфейл.
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(3) Изборът на исторически данни по ал. 2
се одобрява от заместник-председателя и подлежи на годишен преглед от инвестиционния
посредник.
Чл. 102б. (1) Инвестиционният посредник
спазва ежедневно капиталово изискване, получено като сума от следните компоненти:
1. по-голямото от:
а) размера на стойността под риск за пред
ходния ден, изчислена съгласно чл. 102, ал. 9;
б) средната величина на измерените дневни
стойности под риск в съответствие с чл. 102,
ал. 9 за всеки от предходните шестдесет работни дни, умножена с коефициент mc;
2. по-голямото от:
а) размера на последната налична стрес
стойност под риск, изчислена съгласно чл. 102,
ал. 9;
б) средната величина на стрес стойностите
под риск, измерени по начина и с честота,
посочени в ал. 1, през предходните 60 работни
дни, умножена с коефициент m s.
(2) Когато инвестиционният посредник
използва вътрешен модел за изчисляване на
капиталовото изискване за специфичен позиционен риск, спазва капиталово изискване,
получено като сума от:
1. капиталово изискване, изчислено съгласно глава шеста, за позиционния риск на
секюритизационните позиции и кредитните
деривати за n-то неизпълнение в търговския
портфейл, с изключение на тези, които са
включени в капиталовото изискване съгласно
чл. 100ж;
2. по-голямата от последно наличната
величина и средната величина за период
12 седмици на нарастващите допълнителни
рискове от неизпълнение и миграционен риск,
измерени от институцията съгласно чл. 100а,
ал. 1, и където е приложимо, по-голямата от
последно измерената величина и средната
величина за период 12 седмици на всички
рискове от промяна в цената, измерени от
инвестиционния посредник съгласно чл. 100ж.
Чл. 102в. Инвест иционни я т посредник
извършва обратни стрес тестове.“
§ 21. В чл. 104 ал. 1 се изменя така:
„(1) Вътрешният модел за измерване на
риска трябва да обхваща достатъчен брой
рискови фактори в зависимост от степента на
активност на инвестиционния посредник на
съответните пазари. Когато рисков фактор е
включен в ценовия модел за инвестиционния
посредник, но не е включен във вътрешния
модел за измерване на риска, инвестиционният
посредник трябва да обоснове този свой избор.
Вътрешният модел за измерване на риска
трябва да обхваща нелинейността на опции
и други продукти, както и корелационния и
базисния риск. Когато се използват прибли-
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зителни показатели за рискови фактори, те
се подкрепят от надеждни исторически данни
за държаната действителна позиция. Това
се прилага за индивидуалните видове риск,
като се включват най-малко рискът, свързан
с промяна в лихвен процент, валутният риск,
рискът, свързан с акциите, и стоковият риск.“
§ 22. В чл. 126 ал. 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционен посредник спонсор или
инвестиционен посредник инициатор, който
прилага разпоредбите на чл. 121 за изчисляване на стойността на рисковопретеглените
експозиции или продава финансови инструменти от търговския си портфейл на дружество
със специална цел, в резултат на което не е
задължен да поддържа собствен капитал срещу риска, произтичащ от тези инструменти,
като отчита необходимостта от намаляване
на потенциалните или действителните загуби
на инвеститорите, не извършва подпомагане
на секюритизация, неуредена предварително
в договор.“
§ 23. В чл. 136 се създава ал. 5:
„(5) Ако комисията вземе решение да не
прилага капиталовите изисквания на консолидирана основа, предвидени в ал. 1 – 4, тя
уведомява Европейската комисия и Европейския банков орган.“
§ 24. В чл. 147, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 9 накрая се добавя следното изречение:
„Освен това капиталовото изискване за
лихвен риск на секюритизиращите позиции
се оповестява отделно.“
2. Точка 10 се изменя така:
„10. за инвестиционен посредник, който
изчислява капиталовите изисквания съгласно
глава единадесета, информация относно:
а) всеки подпортфейл, включваща:
аа) характеристик ите на използваните
модели;
бб) за капиталовите изисквания в съответствие с чл. 100а, ал. 1 и чл. 100ж поотделно,
използваните методи и рисковете, измерени
чрез използването на вътрешни модели, включително описание на метода, използван от
инвестиционния посредник за определяне на
ликвидните хоризонти, използваните методи
за постигане на капиталова оценка, която отговаря на изисквания стандарт за надеждност,
и използваните методи при утвърждаване на
модела;
вв) описание на стрес тестовете, приложими за подпортфейла;
гг) описание на методите, използвани за
бек тестовете, и потвърждаване на точността
и съответствието на вътрешните модели и
процедурите за тяхното използване;
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б) обхват на разрешения от заместникпредседателя модел;
в) описание на обхвата и методологията за
спазване на изискванията по чл. 12, 14 – 16
и 18;
г) максималните, осреднените и минималните стойности на:
аа) стойността под риск през отчетния
период и към края на период на дневна база;
бб) стойността под риск след стрес тест
през отчетния период и към края на периода;
вв) капиталовите изисквания в съответствие с чл. 100а, ал. 1 и чл. 100ж поотделно
през отчетния период и към края на периода;
д) капиталовите изисквания в съответствие
с чл. 100а, ал. 1 и чл. 100ж поотделно, заедно
със средно претегления ликвиден хоризонт за
всеки обхванат подпортфейл;
е) сравнение между размерите на стойността под риск, изчислявани в края на деня,
и еднодневните промени в стойността на
портфейла до края на следващия работен ден,
както и анализ на всички важни случаи на
превишение през отчетния период;“.
3. Точка 14 се изменя така:
„14. за инвестиционен посредник, изчисляващ стойността на рисковопретеглените
експозиции съгласно глава дванадесета, раздел
IV, или капиталовите изисквания по чл. 38а,
ал. 1, информация поотделно за търговския
и инвестиционния портфейл, ако това е приложимо, която включва:
а) описание на целите на инвестиционния
посредник във връзка с дейността по секюритизацията;
б) естеството на другите рискове, включително ликвидния риск, присъщ на секюритизираните активи;
в) вида рискове по отношение на старшинството на базисните секюритизирани позиции
и по отношение на техните базисни активи,
поети и задържани при дейността по пресекюритизацията;
г) различните качества, в които действа
инвестиционният посредник в процеса на
секюритизация;
д) индикация за степента на участие на
инвестиционни я посредник при всяко от
качествата по буква „г“ в процеса на секюритизация;
е) описание на наличните процеси за наблюдаване на промените в кредитния и пазарния риск на секюритизиращите позиции,
включително как поведението на базисните
активи влияе върху секюритизиращите позиции, и описание на това как тези процеси се
различават за пресекюритизиращите позиции;
ж) описание на политиката на инвестиционния посредник относно използването на
хеджиране и обезпечената защита с цел редук-
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ция на риска на наличните секюритизирани
и пресекюритизирани позиции, включително
индентифициране на насрещната страна по
съществено хеджиране за съответните рискови
експозиции;
з) методите за изчисляване на стойността
на рисковопретеглените експозиции, които
инвестиционният посредник прилага при
секюритизация, включително видовете секюритизиращи позиции, за които се прилага
всеки метод;
и) видовете дружества със специална цел,
които инвестиционният посредник, в качеството си на спонсор, използва, за да секюритизира експозиции на трето лице, включително
дали, под каква форма и до каква степен
инвестиционният посредник има експозиции към тези дружества със специална цел,
поотделно за балансовите и задбалансовите
експозиции, както и списък на дружествата,
които инвестиционният посредник управлява
или консултира и които инвестират в секюритизиращи позиции, които инвестиционният
посредник е секюритизирал, или в дружества
със специална цел, които инвестиционният
посредник спонсорира;
к) описание на принципите на счетоводната
политика, прилагани за дейността, свързана
със секюритизация, включително:
аа) третиране на сделките като продажба
или като финансиране;
бб) признаване на печалбата от продажбата;
вв) методите и основните допускания и
входящи данни, както и промените спрямо
предходния период, по отношение на оценката
на секюритизиращите позиции;
гг) третиране на синтетичната секюритизация, ако тя не е обхваната от други счетоводни политики;
дд) как се оценяват активите, които предстоят да бъдат секюритизирани, и дали са
включени в инвестиционния или в търговския
портфейл на инвестиционния посредник;
ее) политики за признаване на пасива като
задължения, за които се изисква инвестиционният посредник да осигури финансова
подкрепа за секюритизирани активи;
л) наименованията на АКР, чиито оценки
са използвани при секюритизацията, и типовете експозиции, за които всяка агенция
е използвана;
м) когато е приложимо, описание на метода
на вътрешна оценка, както е определено в т. 6
на приложение № 7, включително структурата
на метода на вътрешна оценка и връзката
между вътрешната оценка и външните рейтинги, използването на вътрешна оценка за
цел, различна от оценка на капитала чрез
метода на вътрешната оценка, контролните
механизми за метода на вътрешна оценка,
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включително обсъждане на независимостта,
отчетността и прегледа на процеса на вътрешна оценка; видовете експозиции, към които
се прилага методът на вътрешна оценка, и
стрес факторите за определяне на нивата на
кредитното подобрение по видове експозиции;
н) обяснение на значителни промени в
някое от количествените оповестявания по
букви „о“ – „с“, настъпили след последния
отчетен период;
о) отделно за търговския и инвестиционния
портфейл, следната информация, разбита по
видове експозиции:
аа) общия размер на базисните експозиции,
секюритизирани от инвестиционния посредник, отделно за традиционни секюритизации,
за синтетични секюритизации и за секюритизации, за които инвестиционният посредник
действа само в качеството на спонсор;
бб) общия размер на балансовите секюритизиращи позиции, налични или закупени, и на
задбалансовите секюритизирани експозиции;
вв) общия размер на активите, които подлежат на секюритизация;
гг) за секюритизирани улеснения, предмет
на ускорена амортизация, общия размер на
усвоените експозиции, съответстващи на
у части ята на инициатора и инвеститора,
общия размер на капиталовите изисквания
за инвестиционния посредник, породени от
у частието на инвестиционни я посредник
инициатор, и общия размер на капиталовите
изисквания за инвестиционния посредник
срещу дела на инвеститора в усвоените суми
и неусвоените линии;
дд) размера на секюритизиращи позиции,
приспаднати от собствения капитал или с
рисково тегло от 1250 %;
ее) обобщена информация за секюритизацията за текущия период, включително
размера на секюритизираните експозиции и
признати печалби или загуби от продажби;
п) отделно за търговския и инвестиционния
портфейл, следната информация:
аа) общия размер на наличните или закупени секюритизиращи позиции и свързаните с
тях капиталови изисквания, разбити на секюритизиращи и пресекюритизиращи позиции,
и допълнително разбити по съдържателен
брой групирани рискови тегла или капиталови
изисквания, за всеки от използваните методи
за определяне на капиталовите изисквания;
бб) общия размер на наличните или закупени пресекюритизиращи позиции, разбити по
вида експозиция преди и след хеджирането/
застраховането, и експозицията към финансови
гаранти, разбита по категория на кредито
способност на гаранта или по име на гаранта;
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р) за инвестиционния портфейл и относно
експозициите, секюритизирани от инвестиционния посредник – размера на отписаните/
просрочени секюритизирани активи и загубите, признати от инвестиционния посредник за
текущия период, които са разбити по видове
експозиции;
с) за търговския портфейл – общия размер
на базисните експозиции, секюритизирани от
инвестиционния посредник и обект на капиталовите изисквания за пазарен риск, разбити
на традиционна/синтетична секюритизация и
по видове експозиции.“
§ 25. В чл. 150 се създават изречение второ
и трето:
„Инвестиционният посредник изготвя и
приема политика за оценка дали извършваните от него оповестявания предоставят
достатъчно информация на участниците на
пазара относно рисковия му профил. Когато
извършените оповестявания не предоставят
достатъчно информация, инвестиционният
посредник публично оповестява необходимата информация в допълнение към тази,
оповестена съгласно чл. 147, освен ако тази
информация е несъществена и представлява
търговска тайна.“
§ 26. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 6 и 7:
„6. задължи инвестиционния посредник да
ограничи променливите възнаграждения като
процент от общите нетни приходи, с оглед
поддържането на разумна капиталова база;
7. задължи инвестиционния посредник да
използва нетната печалба за подобряване на
капиталовата си база.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Въз основа на прегледа и оценката
по чл. 155 и като се отчетат рисковете, на
които е изложен или може да бъде изложен
инвестиционният посредник, заместник-председателят може да му наложи допълнителни
изисквания към размера на собствения капитал над минимално изискуемия капитал,
като се вземат предвид и следните фактори:
1. количествените и качествените аспекти в
процеса на оценка на инвестиционния посредник, посочен в раздел I на глава петнадесета;
2. наличие на надеждни управленски правила и мерки, включващи ясна организационна
структура, ефективни процеси за определяне,
управление, наблюдение и докладване на рисковете, на които е изложен или може да бъде
изложен инвестиционният посредник, както
и адекватни механизми за вътрешен контрол,
включващи надеждни административни и
счетоводни процедури;
3. резултатите от прегледа и оценката,
извършени в съответствие с чл. 155.“
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§ 27. В чл. 162, ал. 7 думите „Европейската
комисия“ се заменят с „Европейския банков
орган“.
§ 28. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ако до изтичането на шестмесечния
срок по ал. 3 един от съответните компетентни
органи е поискал съдействие от Европейския
банков орган, Комисията като консолидиращ
надзорник отлага вземането на решение и
изчаква решението на Европейския банков
орган, който следва да се произнесе в срок
един месец. Комисията взема решение в съответствие с решението на Европейския банков
орган, като шестмесечният срок се счита за
помирителен срок. Ако първоначалният шестмесечен срок е изтекъл или е било постигнато
съвместно решение, компетентните органи не
следва да искат съдействие от Европейския
банков орган.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Ако консолидиращият надзорник не
изпълни задачите, посочени в ал. 1, или ако
компетентните органи не сътрудничат на
консолидиращия надзорник, всеки един от
компетентните органи може да поиска от
Европейския банков орган да предприеме
съответни действия съгласно Регламент (ЕС)
№ 1095/2010.“
§ 29. В чл. 165а се правят следните изменения:
1. Навсякъде в ал. 3 думите „Европейския
орган за ценни книжа и пазари“ се заменят
с „Европейския банков орган“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ако до изтичане на четиримесечния
срок някой от съответните компетентни органи е поискал съдействие от Европейския
банков орган, Комисията отлага вземането на
решение и изчаква решението на Европейския
банков орган, който следва да се произнесе в
срок един месец. Комисията взема решение
в съответствие с решението на Европейския
банков орган, като четиримесечният срок се
счита за помирителен срок. Ако първоначалният четиримесечен срок е изтекъл или е било
постигнато съвместно решение, компетентните органи не следва да искат съдействие от
Европейския банков орган.“
§ 30. В чл. 165б се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Европейския орган за
ценни книжа и пазари“ се заменят с „Европейския банков орган“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ако до изтичане на четиримесечния
срок някой от съответните компетентни органи е поискал съдействие от Европейския
банков орган, Комисията като консолидиращ
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надзорник отлага вземането на решение и
изчаква решението на Европейския банков
орган, който следва да се произнесе в срок
един месец. Комисията взема решение в съответствие с решението на Европейския банков
орган, като четиримесечният срок се счита
за помирителен срок. Ако първоначалният
четиримесечен срок е изтекъл или е било
постигнато съвместно решение, компетентните органи не следва да искат съдействие
от Европейския банков орган.“
§ 31. В чл. 166, ал. 1 след думите „незабавно
информира“ се добавя „Европейския банков
орган, Европейския съвет за системен риск и“.
§ 32. В чл. 167, ал. 4 думите „Европейската
комисия“ се заменят с „Европейския банков
орган“.
§ 33. В чл. 167а се правят следните допълнения:
1. В основния текст на ал. 1 след думите
„чл. 165 и 165а“ се добавя „заедно с Европейския банков орган“.
2. В ал. 2 след думите „надзорни органи от
колегията“ се добавя „и Европейския банков
орган“.
§ 34. В чл. 167б, ал. 5 думите „Европейския
орган за ценни книжа и пазари“ се заменят
с „Европейския банков орган“.
§ 35. В чл. 172, ал. 2 думите „и на Европейската комисия“ се заменят с „на Европейската
комисия и на Европейския банков орган“.
§ 36. В чл. 175 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Комисията уведомява Европейския
банков орган, ако отправено искане за сътрудничество или обмен на информация е било
отхвърлено от държава членка или по него не
са били предприети действия в разумен срок.
(6) Комисията може да сключва споразумения за сътрудничество, които предвиждат
условия за обмен на информация с компетентните органи на трети държави или със
съответните органи или институции на трети
държави, само ако по отношение на оповестената информация съществуват гаранции
за запазване на професионалната тайна. Този
обмен на информация се извършва с цел изпълнението на надзорните функции на тези
органи или институции. Когато информация
та произхожда от друга държава членка, тя
не може да бъде оповестена без изричното
съгласие на органите, които са я оповестили,
и когато е уместно, единствено за целите, за
които тези органи са дали съгласието си.“
§ 37. В чл. 175а се създава ал. 9:
„(9) Ако до изтичане на първоначалния
двумесечен срок по ал. 3 един от компетентните органи на приемащата или изпращащата
държава е поискал съдействие от Европейския
банков орган, Комисията отлага вземането на
решение и изчаква решението на органа, който
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следва да се произнесе в срок един месец.
Комисията взема решение в съответствие с
решението на Европейския банков орган, като
двумесечният срок се счита за помирителен
срок. Ако първоначалният двумесечен срок
е изтекъл или е било постигнато съвместно
решение, компетентните органи не следва
да искат съдействие от Европейския банков
орган.“
§ 38. В чл. 175г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Европейската система на централните банки“ се добавя „банки и
други публични държавни органи“, а в края на
изречението се добавя „както и на Европейския
съвет за системен риск. Комисията може да
предостави информацията при необходимост
и на други публични органи, отговарящи за
надзора над платежните системи.“
2. В ал. 2 след думите „инвестиционните
посредници и застрахователите“ се добавя
„или Европейския банков орган“.
§ 39. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 57, 58 и 59:
„57. „Пресекюритизация“ е секюритизация,
при която рискът, свързан с група експозиции,
е разделен на траншове, като поне една от
базисните експозиции е секюритизационна
позиция.
58. „Пресекюритизирана позиция“ е експозиция, възникнала в резултат на пресекюритизация.
59. „Миграционен риск“ е вероятността
от реализиране на отрицателен финансов
резултат от промяната в кредитната оценка
(кредитния рейтинг) на финансов инструмент,
както и всички косвени загуби, които могат
да настъпят при сбъдването на това събитие.“
§ 40. В § 3 от допълнителните разпоредби
се създава т. 7:
„7. Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември
2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО,
2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/
ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО,
2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във
връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган
за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване) и Европейския надзорен орган
(Европейски орган за ценни книжа и пазари).“
§ 41. В приложение № 3 към глава седма в
т. 5 от забележките към таблица № 1 накрая
се добавя „като в този случай коефициентът
за потенциална бъдеща кредитна експозиция
на инвестиционния посредник не може да
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надхвърля размера на премиите, които все
още не са платени от лицето на инвестиционния посредник“.
§ 42. В приложение № 4 към глава дванадесета, раздел I се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1.2.1 се изменя така:
„1.2 .1. С изк л ючен ие на с л у ча и т е по
т. 1.2.2 – 1.2.4 експозиции към регионални
правителства и местни органи трябва да бъдат
рисковопретеглени като експозиции към институции по т. 1.2.5. Това третиране е независимо от прилагането на преценката, посочена
в чл. 108, ал. 3. Преференциално третиране
за краткосрочни експозиции по смисъла на
т. 1.6.9, 1.6.10 и 1.6.12 не се прилага.“
2. Създава се т. 1.2.5:
„1.2.5. С изк л ючен ие на с л у ча и т е по
т. 1.2.2 – 1.2.4 по отношение на експозициите към регионални правителства и местни
органи на държавите членки, деноминирани и
финансирани в националната валута на това
регионално правителство и местен орган, се
прилага рисково тегло от 20 %.“
§ 43. В приложение № 7 към глава дванадесета, раздел IV се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се т. 5.1.4:
„5.1.4. Кредитната оценка не се базира изцяло или частично на подкрепа без финансиране
от кредитна институция или инвестиционен
посредник. В случай че се базира, инвестиционният посредник разглежда съответната
позици я като нерей т ингована и п ри лага
съответното третиране на нерейтинговани
позиции, както е посочено в т. 6.“
2. Точка 6.1.5 се изменя така:
„6.1.5. Ако инвестиционният посредник
има две или повече секюритизиращи позиции, които се припокриват, се изисква до
размера на припокриването да включва в
изчисляването на стойността на рисковопретеглените експозиции само позиция или част
от позиция, водеща до по-висока стойност на
рисковопретеглените експозиции. Инвестиционният посредник може също така да признае
такова припокриване между капиталовите
изисквания за специфичен риск за позиции
те в търговския портфейл и капиталовите
изисквания за позициите в инвестиционния
портфейл, при условие че инвестиционният
посредник е в състояние да изчислява и сравнява капиталовите изисквания за съответните
позиции. „Припокриване“ е налице, когато
позицията, изцяло или частично, е изложена
на същия риск, така че за припокриващите
се части има само една експозиция. Когато
точка 5.1.4 се прилага за позиции от програми за покрити с активи търговски ценни
книжа, инвестиционният посредник може, с
разрешение на заместник-председателя, да
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използва рисковото тегло, приложено към ликвидното улеснение, за да изчисли размера на рисково претеглената експозиция за ABCP, ако ликвидното улеснение е равноправно на програми
за покрити с активи търговски ценни книжа, така че те формират покриващи се позиции и
100 % от програми за покрити с активи търговски ценни книжа, емитирани по програмата, са
покрити с ликвидни улеснения.“
3. В т. 6.2.1 се правят следните изменения:
а) основният текст се изменя така:
„6.2.1. При спазване разпоредбите на т. 6.2.3 стойността на рисковопретеглените експозиции
на секюритизираща или пресекюритизираща позиция, получила оценка, трябва да се изчисли
чрез прилагане към стойността на експозицията на рисково тегло, съответстващо на степените
на кредитно качество, което заместник-председателят съгласно с чл. 124 е определил, че съответства на кредитната оценка в съответствие с таблица № 1.“;
б) таблица 1 се изменя така:
„Таблица № 1
Степен на кредитно
качество

1

2

3

4 (само за кредитни
5 и по-ниско за всички
оценки, различни от
други степени на крекраткосрочни кредитни
дитно качество
оценки)

Секюритизираща позиция

20 %

50 %

100 %

350 %

1250 %

Пресекюритизираща
позиция

40 %

100 %

225 %

650 %

1250 %

“
в) таблица № 2 се заличава.
4. В т. 6.3.3 се правят следните изменения:
а) основният текст се изменя така:
„По метода, базиран на рейтингите, стойността на рисковопретеглените експозиции за секюритизиращи или пресекюритизиращи позиции с присъден рейтинг трябва да се изчислява
чрез приписване на рискови тегла на експозициите съобразно степента на кредитното качество,
към която кредитната оценка се съотнася съгласно чл. 124, както е посочено в таблица № 4,
като полученият резултат се умножава по коефициент 1,06.“;
б) таблица 4 се изменя така:
„Таблица № 4
Степен на кредитно качество

Секюритизираща позиция

Пресекюритизираща позиция

кредитни оценки, различни от
краткосрочни
кредитни оценки

краткосрочни кредитни
оценки

А

Б

В

Г

Д

1

1

7 %

12 %

20 %

20 %

30 %

2

8 %

15 %

25 %

25 %

40 %

3

10 %

18 %

35 %

50 %

4

12 %

20 %

5

20 %

35 %

6

35 %
60 %

7

2

3

35 %

40 %

65 %

60 %

100 %

50 %

100 %

150 %

75%

150 %

225 %

8

100 %

200 %

350 %

9

250 %

300 %

500 %

10

425 %

500 %

650 %

11

650 %

750 %

850 %

всички други и без рейтингова
оценка

1250 %
“
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в) таблица № 5 се заличава;
г) буква „а“ се изменя така:
„а) Рисковите тегла в колона „В“ на таблица № 4 се прилагат, когато секюритизиращата позиция не е пресекюритизираща и ако
действителният брой на секюритизираните
позиции е по-малко от 6. За останалата част
от секюритизираните позиции, които не са
пресекюритизирани, се прилагат рисковите
тегла в колона „Б“, освен ако позицията е в
най-първостепенния транш на дадена секюритизация, в който случай се прилагат рисковите
тегла в колона „А“. За пресекюритизираните
позиции се прилагат рисковите тегла в колона „Д“, освен ако пресекюритизираната
позиция е в най-първостепенния транш на
пресекюритизацията и нито една от базисните експозиции не представлява сама по
себе си пресекюритизирана позиция, в който
случай се прилагат рисковите тегла в колона
„Г“. Когато се определя дали даден транш е
най-първостепенен, не се изисква да се вземат предвид сумите, дължими по договори
за лихвени или валутни деривати, дължими
такси или други подобни плащания.“;
д) буква „в“ се изменя така:
„в) При изчисляването на действителния
брой на секюритизираните позиции многобройните експозиции на един длъжник следва
да бъдат третирани като една експозиция.
Действителният брой на експозициите се
изчислява като:
,
к ъде т о E A D i п редс та в л я ва с у мата о т
стойността на всички експозиции на i-тия
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длъжник. Ако размерът на портфейла, свързан
с най-голямата експозиция – С1, е налице,
инвестиционният посредник може да изчисли
N като 1/С1.“;
е) буква „г“ се заличава.
5. Точка 6.3.4.1 се изменя така:
„6.3.4.1. При секюритизиращите позиции
по т. 6.3.5.4 по метода на надзорната формула рисковото тегло за секюритизиращата
позиция е рисковото тегло, което се прилага в съответствие с т. 6.3.4.2. Рисковото
тегло не трябва да бъде по-малко от 20 % за
пресекюритизиращите позиции и по-малко
от 7 % за всички други секюритизиращи
позиции.“
6. В т. 6.3.4.2 думите „N е ефективен брой
на експозициите, изчислени в съответствие
с т. 6.3.3, буква „в“ се заменят с „N е действителният брой на експозициите, изчислени
в съответствие с т. 6.3.3, буква „в“. В случай
на пресекюритизация инвестиционният посредник трябва да вземе под внимание броя
на секюритизиращите експозиции в групата
(pool), а не броя на базовите експозиции в
началните групи (pools), от които произлизат
базовите секюритизиращи позиции.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 44. Разпоредбата на чл. 38а, ал. 5 влиза
в сила от 1 януари 2014 г.
§ 45. Наредбата е приета на основание § 25
от преходните и заключителните разпоредби
във връзка с чл. 8, ал. 7 и 8 и чл. 10, ал. 3,
изр. първо на Закона за пазарите на финансови
инструменти с Решение № 132-Н от 24 ноември 2011 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: Стоян Мавродиев
12860
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1029
от 31 октомври 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 47 от заседание, проведено на 20.10.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, протокол от изпитване
№ 5870 от 29.09.2011 г., издаден от изпитвателен
център „Алми тест“, удостоверяващ, че предлаганите на пазара детски блузи, търговска марка
„Grammy“, арт. № 15055, състав 92 % памук, 8 %
еластан, снабдени с раменни презрамки с прекъсната дължина, с надпис „Sweets“ и апликация
на малка кукличка на лицевата част на блузата
не отговарят на т. 3.2.3 от БДС EN 14682:2008
поради наличие на раменни презрамки с прекъсната дължина; протокол от изпитване № 5871
от 29.09.2011 г., издаден от изпитвателен център
„Алми тест“, удостоверяващ, че предлаганите на
пазара детски рокли, търговска марка „Grammy“,
арт. № 15755, състав 100 % памук, с апликации
на черни и бели цветя, с раменни презрамки с
прекъсната дължина не отговарят на т. 3.2.3 от
БДС EN 14682:2008 поради наличие на раменни
презрамки с прекъсната дължина, и протокол
от изпитване № 5870 от 29.09.2011 г., издаден от
изпитвателен център „Алми тест“, удостоверяващ,
че предлаганите на пазара детски къси панталони, търговска марка „Grammy“, арт. № 07546,
състав 100 % памук, с пристягаща връзка със
свободни краища в долния край на крачолите не
отговарят на т. 3.5.1 от БДС EN 14682:2008 поради
наличие на връзки за пристягане в долния край
на крачолите, които провисват под долния ръб,
и стоките представляват опасност за здравето
и безопасността на потребителите (малки деца)
нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на следните детски облекла за деца до 7 г. като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:

– детски блузи, търговска марка „Grammy“,
арт. № 15055, състав 92 % памук, 8 % еластан,
снабдени с раменни презрамки с прекъсната дължина, с надпис „Sweets“ и апликация на малка
кукличка на лицевата част на блузата;
– детски рокли, търговска марка „Grammy“,
арт. № 15755, състав 100 % памук, с апликации
на черни и бели цветя, с раменни презрамки с
прекъсната дължина;
– детски къси панталони, търговска марка
„Grammy“, арт. № 07546, състав 100 % памук, с
пристягаща връзка със свободни краища в долния
край на крачолите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за смека на производителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За председател: Ал. Масларски
12836
ЗАПОВЕД № 1068
от 2 ноември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 49 от заседание,
проведено на 27.10.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
протокол от изпитване № 5913 от 13.10.2011 г.,
издаден от ИЦ „Алми тест“ – София, удостоверяващ, че седалка за плуване (пояс с кормило),
търговска марка Paowang, с отвори за краката,
кормило и изображения на животни в полиети-
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ленова опаковка има хартиена рисунка с надпис:
„Paowang Baby seat“, материал: ПВЦ, страна на
произход: Китай, не съответства на изискванията съгласно стандарт БДС EN 13138 „Средства
за плаваемост за обучение по плуване. Част 3:
Изисквания за безопасност и методи за изпитване на средствата за плаваемост, в които децата
се поставят седнали“, по показатели: „Форма“,
„Цвят/декорации“, „Специални функции“, „Оразмеряване“, „Измъкване от седалката (заклещване
на тялото, оплитане на краката)“, „Поведение
във водата – запазване на статична стабилност“,
„Поведение във водата – статична стабилност,
преобръщане при екстремни условия“, поради
това, че дизайнът и видът създават впечатление,
че продуктът е детска играчка, столът трябва да
бъде с подходящ размер и обем, за да осигури
непотъване и стабилност, цветовете не трябва да
са прозрачни и мътни, не трябва да има цветни
декорации, дръжките да са поставени така, че
да не пречат на безопасността на изделието.
Потенциалният риск за малкото дете е удавяне,
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на седалка
за плуване (пояс с кормило), търговска марка
„Paowang“, с отвори за краката, кормило и изображения на животни в полиетиленова опаковка има
хартиена рисунка с надпис: „Paowang Baby seat“,
материал: ПВЦ, страна на произход: Китай, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: В. Златев
12837
ЗАПОВЕД № 1069
от 2 ноември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
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енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 49 от заседание,
проведено на 27.10.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
протокол от изпитване № 2769 от 27.09.2011 г.,
издаден от „Булгарконтрола“ – АД, София, и
сертификат за инспекция № 13/0341 от 4.10.2011 г.,
издаден от „Булгарконтрола“ – АД, Стара Загора,
удостоверяващи, че детска диадема, арт. № J-03,
в различни цветове, изработена от пластмаса, от
вътрешната страна е снабдена с два реда зъбци,
външната страна е с пластмасова украса – фигури
на животни, плодове, цветя, панделки, обявена
продажна цена 3,50 лв., страна на произход: Китай,
не съответства на изискванията за безопасност
съгласно стандарт БДС EN 71-1 по показател:
„Острота на върхове“, поради това, че е установено
наличие на остри върхове и крие потенциален
риск за малките деца от надраскване и нараняване
на кожата на главата, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детска диадема, арт. № J-03, в различни цветове, изработена
от пластмаса, от вътрешната страна е снабдена с
два реда зъбци, външната страна е с пластмасова украса – фигури на животни, плодове, цветя,
панделки, обявена продажна цена 3,50 лв., страна
на произход: Китай, като стока, представляваща
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: В. Златев
12838
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ЗАПОВЕД № 1070
от 2 ноември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисия за защита на
потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 49 от заседание,
проведено на 27.10.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за
реда за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 5824 от 14.09.2011 г., издаден от
ИЦ „Алми тест“ – София, удостоверяващ, че
детско столче с облегалка, което при сядане издава звуци, състоящо се от 4 бр. метални крака,
завършващи в основата си с пластмасови топки,
и седалка от пластмасова дамаска, върху която
има изобразени картинки, произведено в Китай,
не съответства на изискванията за безопасност
съгласно БДС EN 71-3 и ASTM D 2124 поради
това, че е установено съдържание на забранен за
използване в стоки за детска грижа пластификатор – диетилхексилфталат DЕНР в количество
25,75 % при разрешено количество 0,1 %, както
и миграция на олово 197,4 mg/kg при разрешена
миграция 90 mg/kg, и представлява химически
риск, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на: детско столче с облегалка, което при сядане издава звуци,
състоящо се от 4 бр. метални крака, завършващи
в основата си с пластмасови топки, и седалка
от пластмасова дамаска, върху която има изобразени картинки, страна на произход: Китай,
като стока, опасна за здравето и безопасността
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва пред министъра на икономиката, енергетиката и туризма
чрез Комисията за защита на потребителите в
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14-дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс или да се оспори
пред съда и без да е изчерпана възможността за
оспорване по административен ред.
Председател: В. Златев
12839

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1986
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 58 от 27.01.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 18.01.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Дървеница, до
бл. 46, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, 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 16.01.2012 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12889
РЕШЕНИЕ № 1988
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 388 от 10.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.01.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
VIII за КОО, кв. 3, местност Дървеница, ул.
Иван Боримечката, общински нежилищен имот,
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стопанисван от район „Студентски“, с право на
собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 69 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 6900 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 17.01.2012 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12890
РЕШЕНИЕ № 1989
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 302 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 24.01.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ I-8, кв. Враждебна, между ул. 46 и ул. 47,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, с право на собственост върху
поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 334 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 33 400 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 20.01.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12891
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РЕШЕНИЕ № 1991
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 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 01.02.2012 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 – 3800 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 380 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 30.01.2012 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12892
РЕШЕНИЕ № 1994
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 618 от 06.10.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 08.02.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ V,
кв. 116, ж.к. Надежда, ул. Чипровско въстание и
ъгъла с ул. Жорж Дантон, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“, с право
на собственост на УПИ.
2. Начална тръжна цена – 405 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 40 500 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.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 06.02.2012 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12893
РЕШЕНИЕ № 1995
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 618 от 06.10.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 02.02.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ № 588,
кв. 72, м. Бул. Ломско шосе, ул. Свети Климент
41, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“, с право на собственост върху
ПИ № 588.
2. Начална тръжна цена – 89 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 8900 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 31.01.2012 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12894

РЕШЕНИЕ № 1996
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 619 от 06.10.2011 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 07.02.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ IV-287 със сграда (ветеринарна лечебница),
с. Бусманци, ул. Просвета 7, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, с право на
собственост на УПИ.
2. Начална тръжна цена – 107 000 лв. (Сделката
се облага частично с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 700 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 03.02.2012 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12895
РЕШЕНИЕ № 2010
от 18 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 363 от
09.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 07.02.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
VII-1386, кв. 15а, м. НПЗ Хаджи Димитър, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, със съответното право на собственост
върху УПИ VII-1386.
2. Начална тръжна цена – 250 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 25 000 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 03.02.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12896

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 4
от 18 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА,
чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1, т. 4
и 5 ЗАТУРБ Общинският съвет – Асеновград,
закрива кметствата в селата Патриарх Евтимово,
Долнослав и Бачково.
Председател: Св. Шуманов
12952

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 1126
от 11 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца,
реши:
І. Приема оценката за определяне на справедлива пазарна стойност за срок 6 месеца на:
1. Поземлен имот с ид. № 12259.1023.254 с
площ 712 кв.м (УПИ IV, пл. 11, кв. 212), ул. Екзарх Йосиф – по регулационен план на гр. Враца,
одобрен с Решение № 959 от 17.04.11 г. на ОбС,
АОС – частна № 1994 от 10.10.2011 г.
2. Поземлен имот с ид. № 12259.1023.252 с
площ 766 кв.м. (УПИ V, пл. 11, кв. 212), ул. Екзарх Йосиф – по регулационен план на гр. Враца,
одобрен с Решение № 959 от 17.04.2011 г. на ОбС,
АОС – частна № 1993 от 10.10.2011 г.
ІІ. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга с начална
тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:
Обектът, предмет на приватизация, се състои
от два подобекта:
– поземлен имот с ид. № 12259.1023.254 с площ
712 кв.м (УПИ IV, пл. 11, кв. 212), ул. Екзарх
Йосиф – по регулационен план на гр. Враца,
одобрен с Решение № 959 от 17.04.2011 г. на ОбС,
АОС – частна № 1994 от 10.10.2011 г.;
– поземлен имот с ид. № 12259.1023.252 с площ
766 кв.м (УПИ V, пл. 11, кв. 212), ул. Екзарх
Йосиф – по регулационен план на гр. Враца,
одобрен с Решение № 959 от 17.04.2011 г. на ОбС,
АОС – частна № 1993 от 10.10.2011 г., с обща площ
1478 кв.м и начална тръжна цена 170 100 лв., със
стъпка на наддаване 3000 лв. (върху крайната
цена се начислява ДДС).
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2. Размер на депозита за участие в търга – 10 %
от началната тръжна цена. Депозитната вноска
се внася в „ОББ“, клон Враца, по сметка на Община Враца: BG13UBBS80023300146537, код BIC
UBBSBGSF – ТБ „ОББ“ – АД, клон Враца, в краен
срок 15 дни от деня, следващ обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
3. Тръжна документация се закупува и получава срещу 240 лв. (с включен ДДС) на касата в
Центъра за услуги и информация на гражданите
в сградата на Община Враца, ет. 1.
4. Срок за закупуване на документацията за
участие в търга – 13 дни от деня, следващ обнародването на решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за оглед на обекта и подаване на документи за участие в търга – в деловодството на
Община Враца, до 15 дни от деня, следващ обнародването на решението в „Държавен вестник“.
6. Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 17-ия ден от деня,
следващ обнародването на решението в „Държавен
вестник“, от 14 ч. в заседателната зала на Община
Враца, ет. 3, стая № 72.
ІІІ. Повторен търг ще се проведе след 14 дни,
като всички посочени срокове се удължават
също с 14 дни.
ІV. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга, и да сключи
договор със спечелилия търга участник.
Председател: М. Николова
12841

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
РЕШЕНИЕ № 1263
от 24 август 2011 г.
На основание чл. 16, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5
и ал. 2 и чл. 30 ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 1, т. 16
и 23 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Вълчи
дол, реши:
1. Закрива кметствата в селата: Бояна, Войводино, Генерал Колево, Изворник, Калоян и
Щипско.
2. Преобразува кметствата в селата: Боян,
Войводино, Генерал Колево, Изворник, Калоян
и Щипско в кметски наместничества.
Председател: Й. Колева
12855

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗАПОВЕД № 368
от 30 ноември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ – за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин, представляваща прилагане на уличната регулация
съгласно влязъл в сила подробен устройствен
план за реализирането на уличната регулация
на ул. Бялата вода, гр. Вършец, отчуждавам в
полза на Община Вършец следните недвижими
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имоти – частна собственост, подробно описани
по вид, местонахождение, размер, собственици и
размер на обезщетението, описани, както следва:
1. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.425.284 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г. (УПИ
II-501, кв. 130 по плана на гр. Вършец от 1986 г.),
намиращ се на ул. Тинтява 4 във Вършец, с
площ 35 кв.м, отреден за жилищно застрояване,
застроен с жилищна сграда – размер на дължимото обезщетение 361,20 лв. Поземленият имот
е собственост на Дарина Енева Панчева.
2. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.425.298 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г. (УПИ
V-506, кв. 127 по плана на гр. Вършец от 1986 г.),
намиращ се на ул. Бялата вода 41 във Вършец,
с площ 197 кв.м, отреден за жилищно застрояване, застроен с жилищна сграда – размер на
дължимото обезщетение 1769,06 лв. Поземленият
имот е собственост на Пламен Николов Павлов
и Никола Павлов Петков.
3. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.425.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г. (УПИ
II-503, кв. 130 и кв. 132 по плана на гр. Вършец
от 1986 г.), намиращ се на ул. Бялата вода 26 в
гр. Вършец, с площ 329 кв.м, отреден за жилищно
застрояване, застроен с жилищна сграда – размер
на дължимото обезщетение 3122,21 лв. Поземленият имот е собственост на Георги Михайлов
Теодосиев и Борка Георгиева Теодосиева.
4. Едноетажна паянтова стопанска сграда с
идентификатор 12961.425.289.3 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от
2008 г. (построена в УПИ II-503, кв. 130 и кв. 132
по плана на гр. Вършец от 1986 г.), намиращ се
на ул. Бялата вода 26 във Вършец, с РЗП 45 кв.м,
размер на дължимото обезщетение 4000 лв. Сградата е собственост на Георги Михайлов Теодосиев
и Борка Георгиева Теодосиева.
На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричните обезщетения ще се изплащат по банков път чрез ТБ
„Обединена българска банка“ – АД, клон Вършец,
по сметките на правоимащите след 15.12.2011 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Монтана, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“
Кмет: Ив. Лазаров
12966

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1312
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на тех ни ческата
инфраструктура (трасе за електропровод, водопровод и канализация) за захранване на УПИ
701.1853 – жилищна сграда в местността Бадем-
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лика, землище гр. Карлово, преминаващ през
ПИ № 701.9531 – полск и пътища – публична
общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
12840

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 5
от 15 ноември 2011 г.
На основание чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1
и чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 2
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Ловеч, закрива
кметствата Българене, Владиня, Горан, Дренов,
Деветаки, Йоглав, Казачево, Къкрина, Пресяка,
Скобелево, Смочан, Умаревци, Хлевене и Чавдарци на територията на община Ловеч.
12871

Председател: К. Маринова

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № 2349
от 17 ноември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС и влезлия
в сила кадастрален и регулационен план за кв. 50
по плана на с. Звъничево, одобрен със Заповед
№ 92 от 20.06.1997 г., отчуждавам част от поземлен
имот пл. № 541 за изграждането на обект – публична общинска собственост, а именно: улица
с о.т.228 „а“ – 226 „а“ по плана на с. Звъничево
за обслужване на жилищностроителни имоти в
кв. 50 по плана на същото село, представляващо
празно дворно място с площ 350 кв.м, собственост
на н-ци Заприн Стоименов Лютаков, починал на
28.09.2000 г., с документ за собственост – Решение
№ 4А058 на поземлената комисия гр. Пазарджик
от 12.11.1996 г.
Съгласно изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на отчуждената част от
имота равностойното парично обезщетение е в
размер 4375 лв.
Обезщетението в размер 4375 лв. да бъде внесено в „ОББ“ – АД, клон Пазарджик, на името
на н-ци Заприн Стоименов Лютаков (Стоимен
Запринов Стоименов и Георги Запринов Лютаков).
Изплащането на обезщетението да стане след
влизане в сила на заповедта.
Препис от настоящата заповед да се връчи
на дирекциите „Архитектура“ и „ФСДУС“ при
Община Пазарджик за сведение и изпълнение,
както и на н-ци Заприн Стоименов Лютаков,
които могат да обжалват същата чрез Община
Пазарджик до Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от нейното обнародване
в „Държавен вестник“.
12842

Кмет: Т. Попов
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ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ЗАПОВЕД № 819
от 29 ноември 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1 и 4, чл. 27, ал. 4
ППЗНП, чл. 6, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността
на детските ясли и детските кухни и здравните
изисквания към тях и Решение № 10 от 28.11.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стрелча, разрешавам:
1. Преобразуване на ЦДГ „Д-р Стайко Стайков“ – гр. Стрелча, в ОДЗ „Д-р Стайко Стайков“ – гр. Стрелча.
2. Откриване на една смесена дневна яслена
група за деца от 10 месеца до 3 г. в преобразуваното ОДЗ „Д-р Стайко Стайков“ – гр. Стрелча,
считано от 21.11.2011 г.
Кмет: Ив. Евстатиев
12953

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ЗАПОВЕД № РД-09-610
от 25 ноември 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП
и Решение № 13 от 23.11.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина „Пролет“ – гр. Койнаре, в Обединено детско
заведение „Пролет“ (ОДЗ), като се разкрие една
яслена група считано от 01.12.2011 г.
2. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Кмет: П. Фильовски
12897

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 12
от 24 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява внесения план за застрояване (ПЗ)
за ПИ № 000864 в землището на с. Рупките,
община Чирпан, с който се предвижда свободно
застрояване, показано в графичната част с ограничителни линии на застрояване и установяване
на зона „Смф“ (смесена многофункционална) за
изграждане на винарска изба.
Решението може да се обжалва или протестира
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Стара
Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, на
основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

РЕШЕНИЕ № 11
от 17 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І, протокол № 3 от 18.11.2011 г. на Общинския експертен
съвет – с. Лесичово, Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе на
електропровод, преминаващ през поземлени имоти № 000734 – местен път в местност Янкулица,
000740 – ведомствен път в местност Янкулица, и
000739 – нива, местност Янкулица, собственост
на Община Лесичово, за захранване на поземлен
имот пл. № 000399 в Стопански двор, местност
Янкулица, землище с. Церово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община с. Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател: К. Пунтев
12856

ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 7
от 16 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 124 и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – с. Стамболово, одобрява план-схема – трасе на КЛСН за изграждане
на кабелна връзка меж ду ТП „Поповец“ до
технологични муфи 20 kV за ТП „Сестринско“,
за резервиране електрозахранването между ВЛ
20 kV, извод Рабово, от подстанция Маджарово,
и ВЛ 20 kV, изход Кокиче, от подстанция Арпезост. Местонахождение: път 5072 ІІІ клас в
участъка Поповец – Сестринско, ПИ № 000159,
местност землище с. Поповец, община Стамболово, област Хасково.
Председател: С. Халил
12872
РЕШЕНИЕ № 20
от 16 ноември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, т. 1 и 6 и чл. 208 ЗУТ Общинският
съвет – с. Стамболово, одобрява подробен устройствен план ПУП – ПР – план за регулация за
УПИ IX-49, УПИ VIII-50, УПИ VI-63, УПИ XV-62,
улица от о.т. 50 до о.т. 54, кв. 5 и УПИ I, кв. 24
по плана на с. Малък извор, община Стамболово, област Хасково. Местонахождение: с. Малък
извор, община Стамболово, област Хасково.
Председател: С. Халил

Председател: Хр. Стефанов
12874
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СЪДИЛИЩА
Администратвиният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване
от Петър Русев Качулов на Решение № 29-34 от
18.12.2009 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
за одобряване на ПУП – ПУР за разширение на
кв. Сарафово, масиви 14 и 15, в частта му относно
УПИ XL-53 масив 14, местността Манаф Хенде,
кв. Сарафово, гр. Бургас, с който се променя
ширината на обслужваща улица за този имот, по
повод на което е образувано адм.д. № 2405/2011
по описа на съда, насрочено за 21.02.2012 г. от
14 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в производството по
адм.д. № 2405/2011 в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за български граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмените доказателства,
които удостоверяват качеството на заинтересувано
лице на заявителя.
12947
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от Панчо Демиров Янакиев на
Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР – ПУП на к.к. Чайка в частта по
отношение на имот № 72 в кв. 56, имот № 91 в
кв. 55 и № 300. Заинтересованите лица могат
да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за
конституирането им като ответници по адм.д.
№ 3454/2011 г. в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
12881
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Ясен Младенов Наков в качеството
му на представляващ „Лаудис Сити“ – ООД,
на Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУР на к.к. Чайка – Варна, в частта му за имоти
№ 3811 и № 3813 по КП на к.к. Чайка. Заинтересованите лица могат да подадат заявление до съда
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм.д. № 3436/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
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в „Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи това
им качество.
12920
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване на Решение № 3408-7 от 22, 23 и
29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на к.к. Чайка – Вар
на, в частта му за: имот с идентификатор 188 по
жалба на Анка Здравкова Кожухарова и Миглена
Стефанова Кожухарова; имот с идентификатор 129
по жалба на Яни Димитров Димитров и Мария
Георгиева Димитрова; имоти с идентификатори
67 и 68 по жалба на Георги Белчев Рашков и
Стела Иванова Рашкова. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление до съда по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници
по адм.д. № 3455/2011, ХV състав, в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи това
им качество.
12921
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Мария Стоянова Стоянова-Шолц на
Заповед № Г-187/91 на кмета на Община Варна
за одобряване на изменението на ЗРП и ЖСП
за парцели І 3, ІІ 4, ІІІ 5, ІV 6, V 7, VІ 7а в 8-и
микрорайон. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. дело
№ 2863/2011 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
12946
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от Атанас Бончев Гогов на
акт-решение № 892 от 20.09.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Балчик, по силата на което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
ЗУТ и заявление с вх. № 437 от 13.09.2011 г. от
собственици на имоти в масив 25 на с. Кранево е одобрен план за регулация и застрояване
на маси в 25 – с. Кра нево, общ и на Ба л ч и к ,
окончателен проект-актуализация (ДВ, бр. 80
от 2011 г.) в частта му, отнасяща се до имот с
идентификатор 39459.25.55 в с. Кранево, община
Балчик, както и правото на заинтересуваните
лица да се конституират като ответници по
а.д. № 776/2011 по описа на Административния
съд – Добрич, чрез подаване на заявление в
изискуемата форма съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“.
12943
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Стайко Филипов Грозев и
Мария Стоянова Грозева от гр. Стрелча против
Заповед № 166 от 08.04.2011 г. на кмета на Община
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Стрелча, с която се допълва Заповед № 679 от
21.10.2009 г. за одобряване изменението на ПР
(план за регулация) за УПИ ХVІІІ-899 и УПИ
І – Общински за търговия и услуги в кв. 76 по
плана на гр. Стрелча (като дворищната регулация
мине по имотната им граница), като се добави
дворищната регулация с УПИ ХVІІ-900 в кв. 76
по плана на гр. Стрелча, която да мине по кадастралните граници на ПИ № 899 и ПИ № 900.
По жалбата е образувано адм. д. № 886/2011 по
описа на Административен съд – Пазарджик.
Заинтересуваните лица имат право да се конституират като ответници в едномесечен срок
от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със
съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
12919
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 2559 по описа за 2011 г. по жалба
на „Глобъл Комерс – 1“ – ООД, Пловдив, против
Заповед № 110А1606 от 30.06.2011 г. на кмета на
Община Пловдив, с която е одобрен ПУП – ПРЗ
на имот № 56784.101.22 по КК на Пловдив, м.
Скобелица, район „Тракия“, по КК на гр. Пловдив.
В едномесечен срок от деня на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в съдебното производство чрез подаване на
заявление до Административния съд – Пловдив,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 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; номера на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
Административно дело № 2559/2011 е насрочено
за 27.І.2012 г. от 9 ч.
12945
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на чл. 5, ал. 1
и 2 от Наредба № 19 за условията, реда и гаранциите за провеждане на събрания на открито,
митинги, манифестации, шествия и други масови
обществени прояви на територията на община
Русе, приета от Общинския съвет – гр. Русе, с
Решение № 391 от 12.11.2004 г., по което е образувано адм.д. № 465/2011 на Административния
съд – Русе, V състав, насрочено за разглеждане
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в съдебно заседание на 18.01.2012 г. от 10,45 ч.
Оспорваща страна е Андрей Желязков Желязков от Русе.
12880
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 28 състав, призовава Константин
Маринов Маджаров с последен известен по делото адрес София, ж. к. Сухата река, бл. 9, ет. 2,
ап. 5, да се яви в съда на 01.02.2012 г. в 11 ч. като
заинтересована страна по адм. дело № 7117/2010,
образувано по жалба на Столична община срещу
Заповед № РД-18-45 от 09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Призованият да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
12927
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 28 състав, призовава Иван Пейчев Пеев
с последен известен по делото адрес София, бул.
Княгиня Мария-Луиза 36, вх. Б, ет. 4, ап. 7, да се
яви в съда на 1.02.2012 г. в 11 ч. като заинтересована страна по адм.д. № 7117/2010, образувано
по жалба на Столична община срещу Заповед
№ РД-18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Призованият да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
12928
Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от „Каре“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Хасково, ж. к. Орфей 14-В-73,
представлявано от Лъчезар Красимиров Стоянов, и по жалба на Янко Делчев Татарев с адрес
гр. Хасково, ул. Одеса 3, срещу Заповед № 1363
от 06.10.2011 г. на и. д. кмет на Община Хасково,
с която се одобрява ПУП – изменение на плана
за регулация на УПИ І – за промишлени нужди,
в кв. 21 ИИЗ на гр. Хасково. По оспорването е
образувано адм. дело № 809/2011 по описа на съда.
В едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници в
съдебното производство чрез подаване на заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Заявлението следва
да бъде придружено с писмени доказателства по
чл. 218, ал. 5 ЗУТ, удостоверяващи качеството
на заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
12944
Софийският градски съд, административно
отделение, IIIв състав, призовава Емилия Христова Георгиева с последен адрес област София,
община Столична, София, ж.к. Люлин, бл. 983,
вх. И, ет. 5, ап. 229, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 29.03.2012 г. в 13,30 ч. като заинтересована страна по адм.д. № 1107/2003, заведено
от Дафина Т. Горгиева, Тодор Б. Георгиев, Георги
С. Андасаров, Христина И. Христова-Иванчева.
Заинтересованата страна Емилия Христова Геор-
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гиева да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
12923
Варненският районен съд, XVII състав, призовава Майкъл Уотсън, роден на 17.08.1967 г.,
гражданин на Великобритания, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 17.01.2012 г. в 10 ч.
като ответник по гр.д. № 12295/2011 по описа на
Варненския районен съд, XVII състав, заведено от
Галина Стоилова Георгиева, с правно основание
на иска чл. 144 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12968
Плевенският районен съд призовава Андреас
Йоанис Поликратис с последен адрес Република
Кипър, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 30.01.2012 г. в 10 ч. като ответник по гр.д.
№ 6034/2011, заведено от Ваня Бориславова Поликратис от Плевен. Ответникът да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
12922
Севлиевският районен съд, гражданска колегия, призовава Рудолфо Лейба Монтеро, роден на
31.10.1956 г. в гр. Олгин, община Моа, Куба, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.01.2012 г. в
9 ч. като ответник по гр. д. № 1238/2011, заведено
от Пенка Кирилова Монтеро от с. Дамяново, област Габрово, община Севлиево, за иск по чл. 127а
СК. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще му назначи особен представител.
12948
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 117 състав, уведомява Хараламбос
Атанасиос Пасенидос, гражданин на Република
Гърция, роден на 27.08.1982 г., че има качеството
на ответник по гр. д. № 6791/2011 по описа на
СРС, ІІІ ГО, 117 състав, образувано по предявен
от Елисавета Пенчева Пасениду иск за развод,
и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви
в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 117 състав, за
връчване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея.
12831
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че по образуваното
гр.д. № 1723/2011 по предявено на 29.09.2011 г.
мотивирано искане на Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
с правно основание по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
с цена на иска 285 700 лв., а именно:
От Жеко Иванов Жеков на основание чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД
Недвижим имот, представляващ дворно място
с площ 333 кв. м, намиращо се в гр. Айтос, област Бургас, ул. Христо Ботев 30, съставляващо
поземлен имот пл. № 371 в кв. 133 по плана на
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гр. Айтос, което дворно място е 333/440 кв. м от
урегулиран поземлен имот № IV-371 в кв. 133 по
плана на гр. Айтос, целият урегулиран – 440 кв.
м, при граници на имота: улица и имоти № V-372,
XV-369, II-367 и № III-366, ведно с целия първи
жилищен етаж от построената в имота три
етажна масивна жилищна сграда, със застроена
площ 74,98 кв. м, състоящ се от всекидневна,
кухня, две спални, баня и тоалетна отделно и
коридор, при граници на етажа: отгоре – Гочо
Жеков Йорданов, отдолу – избен етаж, от изток
и от запад – външен зид; ведно с целия избен
етаж от построената в имота триетажна масивна
жилищна сграда със застроена площ 74,98 кв. м,
състоящ се от всекидневна, кухня, две спални,
баня и тоалетна отделно и коридор, при граници на етажа: отгоре – първи жилищен етаж,
отдолу – земя, от изток и от запад – външен
зид; ведно с 3/4 идеални части от построената в
имота сграда – гараж с площ 27 кв. м, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба № 147,
том V, рег. № 4012, дело № 796 от 2004 г. и с
постановление за възлагане на недвижим имот
от 05.07.2004 г. на съдия-изпълнител Я. Бъчваров
за изнесен на публична продан недвижим имот
по изп.д. № 112/2004 на СИС при АРС.
Лек автомобил, марка и модел „Мазда 323“, с
рег. № А 0080 А, с дата на първоначална регистрация 27.11.1992 г., рама № JMZBG144200698794,
двигател № 209053.
Наличната сума по банкова сметка с IBAN
№ BG80BPBI 7937 40 44426501 при „Юробанк и Еф
Джи България“ – АД, ведно със законната лихва
от датата на завеждане на иска до изплащане на
сумата с титуляр Жеко Иванов Жеков.
От Жеко Иванов Жеков на основание чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД
Сумата 4200 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Фолксваген Голф“, с
рег. № А 4623 КА.
Сумата 11 900 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Фолксваген Голф“, с
рег. № А 6109 КР.
Сумата 3100 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Опел Вектра“, с рег.
№ А 3440 АТ.
Сумата 5100 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Фолксваген Голф“, с
рег. № А 3512 КН.
Сумата 3600 лв., представляваща пазарна
стойност към момета на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „БМВ 318 И“, с рег.
№ А 7996 АМ.
Сумата 3800 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Ауди 80“, с рег. № А
8563 ВА.
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Сумата 6300 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Пежо Партнер“, с
рег. № А 1784 КС.
Сумата 18 400 лв., представляваща пазарна
стойност към момета на продажбата на лек автомобил, марка и модел „Ауди А 6 Олроуд“, с
рег. № А 1608 КН.
Сумата 16 100 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Ауди А 3“, с рег.
№ А 8010 ВН.
Сумата 15 500 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Ауди А 6“, с рег.
№ А 6781 КК.
Сумата 15 100 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Фолксваген Голф“, с
рег. № А 6938 КА.
Сумата 14 100 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Фолксваген Голф“, с
рег. № А 2771 КА.
Сумата 22 200 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Мини Купър“, с рег.
№ А 3364 КМ.
Сумата 12 200 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „БМВ 320 Д“, с рег.
№ А 2606 КР.
Сумата 29 200 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Фолксваген Голф“, с
рег. № А 1666 КС.
Сумата 11 200 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „БМВ 320 Д“, с рег.
№ А 2822 КТ.
От Гочо Иванов Жеков на основание чл. 8 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
Лек автомобил, марка и модел „БМВ 318
И“, с рег. № А 9998 ВН, дата на първоначална
регистрация 25.08.1999 г., придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 24.04.2009 г., рама
№ WBAAL31070JJ58158, двигател № 194E 105579249.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.03.2012 г. от 14 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението евентуалните трети
заинтересовани лица, които претендират само
стоятелни права върху имущество, предмет на
отнемане в настоящия процес, могат да встъпят
в делото, като предявят съответния иск пред
Бургаския окръжен съд като първа инстанция
по настоящото дело.
12957
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 1569/2011
по предявен от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност чрез
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председателя є Тодор Панайотов Коларов срещу
Стефан Владимиров Караиванов с постоянен и
настоящ адрес: Варна, ул. Капитан І ранг Георги
Купов 52, ап. 4, за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
1 582 279 лв., а именно:
От Стефан Владимиров Караиванов с правно
основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
Незастроена 1/2 идеална част от поземлен
имот, намиращ се в с. Шкорпиловци, община
Долни чифлик, област Варна, с идентификатор
83404501.464 по кадастрална карта, одобрена със
Заповед № 300-5-9 от 9.02.2004 г. на изпълнителния
директор на АК, изменението на ККР, одобрено
със Заповед № КД-14-03-49 от 12.03.2005 г. на
началника на СК – Варна, с площ 923 кв.м.,
трайно предназначение: урбанизирана територия,
начин на трайно ползване: ниско застрояване, при
граници: двор № 5010465, двор № 5010466, двор
№ 5010310, двор № 5010467, улица № 5010425; стар
идентификатор – парцел ХХ-5, кв. 5 по плана на
с. Шкорпиловци от 1973 г., придобито с нотариален
акт № 149, том II, peг. № 5821, дело № 331/2003
от 21.08.2003 г. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 9000 лв.
Нива в землището на с. Водица, община Аксаково, област Варна, в местността Тамянката, с
площ 14,903 дка, трета категория, парцел № 27 от
масив № 33, съставляващ имот № 033027 по плана
за земеразделяне, при граници: имоти № 033026,
033022, 033021, 033028 и 033040, придобита с нотариален акт № 190, том IV, peг. № 5471, дело
№ 747/2007 от 15.06.2007 г. Пазарната стойност
на имота към настоящия момент е 6855 лв.
Апартамент № 4, изграден на етап груб строеж,
намиращ се във Варна, ул. Капитан І ранг Георги
Купов 52 (бивша ул. Ив. Грудев), трети етаж, с
площ 130,38 кв.м, с включени идеални части от
общите части на сградата, състоящ се от: входно
антре, две спални, кухня – дневна – трапезария,
баня-тоалетна, тоалетна, килер и три тераси, при
граници: стълбище, апартамент № 5, асансьорна
клетка, ведно с 8,185935 идеални части от правото на строеж, както и 46 кв.м идеални части от
дворното място, в което е построена сградата,
цялото с площ 1103 кв.м, представляващо УПИ
пл. № V-226 в кв. 9 по плана на кв. Галата във
Варна, при граници: улица, УПИ пл. № IV-225,
226А, придобит с нотариален акт № 101, том VII,
peг. № 14817, дело № 1301/2007 от 20.11.2007 г.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 148 372 лв.
Урегулиран поземлен имот І-61 с площ 737 кв.м,
с граници: улица, УПИ П-61 и имот № 11016, в
кв. 2 по ПУП на с. Загражден, община Баните,
област Смолян, придобит с нотариален акт № 170,
том I, peг. № 2583, дело № 163/2009 от 15.04.2009 г.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 25 946 лв.
Урег ули ран позем лен имот V- 61 с п лощ
576 кв.м, с граници: от две страни улици, УПИ
IV-61, УПИ XXXV-61 и УПИ VI-61, в кв. 2 по
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ПУП на с. Загражден, община Баните, област
Смолян, придобит с нотариален акт № 170, том
I, peг. № 2583, дело № 163/2009 от 15.04.2009 г.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 20 278 лв.
Урегулиран поземлен имот V I-61 с площ
579 кв.м, с граници: улица, УПИ V-61, улица и
УПИ VII-61, в кв. 2 по ПУП на с. Загражден,
община Баните, област Смолян, придобит с
нотариален акт № 170, том I, peг. № 2583, дело
№ 163/2009 от 15.04.2009 г. Пазарната стойност
на имота към настоящия момент е 20 383 лв.
Урегулиран поземлен имот VIII-61 с площ
816 кв.м, с граници: улица, УПИ VII-61, улица,
УПИ Х-61 и УПИ ГХ-61, в кв. 2 по ПУП на
с. Загражден, община Баните, област Смолян,
придобит с нотариален акт № 170, том I, peг.
№ 2583, дело № 163/2009 от 15.04.2009 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент
е 28 727 лв.
Урегулиран поземлен имот IX-61 с площ
529 кв.м, с граници: улица, УПИ VIII-61, УПИ
Х-61, УПИ XII-61 и УПИ XI-61, в кв. 2 по ПУП
на с. Загражден, община Баните, област Смолян,
придобит с нотариален акт № 170, том I, peг.
№ 2583, дело № 163/2009 от 15.04.2009 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент
е 18 623 лв.
Урег ули ран позем лен имот Х- 61 с п лощ
541 кв.м, с граници: улица, УПИ VIII-61, УПИ
IX-61 и УПИ ХИ-61, в кв. 2 по ПУП на с. Загражден, община Баните, област Смолян, придобит
с нотариален акт № 170, том I, peг. № 2583, дело
№ 163/2009 от 15.04.2009 г. Пазарната стойност
на имота към настоящия момент е 19 045 лв.
Урегулиран поземлен имот XI-61 с площ
556 кв.м, с граници: от две страни улици, УПИ
ХП-61 и УПИ IX-61, в кв. 2 по ПУП на с. Загражден, община Баните, област Смолян, придобит
с нотариален акт № 170, том I, peг. № 2583, дело
№ 163/2009 от 15.04.2009 г. Пазарната стойност
на имота към настоящия момент е 19 573 лв.
Урегулиран поземлен имот ХІІ-61 с площ
565 кв.м, с граници: от две страни улици, УПИ
Х-61 и УПИ XI-61, в кв. 2 по ПУП на с. Загражден, община Баните, област Смолян, придобит
с нотариален акт № 170, том I, peг. № 2583, дело
№ 163/2009 от 15.04.2009 г. Пазарната стойност
на имота към настоящия момент е 19 890 лв.
Урегулиран поземлен имот XXXV-61 с площ
780 кв.м, с граници: улица, УПИ V-61, УПИ IV61, имот № 11016 и УПИ XXXIV-61, в кв. 2 по
ПУП на с. Загражден, община Баните, област
Смолян, придобит с нотариален акт № 170, том I,
peг. № 2583, дело № 163/2009 от 15.04.2009 г.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 27 460 лв.
Урегулиран поземлен имот XXXIV-61 с площ
861 кв.м, с граници: улица, УПИ XXXV-61, имот
№ 11016 и УПИ ХХХШ-61, в кв. 2 по ПУП на
с. Загражден, община Баните, област Смолян,
придобит с нотариален акт № 170, том I, peг.
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№ 2583, дело № 163/2009 от 15.04.2009 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент
е 30 311 лв.
Урегулиран поземлен имот ХХХШ-61 с площ
1026 кв.м, с граници: улица, УПИ XXXIV-61,
имот № 11016 и УПИ XXXII-61, в кв. 2 по ПУП
на с. Загражден, община Баните, област Смолян,
придобит с нотариален акт № 170, том I, peг.
№ 2583, дело № 163/2009 от 15.04.2009 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент
е 36 120 лв.
Урегулиран поземлен имот XXXII-61 с площ
794 кв.м, с граници: улица, УПИ ХХХШ-61,
имот № 11016 и УПИ XXXI-61, в кв. 2 по ПУП
на с. Загражден, община Баните, област Смолян,
придобит с нотариален акт № 170, том I, peг.
№ 2583, дело № 163/2009 от 15.04.2009 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент
е 27 952 лв.
Урегулиран поземлен имот XXXI-61 с площ
498 кв.м с граници: улица, УПИ XXXII-61, имот
№ 11016 и УПИ XXXVII-61, в кв. 2 по ПУП на
с. Загражден, община Баните, област Смолян,
придобит с нотариален акт № 170, том I, peг.
№ 2583, дело № 163/2009 от 15.04.2009 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент
е 17 532 лв.
Лек автомобил марка „Фиат“, модел „126Р“,
с peг. № В 1798 М, рама № 8019605, двигател
№ 8607138, дата на първоначална регистрация
9.11.1981 г., придобит на 1.10.1990 г. Пазарната
стойност на автомобила към настоящия момент
е 500 лв.
Лек автомобил марка „Ровър“, модел „620“, с
peг. № В 8742 СТ, рама № SARRHZLBNAM124026,
двигател № F20Z1E119966, цвят: синьо-зелен,
дата на първоначална регистрация 31.03.1994 г.,
придобит съгласно договор за покупко-продажба
на МПС от 3.05.2005 г. Пазарната стойност на
автомобила към настоящия момент е 2140 лв.
Сумата 1500 лв., представляваща парична равностойност на придобитите от Стефан Владимиров
Караиванов 30 дружествени дяла от капитала
на „Багира Груп“ – ООД, ЕИК 175451961, peг. с
решение от 23.11.2007 г. по ф.д. № 5627/2007 на
Варненския окръжен съд, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Рила 30, ет. 1, ап. 1.
Сумата 268 000 лв., представляваща предоставен заем на „Матико – 2000“ – ООД, Варна, ЕИК
103528000, с договор от 12.06.2008 г.
Сумата 250 000 лв., представляваща предоставен заем на „Матико – 2000“ – ООД, Варна,
ЕИК 103528000, с договор от 6.01.2009 г.
От Стефан Владимиров Караиванов на основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
Сумата 8100 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на 1/2 ид.ч. от
празно дворно място, цялото с площ 900 кв.м, в
с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, продадено с нотариален акт № 176, том III, peг. № 7257,
дело № 530/2005 от 10.10.2005 г.
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Сумата 92 393 лв., представляваща остатъчна
пазарна стойност към датата на отчуждаване на
жилищна сграда с идентификатор 83404.501.464.1
в с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, продадена с нотариален акт № 125, том I, peг. № 2236,
дело № 198/2007 от 10.04.2007 г.
Сумата 37 854 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на апартамент № 52, намиращ се във Варна, ул. Студентска,
бл. 12, продаден с нотариален акт № 85, том 1,
peг. № 555, дело № 93/1998 от 7.12.1998 г.
Сумата 8871 лв., представляваща остатъчна
пазарна стойност към датата на отчуждаване на
1473 кв.м от дворно място с площ 2180 кв.м във
вилна зона Шкорпиловци, община Долни чифлик,
продадено с нотариален акт № 134, том II, peг.
№ 3794, дело № 210/2004 от 3.06.2004 г.
Сумата 9191 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на 707 кв.м
от дворно място с площ 2180 кв.м във вилна зона
Шкорпиловци, община Долни чифлик, продадено
с нотариален акт № 197, том II, peг № 4500, дело
№ 272/2004 от 29.06.2004 г.
Сумата 19 890 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на празно
дворно място с пространство 1170 кв.м в с. Приселци, община Аврен, продадено с нотариални
актове № 152, том И, peг. № 3286, дело № 313/2005
от 9.05.2005 г., и № 151, том II, peг. № 3286, дело
№ 312/2005 от 9.05.2005 г.
Сумата 16 476 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на 1373 кв.м
от поземлен имот с площ 2000 кв.м във вилна
зона с. Шкорпиловци, община Долни чифлик,
продаден с нотариален акт № 134, том II, peг.
№ 3794, дело № 210/2004 от 3.06.2004 г.
Сумата 7524 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на 627 кв.м
от поземлен имот с площ 2000 кв.м във вилна
зона с. Шкорпиловци, община Долни чифлик,
продаден с нотариален акт № 197, том II, peг.
№ 4500, дело № 272/2004 от 29.06.2004 г.
Сумата 20 640 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на вилно
място с площ 720 кв.м ведно с построената в имота масивна жилищна сграда в с. Шкорпиловци,
община Долни чифлик, продадено с нотариален
акт № 105, том III, peг. № 7613, дело № 434/2003
от 7.11.2003 г.
Сумата 37 000 лв. от продажбата на апартамент № 27 във Варна, ул. Братя Миладинови 77,
обективирана в нотариален акт № 63, том VI, peг.
№ 7299, дело № 1037/2003 от 14.11.2003 г.
Сумата 1225 лв., представляваща остатъчна
пазарна стойност към датата на отчуждаване
на 1945 кв.м от дворно място с площ 2855 кв.м
в с. Юнец, община Долни чифлик, продадено с
нотариален акт № 59, том II, peг. № 2511, дело
№ 224/2005 от 5.04.2005 г.
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Сумата 4550 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на 910 кв.м
от дворно място с площ 2855 кв.м в с. Юнец,
община Долни чифлик, продадено с нотариален
акт № 58, том II, peг. № 2510, дело № 223/2005
от 5.04.2005 г.
Сумата 88 012 лв. от продажбата на търговски
обект № 2 във Варна, ул. Константин Доганов 8,
обективирана в нотариален акт № 118, том II, peг.
№ 4165, дело № 218/2009 от 3.09.2009 г.
Сумата 91 929 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на апартамент № 49 във Варна, район „Приморски“, бул.
Чаталджа 20, продаден с нотариален акт № 111,
том VI, peг. № 7391, дело № 1047/2007 от 3.08.2007 г.
Сумата 73 007 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на апартамент № 12 във Варна, ул. Роза 23А, продаден с
нотариален акт № 119, том И, peг. № 7254, дело
№ 300/2002 от 27.09.2002 г.
Сумата 62 410 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на ателие
и гараж във Варна, ул. Роза 23А, продадени с
нотариален акт № 129, том И, peг. № 7536, дело
№ 308/2002 от 7.10.2002 г.
Сумата 5000 лв. от продажбата на дружествени
дялове от капитала на „Матико – 2000“ – ООД,
ЕИК 103528000.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
27.04.2012 г. от 9 ч. на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД. Указва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху опи
саното имущество и суми най-късно в първото
по делото заседание, насрочено за 27.04.2012 г.,
по реда на чл. 29 ЗОПДИППД.
12910
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 и чл. 19 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 657/2008 за политическа партия „Обединение
на българските патриоти“, както следва: заличава досегашния адрес на управление; вписва
следния адрес на управление на политическа
партия „Обединение на българските патриоти“:
район „Възраждане“, ул. Цар Симеон 164; вписва
нов устав на политическа партия „Обединение
на българските патриоти“, приет на проведения
на 03.09.2011 г. извънреден конгрес на партията;
заличава досегашния състав на Националния
комитет на политическа партия „Обединение
на българските патриоти“; вписва следния състав на Националния комитет: Юлий Григоров
Абаджиев – почетен председател, Жоро Славов
Жечев – председател, Пламен Цветанов Николов – главен секретар, заместник-председател,
Васил Стоянов Генов – касиер, заместник-председател, Георги Иванов Маринов – член, Найден
Андреев Найденов – член, Димитър Иванов Стефанов – член, Симеон Янков Симеонов – член,
Коста Красимиров Праматарски – член; заличава
досегашния състав на Контролно-ревизионната
комисия на политическа партия „Обединение на
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българските патриоти“; вписва следния състав
на Контролно-ревизионна комисия: Юлияна
Христова Ретова – председател, Либер Иванов
Лалев – заместник-председател; Иван Иванов
Кънчев – заместник-председател; Спас Петков
Кърпаров – член, Яна Димит рова Стефанова – член, Николинка Начева Сергиева – член,
Велислава Христова Колева – член; партията
се представлява от почетния председател Юлий
Григоров Абаджиев и от председателя Жоро
Славов Жечев заедно и поотделно.
12909

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация прозрачност без
граници“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
13.01.2012 г. в 17 ч. в София на адреса на управление на сдружението: ул. Бистрица 3, ет. 4, ап. 8,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.; 2. приемане на
финансовия отчет на сдружението за периода от
01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
за отчетния период; 4. промени в устава на сдружението; 5. промени в състава на управителния
съвет. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление в София, ул. Бистрица 3,
ет. 4, ап. 8. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
12844
76. – Управителният съвет на Българската
национална асоциация по онкология – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.01.2012 г. в 13,30 ч. в Конферентна зала № 3
на Парк-хотел „Москва“, ул. Незабравка 25, 1113
София, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. финансов отчет на управителния
съвет; 3. проектобюджет за следващия период;
4. избор на нов управителен съвет; 5. промени
в устава на асоциацията; 6. разни. Материалите
са на разположение при техническия секретар
на управителния съвет на адрес: 1756 София, ул.
Пловдивско поле 6, ет. VІ, всеки работен ден от
9,30 до 14 ч.
12938
15. – Управителният съвет на сдружение
„Будно сърце“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.01.2012 г. в 18 ч. в София на адреса на дружеството при следния дневен ред: 1. промяна на
устава на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет и на нов финансово-контролен съвет
на сдружението; 3. приемане на нови членове в
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде открито един
час по-късно и ще се счита за редовно независимо от присъстващите членове. Поканата, както
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и писмените материали, свързани с дневния ред
на ОС, ще бъдат на разположение за членове на
адреса на управление на сдружението.
12939
17. – Управителният съвет на Асоциацията
на полицейските началници, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.01.2012 г. в 16 ч. в Експо център на адрес: София,
район „Младост“, бул. Цариградско шосе 147, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на АПН през 2010 и 2011 г.; 2. отчет за финансовото състояние на АПН през 2010 и 2011 г.; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12965
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Будо“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 27.01.2012 г. в 10 ч. в София,
район „Илинден“, ул. Иван Хаджиенев, бл. 138,
вх. А, ап. 3, при дневен ред – вземане на решение
за извършване на общественополезна дейност от
сдружението, което до този момент е извършвало
дейност в частна полза. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
12971
12. – Управителният съвет на СНЦ „Училищно настоятелство 92-ро ОУ „Димитър Талев“,
София, на основание чл. 18, ал. 2 от устава и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 31.01.2012 г. в 17 ч. в София, район
„Красна поляна“, ул. Добротич 2, 92-ро ОУ „Димитър Талев“ (в учителската стая), при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на сдружението;
2. обсъждане и предложения по изпълнение на
целите и средствата от устава на сдружението;
3. приемане и изключване на членове; 4. разни.
Поканват се всички членове на „Училищно настоятелство 92-ро ОУ „Димитър Талев“, София,
да вземат участие в работата на ОС лично или
чрез упълномощен в съответствие със закона и
устава представител.
12931
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация ФИМБ България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
1.02.2012 г. в 15 ч. в София, ул. Гургулят 5, общо
събрание на сдружението при следния дневен ред:
1. вземане на решение за промяна на името на
асоциацията; подготовка на необходимите документи; 2. решаване на организационни въпроси.
12843
12. – Управителният съвет на Националната асоциация на българските оптометристи и
оптици – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на 04.02.2012 г.
в 12 ч. във Велико Търново, хотел „Арена“, ул.
Славянска 2, тел. 062 670 740, при следния дневен
ред: 1. приемане и одобрение на годишния отчет
за дейността на УС на НАБОО; 2. приемане на
финансовия отчет за 2011 г., изготвен от УС на
НАБОО; 3. приемане на промени в устава на
НАБОО; 4. избор на нов управителен съвет на
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НАБОО; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Присъствието на събранието
задължава членовете на НАБОО да са заплатили
членски внос за текущата година.
12960
11. – Управителният съвет на РОЕ „Шалом“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно събрание на сдружението на
05.02.2012 г. в 9 ч. в София, бул. Стамболийски
50, зала „Ерусалим“, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейностите на РОЕ „Шалом“ – София, от 16.12.2007 г. до 05.02.2012 г.; 2.
доклад на ревизионната комисия към РОЕ „Шалом“ – София, от 16.12.2007 г. до 05.02.2012 г.; 3.
приемане бюджета на РОЕ „Шалом“ – София, за
2012 г.; 4. освобождаване и избор съгласно чл. 21
от устава на РОЕ „Шалом“ – София, на председател, членове на УС на РОЕ „Шалом“ – София,
председател, членове на ревизионната комисия
към РОЕ „Шалом“ – София; 5. текущи. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23
от устава на РОЕ „Шалом“ – София, събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12924
11. – Управителите на сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Потомци“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свикват
общо събрание на 10.02.2012 г. в 10 ч. на адреса
на сдружението – София, ул. Чипровци 2, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на Андрей
Врабчев Врабчев от поста управител на „Потомци“ съгласно постъпило мотивирано предложение и от отговорността му като такъв; проект
за решение – ОС освобождава Андрей Врабчев
Врабчев от поста управител на „Потомци“ и от
отговорността му като такъв; 2. разпределяне на
представителната власт след освобождаването
на Андрей Врабчев Врабчев от поста управител;
проект за решение – ОС решава представителната
власт на „Потомци“ да се упражнява от Албена
Ангелова Костова и Ивелина Пенчева Кючукова,
които продължават да изпълняват функциите
управител на „Потомци“, действайки заедно и
поотделно; 3. промяна на устава на „Потомци“
относно начина на свикване на ОС чрез лично
връчване срещу подпис и броя на управителите
на сдружението след освобождаване на един от
тях; проект за решение – ОС приема предложените промени в устава на „Потомци“; 4. приемане
на актуализиран устав на „Потомци“; проект на
решение – ОС одобрява и приема актуализиран
устав на „Потомци“. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на 15.02.2012 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред, ще бъдат предоставени
на разположение в сдружението. Канят се всички
членове на сдружението.
12973
10. – Управителният съвет на сдружение
„Глас“, София, на основание чл. 13, ал. 1 и
чл. 14, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
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на 16.02.2012 г. в 16,30 ч. в хотел „Мария-Луиза“,
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 29, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. изменения и допълнения в устава на сдружението; 3. промени в състава на управителния съвет
на сдружението; 4. приемане на Рамков план
2012 за дейността на сдружението; 5. приемане
на бюджет 2012 г.; 6. разни.
12906
3. – Управителният съвет на НС „ЗМНХЗ“ –
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 10.03.2012 г.
в 10 ч. в София, ул. Алабин 38, ет. 4, Регионална занаятчийска камара, при следния дневен
ред: 1. отчет на председателя на НС „ЗМНХЗ“
за мандата; 2. финансов отчет; 3. приемане на
промени и допълнения към устава; 4. избиране
на нов устав; 5. разни.
12963
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация на обединените
българи“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 22.03.2012 г. в 10 ч. в София, бул. Христо
Ботев 71, ет. 2, салона на Федерацията на независимите строителни синдикати, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
сдружението през 2007 – 2011 г.; 2. отчетен доклад
на контролния съвет; 3. приемане на финансовия
отчет на сдружението за 2007 – 2011 г.; 4. утвърждаване решения на УС за приемане на нови
членове; 5. промени в устава на сдружението; 6.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС и КС за дейността им през 2007 – 2011 г.; 7.
избор на председател и членове на УС и членове
на КС; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
12964
21. – Управителният съвет на Баскетболен
клуб „Делфин“ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.01.2012 г. в
18 ч. в читалище „Фар“, ул. Странджа 20, Бургас,
при дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба; 2.
приемане на отчет за финансовото състояние; 3.
освобождаване от отговорност на управителния
и контролния съвет; 4. избор на нов управителен
и контролен съвет. Молим всички да потвърдят
своето присъствие до 24.01.2012 г. на тел. +359
885 396 026.
12886
214. – Управителният съвет на Черноморската
регионална лозаро-винарска камара – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.01.2012 г. в 11 ч. в зала „Палас прес“
на Двореца на културата и спорта – Варна, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на ЧРЛВК; 2. отчет за дейността – 2011 г., отчет
за приходи и разходи, обсъждане и приемане на
бюджет 2012 г.; 3. отчет на контролния съвет; 4.
промяна на устава на ЧРЛВК; 5. разни. Регистрацията за участие в общото събрание на членовете
ще се извършва от 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
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същия дневен ред. Поканват се всички членове
или упълномощени от тях лица да присъстват
на събранието.
12959
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска Асоциация на Капитаните на Влекачи – Браншово сдружение“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 17.02.2012 г. в 10 ч.
във Варна, клуб „Трите лъва“ – зала „Боцмана“,
с адрес Варна, пл. Славейков 1, срещу Дирекция
„Морска администрация“, при следния дневен ред:
1. отчитане дейността на сдружението за 2011 г.;
2. приемане баланса и годишния счетоводен отчет
за 2011 г.; 3. освобождаване с молби на членове
към БАКВ за 2012 г.; 4. приемане на нови молби
за членове към БАКВ за 2012 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12951
22. – Управителният съвет на Ръгби клуб
„Янтра“, Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
с решение на управителния съвет от 24.11.2011 г.
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
26.01.2012 г. в 18 ч. в сградата на стадион „Христо
Смирненски“ при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет и контролния съвет; 2.
избор на ръководни органи на клуба; 3. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
12884
62. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Габрово, на основание чл. 81 от Закона за
адвокатурата свиква редовно общо събрание на
адвокатите при Габровската адвокатска колегия
на 28.01.2012 г. в 10 ч. в зала „Дружба“ на хотел
„Балкан“ в Габрово, ул. Емануил Манолов 14, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на САК
през 2011 г.; 2. доклад на контролния съвет за
отчетната 2011 г.; 3. отчет на дисциплинарния съд
за 2011 г.; 4. разисквания по отчетите; 5. приемане
на бюджета на САК за 2012 г.; 6. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на колегията. Поканват се всички членове на
колегията да участват в събранието лично или
чрез писмено упълномощен представител по реда
на Закона за адвокатурата.
12949
10. – Управителният съвет на сдружение
„Ученически спортен клуб „Елхово – 2008“, Елхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 31.01.2012 г. в 17,30 ч. в седалището
на сдружението в Елхово, ул. Калоян 13, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. избор на нови членове на
управителния съвет на сдружението; 3. избор на
нови членове на контролен съвет на сдружението;
4. избор на председател на УС на сдружението и
председател на контролен съвет на сдружението.
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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.
12930
10. – Управителният съвет на сдружение
„Урдовиза 2005“, Китен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 31.01.2012 г. в 17 ч. на адрес: гр. Китен, община
Приморско, ул. Шипка 4а, при следния дневен ред:
1. освобождаване на Милчо Костадинов Милев
като председател на УС; 2. избор на нов управителен съвет; 3. промени в устава на сдружението;
4. избор на нов контролен орган; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12905
12. – Управителният съвет на Лекоатлетически спортен клуб „Химик“, Костинброд, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
събрание на членовете на клуба на 30.01.2012 г.
в 10 ч. в гр. Костинброд, ул. Възход 23, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружението за дейността през периода
2010 – 2011 г.; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на посочения адрес и
при същия дневен ред.
12863
3. – Управителният съвет на Тракийско младежко дружество – Кърджали, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си
на 14.01.2012 г. в 10,30 ч. в залата за събрания на
ІІ етаж на Тракийския дом на бул. Тракия 11,
Кърджали, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на дружеството; 2. избор
на нови ръководни органи. Поканват се всички
редовни членове да присъстват на събранието
лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
на същата дата, на същото място и при същия
дневен ред в 11,30 ч.
12845
21. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб „Здравец“ – група за здраве и дълголетие“ – Плевен, на основание чл. 26 ЗЛЮНЦ свиква извънредно общо отчетно-изборно събрание
на членовете на спортния клуб на 10.02.2012 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението в Плевен,
ул. Сан Стефано 38, при следния дневен ред: 1.
промяна в дейността на сдружението от „в частна
полза“ се самоопределя за организация за осъществяване на „общественополезна дейност“; 2.
приемане отчета за дейността на УС за периода
2011 г. от председателя и освобождаването му от
отговорност; 3. освобождаване членовете на УС;
4. приемане на нов устав; 5. избиране на председател и състав на УС на сдружението от ОС; 6.
приемане на бюджет на сдружението за 2012 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12970
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Център демократично образование“ – Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
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ние на 31.01.2012 г. в 17 ч. в Русе, ул. Плиска 89,
вх. Б, при следния дневен ред: 1. прекратяване на
сдружението съгласно устава му поради липса на
дейност; 2. избор на ликвидатор; 3. определяне
срок за ликвидация.
12969
2 . – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а „С п ор т е н
клуб – Слънце“, Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 06.02.2012 г. в
10 ч. в сградата на клуба – Хасково, ул. Драгоман
82 – 86, при следния дневен ред: 1. доклад на
председателя на управителния съвет за извършената дейност от сдружението през изминалата
година; 2. приемане на годишен финансов отчет
на сдружението; 3. приемане на нови членове
и освобождаване на членове в сдружението; 4.
избор на нов управителен съвет и председател
на УС; 5. промени в устава на сдружението; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място.
12885
10. – Учредителният комитет на СН „Водолей“, с. Жълти бряг, област Хасково, на основание чл. 10, ал. 4 ЗСН и Заповед № РД-09-362 от
04.05.2010 г. на министъра на земеделието и храните относно откриване процедура за учредяване
на СН „Водолей“, с предмет на дейност: експлоатация, поддържане, реконструкция и изграждане
на нова хидромелиоративна инфраструктура,
доставяне на вода за напояване, изпълнение на
агромелиоративни и агротехнически мероприятия, рибовъдство и развъждане на водоплаващи
птици, отправя покана към всички собственици
на земеделски земи в землищата на с. Жълти
бряг, с. Царева поляна, с. Стамболово, област
Хасково, да присъстват на учредително събрание
на 17.02.2012 г. в 11 ч. в читалището на с. Жълти
бряг, при следния дневен ред: 1. установяване
спазени ли са изискванията по чл. 6, ал. 2 и
чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на решение по отчета
на учредителния комитет за освобождаването му
от отговорност; 3. учредяване на сдружението
и приемане на устав; 4. избиране органите на
сдружението. Материалите по дневния ред на
учредителното събрание са на разположение на
учредителите в кметството на с. Жълти бряг.
При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2
ЗСН събранието ще се проведе на 09.03.2012 г. в
читалището на с. Жълти бряг.
12950
Иван Миков Арбов – ликвидатор на сдружение с общественополезна дейност „Училищно
настоятелство при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Коиловци, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19 от устава на сдружението свиква общо
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събрание на 03.02.2012 г. в 16 ч. в с. Коиловци,
област Плевен, в сградата на читалището, при
следния дневен ред: 1. запознаване с годишното
приключване на училищното настоятелство за
2011 г. и представяне на годишен финансов отчет
и годишен доклад за дейността, подготвен и внесен от ликвидатора; 2. приемане на годишното
приключване за 2011 г. на училищното настоятелство от общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава
на сдружението събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч. при същия дневен ред.
12929
Величка Ганчева Недкова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Гражданско движение за Община Крушари“, с. Крушари, област
Добрич, в ликвидация по ф.д. № 520/2002 на
Добричкия окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят своите вземания.
12904
Виктор Иванович Казаков – ликвидатор на
„Фонд за реставрация паметниците на руските
войни, загинали за освобождението на България“, Созопол, в ликвидация по ф.д. № 72/2009
на Окръжния съд – Бургас, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 267 ТЗ кани кредиторите
на фондацията да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
12882
Татяна Илиева Тодорова – ликвидатор на
сдружение „Национално сдружение на председателите на потребителни кооперации в Република
България“, в ликвидация по ф.д. № 255/2005 на
Врачанския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ
във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
12972
Филип Миланов Филипов – ликвидатор на
„Асоциация европейско управление“, в ликвидация по ф.д. № 9387/2006 на Софийския градски
съд, фирмено отделение, 3 състав, кани кредиторите на асоциацията да предявят вземанията си.
12958
Поправка. Столичната общинска агенция
за приватизация прави следната поправка в
Решение № 1966 от 28.10.2011 г. на Надзорния
съвет на същата (ДВ, бр. 93 от 2011 г.): текстът
в т. 1 „на 15.12.2011 г. в 14 ч.“ да се чете: „на
15.12.2011 г. в 11 ч.“.
12899
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