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ЗАКОН

за изменение на Закона за административните
нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от
1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г.,
бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24
от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и
110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г.,
бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г.,
бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г.,
бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от
2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и
32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г.,
бр. 19 и 54 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 59 ал. 3 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Административнопроцесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г.,
бр. 100 от 2010 г. и бр. 39 от 2011 г.) в чл. 307
ал. 3 се отменя.
§ 3. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ,
бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30,
33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53,
97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г.,
бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43, 86 и 100
от 2010 г., бр. 51, 60 и 77 от 2011 г., бр. 21 и 60
от 2012 г.) в чл. 320 ал. 4 се отменя.
§ 4. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и
27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и
94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23,
26, 88 и 100 от 1992 г.; бр. 69 от 1995 г. – Реше
ние № 12 на Конституционния съд от 1995 г.;
изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г.,
бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; бр. 52 от
1998 г. – Решение № 11 на Конституционния съд
от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г.,
бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г.,

бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от
2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83
и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и
105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г.,
бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103
от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; бр. 91
от 2010 г. – Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г.,
бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и
38 от 2012 г.; бр. 49 от 2012 г. – Решение № 7
на Конституционния съд от 2012 г.) в чл. 416
ал. 7 се отменя.
§ 5. В Кодекса на търговското корабопла
ване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр.,
бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10
от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г.,
бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от
2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104
от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71
и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от
2010 г., бр. 92 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.) в
чл. 384 ал. 7 се отменя.
§ 6. В Закона за биологичното разнообразие
(обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от
2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53,
64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80
и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и
33 от 2011 г. и бр. 32 и 59 от 2012 г.) в чл. 130
ал. 7 се отменя.
§ 7. В Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30,
31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г.,
бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и
102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г. и бр. 8 и
92 от 2011 г.) чл. 474 се отменя.
§ 8. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и
108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52
и 70 от 2008 г. и бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и
103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28,
35 и 80 от 2011 г. и бр. 45 от 2012 г.) чл. 200б
се отменя.
§ 9. В Закона за военната полиция (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм., бр. 33 от 2012 г.) в
чл. 30 ал. 4 се отменя.
§ 10. В Закона за геодезията и картографията
(обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 и 109 от
2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г.
и бр. 77 от 2010 г.) в чл. 57 ал. 2 се отменя.
§ 11. В Закона за измерванията (обн., ДВ,
бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г.
и бр. 38 от 2012 г.) в чл. 94 ал. 3 се отменя.
§ 12. В Закона за лова и опазване на ди
веча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26
от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от
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2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г.,
бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от
2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и
77 от 2011 г., бр. 38 и 60 от 2012 г.) в чл. 96
ал. 3 се отменя.
§ 13. В Закона за опазване на селскостопан
ското имущество (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.;
изм., бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г.,
бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 65 от
1995 г., бр. 44 и 86 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г.,
бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 88 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.)
чл. 46 се отменя.
§ 14. В Закона за рибарството и аквакулту
рите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88,
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42,
80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8
и 19 от 2011 г., бр. 38 и 59 от 2012 г.) в чл. 91
ал. 5 се отменя.
§ 15. В Закона за техническите изисквания
към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм.,
бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г.,
бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и
76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от
2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38
и 53 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 54 ал. 3 се отменя.
2. В чл. 58 ал. 3 се отменя.
§ 16. В Закона за транслитерацията (обн.,
ДВ, бр. 19 от 2009 г.; изм., бр. 77 от 2010 г.) в
чл. 17 ал. 2 се отменя.
§ 17. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47 и 53 от
2012 г.) в чл. 239 ал. 3 и 4 се отменят.
§ 18. В Закона за чистотата на атмосфер
ния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр.,
бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27
от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г.,
бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и
102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от
2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и
88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38,
53 и 54 от 2012 г.) в чл. 43а ал. 6 се отменя.
§ 19. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 26 септември 2012 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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за стоковите борси и тържищата, приет от
ХLI Народно събрание на 27 септември 2012 г.
Издаден в София на 1 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93
от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18
от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г.,
бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г.,
бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г.,
бр. 39 и 42 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 накрая се добавя „както и
изисквания за извършването на дейност като
самостоятелен обект“.
§ 2. В чл. 3б се правят следните изменения
и допълнения;
1. В текста преди т. 1 думите „чл. 3, ал. 1 и
чл. 3а, ал. 1“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, чл. 3а,
ал. 1 и чл. 3в“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. при директни доставки от и за прера
ботвателно предприятие;“.
3. Създава се т. 3:
„3. при продажби на собствена продукция
от мястото на производството.“
§ 3. В глава първа се създава чл. 3в:
„Чл. 3в. (1) Самостоятелен обект е място,
което е обособено като склад за търговия на
едро с налични храни и цветя, различно от
това по чл. 3 и 3а, където търговията с храни
се извършва от името и за сметка на лице,
регистрирано по чл. 12 от Закона за храните,
а търговията с цветя – от името и за сметка
на търговеца.
(2) За извършване на дейност като самос
тоятелен обект се изисква уведомление при
условията и по реда на този закон.“
§ 4. В чл. 8, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „стоковите тържища“
съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите
„пазарите на производителите“ се добавя „и
самостоятелните обекти по чл. 3в“.
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2. В т. 3 след думите „стоковите тържища“
съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите
„пазарите на производителите“ се добавя „и
вписва обектите по чл. 3в, след получаване
на уведомлението“.
3. Създава се нова т. 6:
„6. дава задължителни предписания във
връзка с прилагането на закона;“.
4. Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 5. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 5:
„5. за самостоятелните обекти по чл. 3в.“
§ 6. Създава се глава трета „а“ с чл. 21б
и 21в:
„ Г л а в а

т р е т а

„ а “

УВЕДОМЛЕНИЕ
Чл. 21б. (1) За извършване на дейност като
самостоятелен обект по чл. 3в търговецът
подава писмено уведомление до Държавната
комисия по стоковите борси и тържищата в
14-дневен срок от започване на дейността.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочва
ЕИК на търговеца, а за лицата, регистрирани
в друга държава – членка на Европейския
съюз, или в друга държава – страна по Спо
разумението за Европейското икономическо
пространство – друг идентификационен код
или номер, както и адрес на обекта и видовете
стоки или стокови групи, с които се извършва
търговия на едро.
(3) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ, удостоверяващ правното ос
нование за ползване на търговския обект, в
който ще се извършва дейността;
2. документи, издадени от компетентните
органи, удостоверяващи пригодността на тър
говския обект, в случаите, когато се извършва
търговия на едро с цветя.
(4) Комисията изисква служебно от Бъл
гарската агенция по безопасност на храните
информация за обстоятелствата, вписани в
регистъра по Закона за храните, в случаите,
когато в търговския обект по чл. 3в се из
вършва търговия на едро с храни.
(5) Комисията изисква служебно от Аген
цията по вписванията:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър;
2. уст ройствен ак т съобразно вида на
търговеца.
Чл. 21в. (1) Лицата, извършващи дейност
като самостоятелен обект по чл. 3в, уведомяват
комисията за всяка последваща промяна на
заявените по чл. 21б обстоятелства в 14-дневен
срок след настъпването им.
(2) Уведомлението се извършва в писмена
форма или по електронен път при спазване
изискванията на Закона за електронния до
кумент и електронния подпис и на Закона за
електронното управление.“
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§ 7. В чл. 30, ал. 1 думите „съюз и“ се заме
нят със „съюз или на друга държава – страна
по Споразумението за“.
§ 8. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. изисква стоките, предназначени за про
дажба на стоково тържище, да се придружават
от документи за произход и за съответствие
с изискванията за безопасност;“
б) точка 5 се отменя.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 9. В чл. 52а ал. 2 се отменя.
§ 10. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „кооперациите“ се
добавя „или от физически лица, регистрирани
по Закона за подпомагане на земеделските
производители“, думата „страна“ се заменя
с „държава“, а накрая се добавя „или на дру
га държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство“.
2. В ал. 3 след думите „Търговския закон“
думата „или“ се заменя със запетая, а след
думите „Закона за кооперациите“ се добавя
„или по Закона за подпомагане на земедел
ските производители“.
§ 11. В чл. 57, ал. 2 след думите „ал. 1“
се добавя „т. 2, 3 и 4“, а думите „на мястото
на извършване на продажбите“ се заличават.
§ 12. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За сключените на тържището и на
пазара на производителите сделки с юриди
чески лица и еднолични търговци се издава
фактура. За сключените сделки с физически
лица фактура се издава само при поискване
от лицето.“
§ 13. Създава се глава пета „а“ с чл. 63а
и 63б:
„ Г л а в а

п е т а

„ а “

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ САМОСТОЯТЕЛНИТЕ
ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С НА
ЛИЧНИ ХРАНИ И ЦВЕТЯ
Чл. 63а. (1) Лицата, извършващи дейност
като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни
да предоставят на купувачите:
1. нормативно изискуемите документи,
които придружават стоката, включително
документи за произход;
2. документи за качествените характеристи
ки на стоката, в случай че за нея е представена
информация за качествени характеристики
извън нормативно определените;
3. информация за продажната цена.
(2) Лицата, извършващи дейност като са
мостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да
съхраняват и предоставят документите по
ал. 1, т. 1 и 3.
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Чл. 63б. За сключените сделки с юриди
чески лица и еднолични търговци се издава
фактура. За сключените сделки с физически
лица фактура се издава само при поискване
от лицето.“
§ 14. В чл. 64, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „пазара
на производителите“ се поставя запетая и се
добавя „както и на дейността на самостояте
лен обект по чл. 3в“.
2. В т. 6 след думите „чл. 3б“ се добавя
„и чл. 3в“.
§ 15. В чл. 64а, ал. 5 след думите „чл. 3б“
се добавя „и чл. 3в“.
§ 16. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 3б“ се добавя
„чл. 3в“, думите „чл. 8, ал. 3 и 4“ се заменят
с „чл. 8, ал. 1, т. 6, ал. 3 и 4“, след думите
„чл. 15, ал. 1“ се добавя „чл. 21б, чл. 21в“,
думите „чл. 55, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 55,
ал. 2“, а думите „чл. 57, 59 и 60“ се заменят с
„чл. 57, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, чл. 59, ал. 2
и 3, чл. 60, чл. 63а, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 63б“.
2. В ал. 2 числото „3500“ се заменя с „500“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Лицата, които към влизането в сила
на този закон извършват търговия на едро
с налични храни и цветя в самостоятелен
обект, са длъжни да подадат уведомление до
Държавната комисия по стоковите борси и
тържищата в тримесечен срок от влизането
му в сила.
§ 18. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от
2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74,
82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от
2010 г., бр. 8 от 2011 г. и бр. 54 от 2012 г.) в
чл. 30б се създава ал. 9:
„(9) Мин ис т ерск и я т с ъве т оп редел я с
наредба условията и реда за изграждане на
системата за бързо съобщаване по ал. 1.“
§ 19. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 27 септември 2012 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9007

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

УКАЗ № 331
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за закрила и развитие на културата, приет от
ХLI Народно събрание на 27 септември 2012 г.
Издаден в София на 1 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
закрила и развитие на културата (обн., ДВ,
бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр.,
бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55
от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г.,
бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г.,
бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от
2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Правоотношенията на директорите
на държавни културни институти възникват
въз основа на конкурс съгласно Кодекса на
труда за срок от 4 години, освен ако друго не
е предвидено в специален закон.“
§ 2. В чл. 8 ал. 5 се изменя така:
„(5) Правоотношенията на директорите на
общинските културни институти с кмета на
общината възникват въз основа на конкурс
съгласно Кодекса на труда за срок от 4 години,
освен ако друго не е предвидено в специален
закон. Условията на конкурса се съгласуват
с Министерството на културата.“
§ 3. В чл. 9 ал. 5 се изменя така:
„(5) Правоотношенията на директорите
на регионални културни институти с кме
товете на общините, на чиято територия
са седалищата им, възникват въз основа на
конкурс за срок от 4 години съгласно Кодекса
на труда, освен ако друго не е предвидено в
специален закон.“
§ 4. В чл. 17, ал. 3 се създава изречение
второ: „Директорите на българските култур
ни институти в чужбина не могат да бъдат
назначавани за повече от два мандата.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Заварените към влизането в сила на
този закон безсрочни трудови правоотноше
ния на директорите на държавни, общински
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и регионални културни институти се запазват
до обявяването на конкурс за съответната
длъжност при условията и по реда на този
закон и Кодекса на труда, но не повече от
6 месеца от влизането в сила на този закон.
§ 6. В Закона за културното наследство
(обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от
2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101
от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38 и 45 от
2012 г.) в чл. 28, ал. 6 изречение второ се изме
ня така: „Конкурсът за директор на държавен
музей към Министерството на културата се
провежда по реда, предвиден в наредбата по
чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие
на културата, а за общинските и регионал
ните музеи – от комисия, назначена по реда
на Кодекса на труда, в състава на която се
включват представител на Министерството на
културата и двама музейни експерти.“
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 27 септември 2012 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ВЕСТНИК

9. Точка 19 се отменя.
10. В т. 20, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „46 000“ се заменя с „45 917“.
11. В т. 22, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „43 000“ се заменя с „24 850“.
12. Точка 23 се отменя.
13. В т. 24, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „30 000“ се заменя с „29 900“.
14. В т. 35, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „60 000“ се заменя с „65 000“.
15. Точка 38 се отменя.
16. В т. 53, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „50 000“ се заменя с „38 356“.
17. В т. 54, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „35 000“ се заменя с „26 245“.
18. В т. 55, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „100 000“ се заменя със „78 436“.
19. В т. 56, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „193 360“ се заменя със „182 904“.
20. В т. 60, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „50 000“ се заменя с „89 000“.
21. Създават се т. 66 – 76:
„
Дейност

Отговорно
ведомство

Стой
ност
(в лв.)
с ДДС

66. Доставка на техническо
и комуникационно обо
рудване за ГКПП – Дунав
мост 2

МВР

302 500

67. Изготвяне на подробен
устройствен план и инвес
тиционен технически про
ект на ГКПП – Дунав мост

Областни
ят управи
тел на об
ласт Русе

180 000

68. Извършване на планови
инспекции на хеликоптери

МВР

150 000

69. Ремонт на термовизи
онна камера

МВР

25 000

9008

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
ОТ 4 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 373 на Министерския съвет от 2011 г. за
одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за
2012 г. за присъединяването на Република
България към Шенгенското пространство
(обн., ДВ, бр. 107 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 53
от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „114 092“ се заменя със „112 060“.
2. В т. 3, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „221 083“ се заменя с „208 603“.
3. В т. 4, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „35 000“ се заменя с „32 004“.
4. В т. 5, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „1 355 715“ се заменя с „1 670 715“.
5. В т. 7, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „3 000 000“ се заменя с „2 812 470“.
6. В т. 8, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „96 000“ се заменя с „52 050“.
7. В т. 15, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „400 000“ се заменя с „85 000“.
8. В т. 17, в графа „Стойност (в лв.) с ДДС“
числото „30 000“ се заменя с „39 640“.
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70. Ремонт на водопровода Областни
на ГКПП – Връшка чука ят управи
тел на об
ласт Видин

11 548

71. Ремонт на районно освет Областни
ление на ГКПП – Връшка ят управи
чука
тел на об
ласт Видин

5710

72. Ремонт на районно ос
ветление и реконструкция
на основно ел. табло на
ГКПП – Брегово

Областни
ят управи
тел на об
ласт Видин

12 643

73. Ремонт на осветлението Областни
на ГКПП – Видин Фери ят управи
бот
тел на об
ласт Видин

3099

74. Изграждане на електро
отклонение от електропро
вод 100 kV към трафопост
на ЛКЦ – Галата, от Ин
тегрирана система „Синя
граница“

МВР

10 000
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Дейност

Отговорно
ведомство

75. Авариен ремонт на сгра
ден фонд и отоплителни
инсталации в ГПУ – Бо
лярово, ГПУ – Елхово, и
ГПУ – Малко Търново

МВР

76. Доставка на офис обо
рудване за териториалните
структури на ГДГП

МВР

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

НАРЕДБА

Стой
ност
(в лв.)
с ДДС
25 000

27 100

“
Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на ми
нистъра на вътрешните работи и на главния
секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9266

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
ОТ 4 ОКТОМВРИ 2012 г.
за приемане на Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за
измерване на отстояние по чл. 44 от Закона
за хазарта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за прави
лата, начините, техническите способи и изиск
ванията за измерване на отстояние по чл. 44
от Закона за хазарта.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за правилата,
начините, техническите способи и изисквани
ята за измерване на отстоянието на игрална
зала и казино от основно или средно училище
или казарма по Закона за хазарта, приета с
Постановление № 106 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 30 от 2011 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

за правилата, начините, техническите способи
и изискванията за измерване на отстояние
по чл. 44 от Закона за хазарта
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят прави
лата, начините, техническите способи и изиск
ванията за измерване отстоянието на игрална
зала и игрално казино от училища по смисъла
на глава четвърта от Закона за народната про
света, както и от домове за деца, лишени от
родителски грижи.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат
при организиране на игри в игрално казино,
игри с игрални автомати и числови лотарийни
игри бинго и кено, организирани в игрални зали.
(3) Изискването за отстояние по чл. 44, ал. 1
от Закона за хазарта не се прилага за игрални
казина и игрални зали, когато те се намират
в хотели, категоризирани с категория четири
или пет звезди.
Раздел ІІ
Правила и изисквания за измерване на отстоянието
Чл. 2. (1) Игралните казина и игралните
зали трябва да отстоят на не по-малко от 300
метра от училища по смисъла на глава четвърта
от Закона за народната просвета, както и от
домове за деца, лишени от родителски грижи.
(2) Отстоянието по ал. 1 се измерва от
правоспособни лица, вписани в регистъра на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(АГКК), които могат да извършват дейности
по кадастър, геодезия и картография.
(3) Отстоянието по ал. 1 се измерва по
най-прекия пешеходен път от главния вход на
игралното казино или игралната зала до найблизкия вход на сградата на съответното учи
лище или на съответния дом за деца, лишени
от родителски грижи.
(4) Най-прекият пешеходен път се измерва по
оста на разрешените за движение на пешеходци
места: тротоари, банкети, пешеходни алеи и
площади, при съобразяване с местата за пре
сичане на платната за автомобилно движение.
(5) В случаите, в които краят на най-прекия
пешеходен път е до оградата на училищния
двор на съответното училище или на съответ
ния дом за деца, лишени от родителски грижи,
отстоянието се измерва до най-близкия вход
на оградата.
(6) Когато игралното казино или игралната
зала се намира на етаж, различен от приземния,
отстоянието се измерва до входа на сградата,
през който се осъществява достъпът до нами
ращия се в същата сграда обект по чл. 1, ал. 2.
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Чл. 3. (1) При проверката и проучването
по чл. 33 от Закона за хазарта председателят
на Държавната комисия по хазарта има право
да възложи на правоспособно лице, вписано в
регистъра на АГКК, извършването на незави
сима експертиза за измерване на отстоянието.
(2) Независимата експертиза по ал. 1 се
извършва въз основа на представените доку
менти, събиране на допълнителни документи
по преценка на правоспособното лице и след
проверка на място.
Раздел ІІІ
Начини и технически способи за измерване
на отстоянието
Чл. 4. (1) Отстоянието по чл. 2, ал. 1 се
определя върху копие от кадастралната карта
за територията, на която се намира обектът, в
който се организират хазартни игри. Копието
от кадастралната карта се издава от АГКК,
като обхваща територия с радиус не по-малък
от 300 метра от главния вход на обекта.
(2) Върху копието от кадастралната карта
правоспособното лице нанася данните по чл. 2,
ал. 4, необходими за определяне на пешеходния
път. Данните се отразяват въз основа на извър
шени геодезически измервания или въз основа
на копие от действащия подробен устройствен
план, издаден от съответната община.
(3) За удостоверяване съществуването на
домове за деца, лишени от родителски грижи, в
радиус 300 метра от главния вход на игралното
казино или игралната зала съответната община
издава удостоверение, в което се посочват точ
ните административни адреси на такива домове.
(4) Върху копието по ал. 2 правоспособното
лице нанася главния вход на игралното казино
или игралната зала, всички входове на учили
щата и домовете за деца, лишени от родителски
грижи, а в случаите по чл. 2, ал. 5 – всички
входове на оградата, както и линията на найпрекия пешеходен път до училищата и домовете.
Чл. 5. (1) Определяне на отстоянието по
чл. 2, ал. 1 се извършва по осовата линия на
най-прекия пешеходен път от главния вход
на игралната зала или игралното казино до
най-близкия вход на сградата, а в случаите по
чл. 2, ал. 5 – до най-близкия вход на ограда
та на съответното училище или дом за деца,
лишени от родителски грижи, независимо от
предназначението на входа.
(2) Правоспособното лице издава удостове
рение, в което записва отстоянията от обекта, в
който ще се организират хазартни игри, до найблизките входове на училищата и домовете за
деца, лишени от родителски грижи. Удостовере
нието се придружава от копието от кадастралната
карта с нанесени данни и линии по чл. 4, ал. 4.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Главен вход“ на игрално казино или
игрална зала е входът на сградата, в която се
организират хазартните игри, през който се
осъществява достъпът на посетители.
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Заключителни разпоредби
§ 2. В случаите, когато за населеното място
или селищното образувание няма влязла в сила
кадастрална карта и кадастрални регистри,
съответната община издава копие от действа
щите кадастрален план и подробен устройствен
план. Копието обхваща територия с радиус
не по-малък от 300 метра от главния вход на
игралното казино или игралната зала, в която
се организират хазартни игри.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 44, ал. 2 от Закона за хазарта.
§ 4. Контролът по изпълнението на наред
бата се възлага на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
и на председателя на Държавната комисия
по хазарта, които могат да дават съвместни
указания по прилагането є.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
ОТ 4 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюд жета на Министерството
на региона лното развитие и благоустройството за 2012 г. за финансиране на обект
„Път ІІІ – 868 Смолян – Девин – Кричим“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави средства в размер 3 500 000 лв. по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2012 г. за
финансиране на обект „Път ІІІ – 868 Смо
лян – Девин – Кричим“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на целевите разходи по цен
тралния бюджет за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предло
жение на министъра на регионалното развитие
и благоустройството да извърши налагащите се
от чл. 1, ал. 1 промени по бюджета на Минис
терството на регионалното развитие и благо
устройството за 2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1
от Закона за устройството на държавния бюджет
въз основа на фактически извършените разходи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на регионалното развитие и благо
устройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 3 ок
томври 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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РЕШЕНИЕ № 802
ОТ 4 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за административно-териториална промянa
в oбщина Лъки, област Пловдив – закриване
на населени места
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с
чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за администра
тивно-териториалното устройство на Република
България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Закрива населените места с. Четрока (81298)
и с. Чуката (81671) от община Лъки (PDV15),
област Пловдив (PDV).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9269

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството, функциите и
дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДВ, бр. 36 от 2011 г.)
§ 1. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Главното управление се състои от
10 структурни звена на пряко подчинение на
генералния директор на предприятието:
1. направление „Административна дейност“;
2. направление „Финанси и счетоводство“;
3. дирекция „Правна дейност и собственост“;
4. дирекция „Международно сътрудничество,
протокол и връзки с обществеността“;
5. направление „Маркетинг на пристанищ
ните дейности и екология“;
6. отдел „Човешки ресурси“;
7. сектор „Охрана и сигурност“;
8. дирекция „Инфраструктура и акватория“;
9. дирекция „Управление на европейски
фондове“;
10. дирекция „Информационни системи и
обслужване на корабния трафик“.“
§ 2. Наименованието на чл. 27 „Канцелария“
се заличава.
§ 3. Член 27 се отменя.
§ 4. В чл. 28, т. 13 думите „Наредбата за
възлагане на малки обществени поръчки
(НВМОП)“ се заличават.
§ 5. В чл. 29, т. 5.15 думата „НВМОП“ се
заличава.
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§ 6. Наименованието на чл. 30 „Направле
ние „Правна дейност“ се заменя с „Дирекция
„Правна дейност и собственост“.
§ 7. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Дирекция „Правна дейност и
собственост“ осъществява дейностите по прав
ното обслужване на предприятието и изпълнява
следните функции:
1. оказва съдействие на управителния съвет
и генералния директор за законосъобразно
изпълнение на техните функции;
2. разработва и предлага решения по правни
проблеми и становища по законосъобразността
на договори, заповеди, правилници, инструкции
и правила на предприятието;
3. осъществява процесуалното представител
ство по дела, по които предприятието е страна;
4. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу предприятието дела;
5. дава становища относно процедурите по
изпълнението на влезли в сила съдебни решения;
6. дава становища по законосъобразност и
оказва правно съдействие при провеждане на
процедури по реда на ЗОП, Кодекса на труда
и други процедури;
7. следи за законосъобразността на проце
дурите, свързани с възникването, изменянето и
прекратяването на трудовите правоотношения;
8. участва в разработването на вътрешни
актове, свързани с дейността на предприятието,
както и такива, възложени за разработване на
предприятието;
9. предприема необходимите правни дейст
вия за събиране вземанията на предприятието;
10. дава правни становища по постъпили
молби, жалби, сигнали и предложения, връзка
с дейността и функциите на предприятието;
11. дава правни становища по прилагането
на законовите, подзаконовите нормативни
актове и актовете на генералния директор и
управителния съвет на предприятието;
12. участва със свои представители в работни
групи за изработване на проекти на нормативни
актове в областта на транспорта;
13. участва в международни групи в областта
на пристанищната инфраструктура, като дава ста
новища по отношение на съответствието между
международните и националните правни норми;
14. предприема и предлага действия за
правна защита на имуществото, предоставено
на предприятието;
15. изготвя становища по направени пред
ложения за промени в структурата на пред
приятието;
16. изготвя проекти на решения за предоста
вяне или за отказ за предоставяне на достъп до
обществена информация по Закона за достъп
до обществена информация след представяне на
мотивирано становище от съответното струк
турно звено за наличието на информацията и
нейния характер.
(2) Дирекция „Правна дейност и собственост“
осъществява дейностите по управлението на
собствеността на предприятието и изпълнява
следните функции:
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1. подготвя документите, необходими за
издаване на актове за държавна собственост,
осигурява поддържането им в актуално със
тояние и води актова книга на недвижимите
имоти, собственост на предприятието;
2. организира набирането, поддържането и
предоставянето на актуални специализирани дан
ни за обектите по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за
кадастъра и имотния регистър и създаването на
кадастрални карти, специализирани кадастрални
карти, регистри и информационни системи;
3. създава устройствени планове за недви
жимите имоти, собственост на предприятието,
в съответствие със Закона за устройство на
територията и поддържане на база данни за
съществуващите такива;
4. изготвя, поддържа и съхранява регистър,
съдържащ данни за пристанищната инфраструк
тура на пристанищата за обществен транспорт
с национално значение;
5. изготвя, поддържа и съхранява регистър,
съдържащ данни за недвижимите имоти, соб
ственост на предприятието, с изключение на
тези в пристанищата за обществен транспорт
с национално значение;
6. съставя и поддържа регистър на прове
дените обществени поръчки в предприятието
при изпълнение на инвестиционната програма
на предприятието;
7. организира дейностите по изграждане,
реконструиране, рехабилитиране и поддържане
на недвижимите имоти, собственост на предпри
ятието, с изключение на тези в пристанищата
за обществен транспорт с национално значение;
8. осигурява техническо и документално
съдействие при отчуждаване на недвижими
имоти на трети лица за изграждане или разши
рение на пристанища за обществен транспорт
с национално значение;
9. изготвя и съгласува проекти на договори
във връзка с управлението на собствеността,
по които страна е предприятието;
10. подготвя и организира процедури за
разпореждане с недвижими имоти, управля
вани от предприятието, както и контрола по
изпълнението на сключените договори за наем
в съответствие с действащото законодателство;
11. участва в процедурите при фактическото
приемане и предаване на недвижимите имо
ти – публична и частна държавна собственост;
12. участва в процедури по инвентаризация и
бракуване на активи, собственост на предприятие
то, съобразно функционалната си компетентност;
13. съдейства за ефективното управление
на недвижимите имоти, собственост на пред
приятието.
(3) Дирекцията участва в подготовката и
провеждането на процедурите за възлагане на
обществените поръчки по реда на ЗОП и другите
нормативни актове съобразно функционалната
си компетентност.“
§ 8. Наименованието на чл. 31 „Направление
„Международна дейност и протокол“ се заменя
с „Дирекция „Международно сътрудничество,
протокол и връзки с обществеността“.
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§ 9. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Дирекция „Международно сътруд
ничество, протокол и връзки с обществеността“
изпълнява следните функции:
1. разработва програми и концепции за раз
витие на международното сътрудничество на
предприятието и води международната корес
понденция, както и осъществява протоколната
кореспонденция на генералния директор и на
управителния съвет;
2. съгласува материали, свързани с под
писването, одобряването и утвърждаването на
международни договори и програми, съхранява
копия от подписаните международни документи
и предоставя информация по международното
сътрудничество;
3. подготвя и предоставя справки и инфор
мация по международното сътрудничество;
4. подготвя и съгласува програмите за посе
щение в страната на чуждестранни делегации и
на официални гости на предприятието и осъщест
вява цялостната организация на посещенията;
5. участва при организирането и провеж
дането на международни преговори и срещи;
6. подготвя участието и участва с представи
тели на предприятието в международни групи
в областта на пристанищната дейност и услуги;
7. подготвя необходимите документи и орга
низира задграничните командировки на служите
лите на предприятието и на управителния съвет;
8. планира, подготвя и осигурява логистиката
на посещения и срещи в страната и в чужбина,
домакинствани от други институции за лицата,
с право на протоколно обслужване чрез пред
видени организационни дейности;
9. организира и координира работната
програма на генералния директор и на упра
вителния съвет;
10. съдейства при осигуряването на преводи
от и на български език;
11. отговаря за предоставяне на информаци
ята в съответствие с конституционните права
на гражданите след вземане на решение от
компетентните и упълномощените лица по
Закона за достъп до обществена информация;
12. подготвя проект на комуникационна
програма на предприятието, съобразена с ут
върдената годишна програма за дейността му
и принципите на публичност и прозрачност;
13. информира обществеността за полити
ката на предприятието и за осъществяваните
от него програми и дейности;
14. работи в координация със звената за
връзки с обществеността на Министерството на
информационните технологии и съобщенията
и другите администрации, дипломатическите
и търговските представители, с представител
ствата на водещи сдружения, организации и
финансови институции;
15. организира проучването и анализиране
то на общественото мнение преди, по време
и след провеждането на определена политика
на предприятието и анализира публикациите в
средствата за масово осведомяване за дейността
на предприятието;
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16. координира публикуването на инфор
мация на официалната интернет страница на
предприятието, като публикува информация;
17. обезпечава информационно планираните
събития, организирани от предприятието или с
участието на представители на предприятието;
18. участва в разработването и прилагане
то на единни комуникационни стандарти на
предприятието;
19. организира и разработва информационни
материали;
20. участва в подготовката и провеждането
на процедурите за възлагане на обществените
поръчки по реда на ЗОП и другите норма
тивни актове съобразно функционалната си
компетентност.“
§ 10. Наименованието на чл. 32 „Направ
ление „Анализи на пристанищните дейности и
екология“ се заменя с „Направление „Маркетинг
на пристанищните дейности и екология“.
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Анализи“ се заменя с
„Маркетинг“.
2. В ал. 8 думата „НВМОП“ се заличава.
§ 12. Наименованието на чл. 35 „Предста
вител на ръководството по СУК“ се заличава.
§ 13. Член 35 се отменя.
§ 14. Наименованието на чл. 36 „Дирекция
„Инфраструктура, акватория и собственост“
се заменя с „Дирекция „Инфраструктура и
акватория“.
§ 15. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Дирекция „Инфраструктура и аква
тория“ осъществява дейностите по поддържане
на предоставената на предприятието публична
и частна държавна собственост в пристанищата
за обществен транспорт с национално значение
и изпълнява функции по:
1. изграждане, реконструкция, рехабилитация
и поддържане на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение;
2. обезпечаване на достъп до пристанищата
за обществен транспорт с национално значение;
3. поддържане на съществуващите и изграж
дане на нови подходни канали, пристанищни
акватории, морски и речни депа за изхвърляне
на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръ
жения и други, обслужващи пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;
4. осъществяване на навигационното осигуря
ване на корабоплаването във вътрешните морски
води, каналите и акваторията на пристанищата;
5. подпомагане министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при осъществяване на контрола по изпълне
нието на концесионните договори;
6. подпомагане министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при осъществяване на контрола за изпълнението
на договорите по § 74 ЗМПВВППРБ с едно
личните търговски дружества за извършване на
пристанищни услуги по чл. 116, ал. 1 от закона
съобразно функционалната си компетентност;
7. обосноваване, мотивиране и подготвя
не на проекти на решение на управителния
съвет на предприятието за реконструкция и
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рехабилитация на цяло или на част от същест
вуващо пристанище за обществен транспорт
с национално значение по чл. 112в, ал. 1
ЗМПВВППРБ;
8. обосноваване, мотивиране и подготвяне
на проекти на решение за инвестиционно
проектиране по чл. 112в, ал. 2 ЗМПВВППРБ;
9. участие в изготвянето на проект на наци
онална програма за развитие на пристанищата
за обществен транспорт по чл. 103а, ал. 2
ЗМПВВППРБ;
10. участие в изработването на дългосрочна
програма по чл. 115у, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
11. участие в изработването на годишна
програма за следващата календарна година
по чл. 115у, ал. 2 ЗМПВВППРБ с подробна
информация за инвестициите и разходите;
12. изготвяне на годишен проект на програма
на предприятието за обосноваване на необхо
димите разходи за осигуряване на безопасност
на корабоплаването в каналите и акваторията
на пристанищата за обществен транспорт с на
ционално и регионално значение, проектиране,
изграждане, развитие, безопасност и поддръжка
на пристанищата за обществен транспорт с
национално значение, както и на вълноломите
и укрепителните съоръжения в прилежащата
им акватория;
13. организиране на демонтирането и изнася
нето на съоръженията по чл. 63 ЗМПВВППРБ;
14. извършване на дейности по отношение
на изпълнението на екологичните изисквания
на законодателството на Република България
и Европейския съюз;
15. подпомагане министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при изготвяне на становища за съгласуване
на инвестиционни и други проекти, които са
свързани с дейността на направлението;
16. създаване на генерални планове за
пристанищата за обществен транспорт с наци
онално значение по чл. 112а ЗМПВВППРБ и
поддържане в актуално състояние на същест
вуващите такива;
17. осъществяване на дейности за контрол,
анализ и прогноза за състоянието на прис
танищната инфраструктура, включително и
извършване на мониторинг на съоръженията
в пристанищата за обществен транспорт с на
ционално значение;
18. вземане на участие и даване на становища
при разработването на различни нормативни
актове, свързани с дейността на направлението;
19. вземане на участие в подготовката и
провеждането на процедурите за възлагане на
обществените поръчки по реда на ЗОП и другите
нормативни актове съобразно функционалната
си компетентност.“
§ 16. В чл. 38, ал. 2 думата „НВМОП“ се
заличава.
Министър:
Ивайло Московски
8986
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НАРЕДБА № Н-22
от 18 септември 2012 г.

за установяване на употребата на алкохол
или други упойващи вещества на членовете
на корабните екипажи
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят ус
ловията и редът за установяване на употребата
на алкохол или други упойващи вещества от
членовете на корабните екипажи при изпъл
нение на служебните им задължения.
(2) Употребата на алкохол или други упой
ващи вещества се установява посредством
използване на съответните технически сред
ства и/или чрез медицински и лабораторни
изследвания.
(3) Техническите средства, с които се из
вършва проверката за употреба на алкохол от
членове на корабните екипажи, се определят
със заповед на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция (ИА) „Морска адми
нистрация“, след като бъдат одобрени по реда
на Закона за измерванията.
(4) Проверката за употребата на други
упойващи вещества от членовете на корабните
екипажи се извършва с технически средства,
пуснати на пазара, съгласно изискванията на
Закона за медицинските изделия и определени
със заповед на изпълнителния директор на ИА
„Морска администрация“.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за кораби,
плаващи под българско знаме, и за чуждес
транните кораби, намиращи се в морските
пространства или вътрешните водни пътища
на Република България.
(2) Наредбата не се прилага за военни или
граничнополицейски кораби.
Чл. 3. (1) Когато от проверявания член на
екипажа е взета некачествена проба или се
оспорват показанията на техническото сред
ство, употребата на алкохол или друго упой
ващо средство се установява с лабораторно
изследване.
(2) С лабораторно изследване се установява
употребата на алкохол или друго упойващо
вещество и когато членът на екипажа откаже
или физическото му състояние не позволя
ва извършването на проверка с техническо
средство.
Чл. 4. Лабораторните изследвания за употре
ба на алкохол или друго упойващо вещество и
медицинските освидетелствания за употреба на
алкохол или друго упойващо вещество от чле
новете на екипажа се извършват в лаборатории
и лечебни заведения, в които съответно имат
удостоверение за регистрация в регионалния
център по здравеопазване и разрешение за лечеб
на дейност от министъра на здравеопазването.
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Раздел II
Организация и провеждане на контрола
Чл. 5. (1) Контролът по установяване на упо
треба на алкохол или други упойващи вещества
от член на екипажа се извършва от длъжностни
лица от ИА „Морска администрация“, опреде
лени със заповед на изпълнителния директор
на ИА „Морска администрация“.
(2) Лицата подлежат на контрол във времето,
в което изпълняват служебните си задължения.
(3) Проверките за установяване употребата
на алкохол и други упойващи вещества се
осъществяват по всяко време, когато корабът
се намира в експлоатация.
Чл. 6. (1) При установяване на употреба
на алкохол или на друго упойващо вещество
длъжностното лице, извършващо проверката,
съставя акт за установяване на административно
нарушение.
(2) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се извършва по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.
(3) В акта за установяване на администра
тивното нарушение се вписват мястото, часът
и начинът на извършване на проверката, видът,
моделът, фабричният номер и показанията на
техническото средство и видимото състояние
на лицето. При предоставяне на обяснения от
страна на лицето за вида и количеството на
употребения алкохол или друго упойващо ве
щество и времето на употребата обясненията
се вписват в акта.
(4) Когато се установи употреба на алкохол
с концентрация над пределно допустимата нор
ма или употреба на друго упойващо вещество,
при попълване на акта за установяване на
административно нарушение актосъставителят
попълва и талон за медицинско изследване по
образец (приложение № 1) в три екземпляра,
като първият е за члена на екипажа, вторият
се прилага към акта и третият остава за отчет.
(5) Актосъставителят връчва на член на
екипажа срещу подпис талон за медицинско
изследване, като в него вписва:
1. лечебното заведение, в което следва да
се яви;
2. срока за явяването за медицинското из
следване;
3. съответната териториална дирекция „Мор
ска администрация“, на която следва да се
изпрати резултатът.
(6) Срокът за явяване за медицинско изслед
ване се определя от актосъставителя в зависи
мост от отдалечеността на лечебното заведение
и възможността за ползване на превоз от него.
Когато нарушението е извършено на територи
ята на пристанище в населеното място, където
се намира лечебното заведение, срокът е до 45
минути и до 120 минути в останалите случаи.
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(7) При отказ на проверявания да се под
ложи на проверка с техническо средство се
приема, че е установена употреба на алкохол с
концентрация над пределно допустимата норма.
Чл. 7. Лекарят или медицинският специа
лист е длъжен да се увери в самоличността на
изследваното лице чрез съответен документ за
самоличност.
Чл. 8. При явяване на член на екипажа за
медицинско изследване в амбулаторния журнал
на лечебното заведение се вписват датата и
часът на явяване, номерът и датата на издаване
на талона за медицинско изследване, часът на
вземане на пробата на кръв, а след изпраща
нето им в химическата лаборатория – и датата
на изпращането.
Чл. 9. (1) При освидетелстване лекарят
описва поведението, общото психично и со
матично състояние на лицето, поведенческите
реакции, степента на съзнанието, ориентацията,
паметта, както и абстинентните прояви, когато
има такива.
(2) Резултатът от освидетелстването, събра
ните анамнестични и клинико-диагностични
данни, доказващи заболявания (диабет, епи
лепсия и др.) и приетите от члена на екипажа
лекарствени продукти през последните 24 часа
се вписват в протокол за медицинско изследване
(приложение № 2).
Чл. 10. (1) След медицинското освидетел
стване се взема кръв за химическо изследване.
(2) При изследване на употребата на алкохол
се вземат по 10 мл кръв, а за друго упойващо
вещество – 40 мл кръв.
Чл. 11. (1) Кръв за изследване се взема след
дезинфекция с едно на хиляда воден разтвор
от сублимат.
(2) Дезинфекция не се извършва с разтвори,
съдържащи летливи вещества, като спирт, йод,
йод-бензин, ацетон, етер, хлороформ и др.
Чл. 12. (1) Пробите от кръв се вземат с
вакутейнери, в които в зависимост от необхо
димостта фабрично е поставена съответната
доза натриев флуорид.
(2) На етикета на вакутейнера четливо се
написват собственото, бащиното и фамилното
име на изследваното лице, датата и часът на
вземане на пробата.
Чл. 13. Пробите за кръв се съхраняват от
момента на вземането до изпращането им в
лабораторията при температура +4 °С.
Чл. 14. (1) Изследването на пробите се из
вършва по газхроматографския метод и/или
по метода на Видмарк.
(2) Анализите се извършват най-малко дву
кратно, като резултатите в отчетената крайна
концентрация не трябва да се различават с
повече от 0,2 на хиляда.
Чл. 15. Химическото изследване на пробите
кръв и изчисленията на резултатите се извърш
ват под ръководството на химик или лекар с
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призната медицинска специалност „Клинична
лаборатория“. Резултатите от изследването се
отразяват в протокол за химическа експертиза
(приложение № 3).
Чл. 16. Резултатите от химическото изслед
ване се вписват в лабораторна книга, като се
отбелязват:
1. датата и часът на получаване на пробите;
2. начинът на затваряне и опаковане;
3. количеството и видът на съдържанието;
4. надписът на етикета;
5. кой и откъде изпраща пробите;
6. датата и часът на химическото изследване;
7. резултатът от химическото изследване и
методиката, по която е проведено.
Чл. 17. След химическото изследване про
бите кръв се съхраняват в химическите лабо
ратории до 3 месеца при температура +4 °С.
Чл. 18. (1) Резултатът от медицинското из
следване се изпраща от съответното лечебно
заведение в тридневен срок от датата на изгот
вянето на кръвната проба в съответната тери
ториална дирекция „Морска администрация“,
посочена в талона за медицинско изследване.
(2) В тридневен срок от получаването на
резултата от медицинското изследване и на
пробата кръв административнонаказващият
орган може да поиска повторно извършване
на изследването.
(3) В седемдневен срок от връчването на
наказателното постановление изследваното
морско лице може да поиска за своя сметка
повторно извършване на изследването.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата „друго упой
ващо вещество“ е вещество, определено в § 1,
т. 9 от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 375, ал. 4 от Кодекса на търговското ко
рабоплаване.
§ 3. За всички констатирани нарушения,
свързани с употребата на алкохол и други
упойващи вещества, нарушителите се наказват
съгласно чл. 375, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса за
търговското корабоплаване.
Министър:
Ивайло Московски
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 4
ТАЛОН
за медицинско изследване
Подписаният: …………………………………………………....
на длъжност: …………………………………………………………..
гр. ……………………………….., извърших проверка за
алкохол или друго упойващо вещество (ненужното
се зачерква) на морското лице: ………...................
...………….....................................................................
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……………………………………………… ЕГН: …………………..……
от гр. (с.) …………………., ул. …......…………………….........,
документ за самоличност № …………....................…,
издаден от: …………...............................................……...
Извършената предварителна качествена проба
с …............................................................…………………...
показва резултат: ………....................……… на хиляда.
Протоколът за медицинското заключение и хи
мическата експертиза да се изпратят на дирекция
„Морска администрация – ….....................…………..“.
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7.
		
		
8.

Подпис на длъжностното лице: ……………….
Подписаният: ……………………………………………..........
удостоверявам, че препис от този талон ми бе
връчен на дата: ….…………................... в ………. часа.
Уведомен съм, че трябва да се явя в лечебно
заведение: ……………...................................…………….....
…………….....……………. до ………… часа от връчването
ми на този талон.

9.
		
		
10.

Подпис на лицето: ………………
Подписаният …....…………………………………………………….
удостоверявам, че горепосоченото лице отказа да
получи настоящия талон за медицинско изследване.
Свидетел: …………………..………...

Приложение № 2
към чл. 9, ал. 2
ПРОТОКОЛ ЗА МЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
за употреба на алкохол или друго упойващо вещество
Подписаният д-р ……………………………………………,
лекар в ………………………………………………………...….....…..,
днес ………… 201 …. г. в …. ч. и …. мин. взех кръв
от ………………………………………………………………………….,
живущ/а в гр./с. ……………………………………………………………,
адрес …………………………………………………………………………,
документ за самоличност № …...……………………,
издаден от: ……………………...., ЕГН ………………………...
Предварителната констатация за употреба на
алкохол или друго упойващо вещество е извършена
на …………………….... г. в .... ч. (дата/час) в ……………..
...................................................……. (място)
І. Алкохол
1. Предварителна проба за алкохол:
		
1.1. „Алконал“ – индикаторна тръбичка;
		
1.2. „Алкотест 7010 Дрегер“;
		
1.3. „Алкотест 7310 Дрегер“;
		
1.4. „Алкотест 7410 Дрегер“;
		
1.5. „Алкомер 942“;
		
1.6. „Алкомер 931“;
		
1.7. …………...…….....................………………………..
2. Данни от лицето за употреба на алкохол:
		
2.1. отрича;
		
2.2. употребил.
3. Вид на алкохолната напитка ……………………
4. Количество ……………………………………....…....….
5. Време на консумацията (дата/час) …………
6. Субективни оплаквания:
6.1. не съобщава;
6.2. какви:
………………………………………………………………………..

11.
		
		
		
12.
		
		
		
		
13.
		
		
14.
		
		

15.
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………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Мирис на алкохол:
7.1. да;
7.2. не.
Наличие на абстинентни явления:
8.1. не се установяват;
8.2. какви:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Координация:
9.1. запазена;
9.2. нарушена.
Съзнание:
10.1. ясно съзнание;
10.2. нарушено съзнание (сомнолентност,
сопор, кома).
Нистагъм:
11.1. има;
11.2. няма;
11.3. времетраене.
Поведение:
12.1. адекватен;
12.2. възбуден;
12.3. агресивен;
12.4. психомоторно потиснат.
Словесен контакт:
13.1. не се установява;
13.2. установява се:
– активен;
– пасивен.
Употребени лекарствени продукти в по
следните 24 часа:
14.1. не;
14.2. да:
а) какви;
б) количество;
в) повод;
г) с лекарско предписание;
д) без лекарско предписание.
Заболявания:
15.1. отрича;
15.2. диабет;
15.3. болести на обмяната;
15.4. чернодробни заболявания;
15.5. епилепсия;
15.6. прекарани черепно-мозъчни травми
или заболявания;
15.7. психични;
15.8. други: .............................................……
........................................................................

ІІ. Упойващи вещества
1. Обяснения на лицето за употребата на
упойващи вещества:
		
1.1. отрича;
		
1.2. употребил;
		
1.3. вид на разтворителя:
а) ………….......................................………;
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б) колко часа е работил ……...…………;
в) субективни оплаквания.
Упойващо вещество:
2.1. вид …………….....................................……;
2.2. количество …................................………;
2.3. дата и час ………...............................…..;
2.4. повод ………………....................................;
2.5. заболяване ……................................……;
2.6. с лекарско предписание …………………….;
2.7. без лекарско предписание …………………..;
2.8. предупреден ли е да не упражнява
служебните си задължения:
а) да;
б) не.

Освидетелстван: ………………

Лекар: ....……………

Приложение № 3
към чл. 15
ПРОТОКОЛ ЗА ХИМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА
за определяне концентрацията на алкохол или
друго упойващо вещество в кръвта
№ ……………………….. / ……………… 20 …. г.
Днес, …........…… 20 …. г., в …………… ч. подписаният
………………………………........……………………………………………,
химик в специализираната химическа лаборато
рия към ……………......….........……………...........………....,
извърших химическо изследване на алкохол
(друго упойващо вещество) на проба кръв, взета
от лицето …………………………………………………………………,
от гр. …………………., ул. …………………………………. № …….,
документ за самоличност № ……………………………,
издаден от: …………………...., ЕГН ………………………......
Пробите за химическо изследване се изпращат
от ………………………………………....................................……
с писмо № …….......................………../……………20 .... г.
Получено в химическата лаборатория: колетна
пратка (донесено на ръка) на ...........………20 … г.
Опаковката на пробите отговаря (не отговаря)
на изискванията на Наредбата за установяване
на употребата на алкохол или други упойващи
вещества на членовете на корабните екипажи.
Мирис на пробите:
Материалът е изследван:
1. за етилов алкохол:
– чрез газхроматографски метод;
– по метода на Видмарк;
2. за упойващо вещество: ………………………………………
Заключение:
В изпратените за изследване проби кръв, взети от
лицето ………………………………………………………………….....,
се доказа (не се доказа) етилов алкохол (присъствие
на летливи редуциращи вещества, изразени като
етилов алкохол) в количество ………………………… 0/00.
В изследваните проби кръв, взети от същото лице,
се доказа (не се доказа) наличие на упойващо
вещество: ………………………………………………………...........
Извършил изследването: ……………………………………….
9001

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 6 от 2008 г. за изискванията и
параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с
увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни
съобщителни мреж и и/и ли ус л у ги, и за
възлагане на задължението за предоставяне
на универсалната услуга (обн., ДВ, бр. 32 от
2008 г.; изм., бр. 26 от 2011 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„за изискванията и параметрите на качеството
за универсалната услуга, специалните мерки за
хора с увреждания и реда за избор на предпри
ятията, предоставящи обществени електронни
съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане
на задължението за предоставяне на универсал
ната услуга“ се заменят със „за универсалната
услуга по Закона за електронните съобщения“.
§ 2. В чл. 1, т. 1 думите „универсалната
услуга“ се заменят с „услугите от обхвата на
универсалната услуга и обслужването“.
§ 3. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В т. 1 думата „телефонна“ се заменя с
„електронна съобщителна“ и думите „и достъп
до обществени телефонни услуги“ се заличават.
2. Създава се нова т. 2:
„2. предоставяне на обществени телефонни
услуги чрез свързването по т. 1, което да поз
волява осъществяване на входящи и изходящи
национални и международни повиквания;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3 и думата „те
лефони“ се заменя с „телефонни апарати и/или
други точки за обществен достъп до гласови
телефонни услуги“.
4. Досегашната т. 3 става т. 4.
5. Досегашната т. 4 става т. 5 и накрая се
добавя „и/или други точки за обществен достъп
до гласови телефонни услуги“.
6. Досегашната т. 5 се отменя.
§ 4. Заглавието на раздел ІІ се изменя така:
„Свързване към обществена електронна
съобщителна мрежа“.
§ 5. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Всяко предприятие, задължено
да предоставя услугата по чл. 2, ал. 2, т. 1,
е длъжно да удовлетвори всяко обосновано
искане, подадено от краен потребител, за
свързване в определено местоположение към
обществена електронна съобщителна мрежа
чрез един съобщителен канал за пренос на
глас и данни независимо от използваната
технология.
(2) За обосновано искане се счита всяко
искане, подадено от краен потребител за
свързване в определено местоположение на
телефонен пост към обществената електронна
съобщителна мрежа:
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1. в рамките на строителните граници на
населено място, и
2. отнасящо се до постоянния адрес на
крайния потребител, и
3. при условие че крайният потребител няма
действащ телефонен пост към мрежата на
предприятието по ал. 1; за действащ телефонен
пост се считат случаите, в които крайният пот
ребител има действащ договор за предоставяне
на услугата по чл. 2, ал. 2, т. 1.
(3) Свързването по ал. 1 се осъществява
чрез съответни крайни електронни съобщи
телни устройства с оценено съответствие и
отговарящи на техническите спецификации на
интерфейсите за свързване на крайните елек
тронни съобщителни устройства към мрежите
на предприятията по ал. 1.
(4) Свързването по ал. 1 трябва да позволява
поддържане на гласови и факсимилни съоб
щения и пренос на данни със скорост, която
позволява функционален достъп до интернет,
като се отчитат преобладаващите технологии,
използвани от по-голяма част от абонатите,
както и технологичната осъществимост.“
§ 6. Създава се нов раздел ІІа „Предоста
вяне на обществени телефонни услуги“, който
включва чл. 3а и чл. 4.
§ 7. В раздел ІІа се създава чл. 3а със след
ното съдържание:
„Чл. 3а. Предприятията, задължени да пре
доставят услугата по чл. 2, ал. 2, т. 2, удовлетво
ряват всяко обосновано искане за предоставяне
на обществена телефонна услуга чрез свързва
нето по чл. 3, което да позволява провеждане
на входящи и изходящи национални и между
народни повиквания.“
§ 8. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) думите „чл. 3, ал. 1 осъществяват свързва
не към обществената телефонна мрежа, което
осигурява“ се заменят с „чл. 3а осигуряват“;
б) в т. 1 думите „селищни, междуселищни“
се заменят с „национални“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предприятията по чл. 3а уведомяват
крайния потребител с едномесечно писмено
предизвестие за възможно последващо спиране
на услугата или изключване при неплащане на
сметки. Всяко спиране се ограничава само до
съответната услуга, когато това е технически
възможно, с изключение на случаите на из
мами, системни закъснения в плащането или
неплащане на сметки. В срок един месец преди
изключването се осигуряват само повиквания
съгласно чл. 198, ал. 1, т. 5 от Закона за елек
тронните съобщения.“
3. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
§ 9. Наименованието на раздел ІІІ се допълва
с „и/или други точки за обществен достъп до
гласови телефонни услуги“.
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§ 10. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, задължени да предос
тавят услугата по чл. 2, ал. 2, т. 3, осигуряват
достатъчен брой обществени телефони и/или
други точки за обществен достъп до гласови
телефонни услуги според географското им по
критие и броя на населението.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За достатъчен брой се счита наличието
на поне 1 обществен телефон и/или 1 точка за
обществен достъп до гласови телефонни услуги
в кметства с до 500 жители; поне 1 обществен
телефон и/или 1 точка за обществен достъп
до гласови телефонни услуги на 500 жители в
кметства с над 500 жители, и поне 1 обществен
телефон и/или 1 точка за обществен достъп
до гласови телефонни услуги на 1500 жители
в кметства с над 1500 жители.“
3. В ал. 3 след думите „Обществени теле
фони“ се добавя „и/или точки за обществен
достъп до гласови телефонни услуги“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисията потвърждава или отказва
искането по ал. 3, като се съобразява с нали
чието на вече инсталиран обществен телефон
и/или точки за обществен достъп до гласови
телефонни услуги в същото или друго населено
място и покритие с мобилни и фиксирани мрежи
като предпоставка за ползване на обществени
телефонни услуги.“
5. В ал. 5 след думите „обществени телефони“
се добавя „и/или точки за обществен достъп
до гласови телефонни услуги“.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Предприятията по чл. 5, ал. 1 инстали
рат технически изправни обществени телефони
и телефонни апарати, чрез които се ползват
гласови телефонни услуги в точка за общест
вен достъп, като инсталираните обществени
телефони и телефонни апарати са с оценено
съответствие и съоръжени с таксуващи ус
тройства.“
§ 11. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „услугата телефонни
справки за абонатни номера, съгласно наредба
та по чл. 259, ал. 3 от Закона за електронните
съобщения.“ се заменят с „телефонни справочни
услуги“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Инсталираните в точка за обществен
достъп телефонни апарати, чрез които се ползват
гласови телефонни услуги, трябва да отговарят
на условията по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се из
меня така:
„(3) Предприятията по чл. 5, ал. 1 са длъжни
да поддържат инсталираните обществени теле
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фони и телефонни апарати в изправност, като
отстраняват възникнали повреди във възможно
най-краткия от техническа гледна точка срок.“
§ 12. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) До достигане на критериите за достъп
ност по чл. 5, ал. 2, с оглед задоволяване на
потребностите на съответните населени места,
задължените предприятия могат да включват
в отчетите и броя на точките за обществен
достъп до гласови телефонни услуги.“
2. В ал. 2 думата „предназначени“ и запетаята
пред нея се заличават.
§ 13. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Комисията може да реши да не въз
лага задълженията за предоставяне на услугата
по чл. 2, ал. 2, т. 3 на цялата или на част от
територията на страната, ако след консултации
със заинтересованите страни по реда на чл. 37
от Закона за електронните съобщения установи,
че такива апарати, средства и подобни услуги
са широко разпространени.“
§ 14. Създава се нов чл. 8а със следния текст:
„Чл. 8а. Предприятията по чл. 5, ал. 1 оси
гуряват:
1. достъп до обществени телефони и/или
други точки за обществен достъп до гласови
телефонни услуги на хора с увреждания;
2. качество на услугите в съответствие с
параметрите за качество и определените от
комисията стойности на параметрите;
3. чрез обществените телефони и точките за
обществен достъп до гласови телефонни услу
ги достъп до услугите за спешни повиквания,
включително към номер „112“, без използване
на монети, жетони, карти или други платежни
средства.“
§ 15. Раздел ІV се отменя.
§ 16. В наименованието на раздел V думите
„на качество за универсалната“ се заменят с
„за качество на универсалната“.
§ 17. Член 10 се отменя.
§ 18. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Параметрите за качеството на обслуж
ване, подлежащи на отчитане, са:
1. за предприятия, които предоставят достъп
до обществена електронна съобщителна мрежа:
а) време за първоначално свързване към
мрежата;
б) коефициент на повреди за линия за достъп;
в) време за отстраняване на повреди;
2. за предприятия, които предоставят об
ществени телефонни услуги:
а) време на изграждане на връзка;
б) време за отговор при справочни услуги;
в) съотношение на работещите монетни и
картови обществени телефони;
г) жалби във връзка с точността на сметките;
д) дял на неуспешни повиквания.“
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2. В ал. 2 думата „качество“ се заменя с
„качеството на обслужване“.
§ 19. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, задължени да предос
тавят универсалната услуга, предоставят на
комисията и публикуват на страницата си в
интернет ежегодно до 31 януари информация
за предходната година за стойностите на па
раметрите за качеството, отчетени през пред
ходната година.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предприятията по ал. 1 публикуват
изчерпателна, сравнима, леснодостъпна и раз
бираема за потребителите информация.“
§ 20. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. С цел задоволяване на потребности
те на крайните потребители и поддържане на
актуална информация за параметрите за качест
вото на обслужване предприятията, задължени
да предоставят универсалната услуга, могат да
публикуват стойностите на параметрите и за
по-кратък период от определения в чл. 13, като
за целта уведомяват комисията и є предоставят
информацията за съответния период.“
§ 21. В чл. 15 думите „най-много“ се заменят
с „най-малко“.
§ 22. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, задължени да пре
доставят универсална услуга, осигуряват на
хората с увреждания достъп до обществени
телефонни услуги, включително услугите за
спешни повиквания, телефонен указател и
справочни услуги, подобни на ползваните от
другите крайни потребители, като предприемат
следните специални мерки:
1. предоставят безплатни консултации относ
но техническите характеристики на крайните
електронни съобщителни устройства за хора с
увреждания на слуха, зрението и говора и за
възможностите за осигуряване на тези устрой
ства на пазара;
2. осигуряват безплатно включване към
услугата „Ограничаване на изходящите по
виквания“;
3. осигуряват улеснения за потребители,
лишени от зрение или с увредено зрение, като
релефен „PIP“ знак на бутон 5 за ориентир на
обществените телефони, местоположение на
чипа или указващ знак за разпознаване по
соката за поставяне на всяка фонокарта или
друг вид карта за електронно разплащане, раз
пространявана от предприятията, предоставящи
универсална услуга, както и други улеснения
за хора с увреждания;
4. инсталират специални телефони и/или
телефонни апарати в точки за обществен
достъп до гласови телефонни услуги за об
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ществено ползване, монтирани на подходящи
места, достъпни за потребители в инвалидни
колички, в болници, санаториуми, централите
на организациите на потребителите на хора с
увреждания и други места, както и обществени
телефони с текстова или друг вид връзка за
глухи и хора с увреден слух или говор;
5. по искане на крайни потребители с ув
реждания осигуряват безплатно, в подходяща
за тях форма, детайлизираните им сметки;
5а. осигуряват по искане на крайни по
требители с увреждания телефонен указател,
телефонни справочни услуги и договори в
подходяща за тях форма;
6. предлагат цени и ценови пакети на уни
версалната услуга, определени в съответствие с
методиката по чл. 195 от Закона за електрон
ните съобщения;
7. осигуряват на крайни потребители с
увреждания възможност да наблюдават и
контролират самостоятелно разходите си чрез
средства, подобни на ползваните от другите
крайни потребители.“
2. В ал. 2 след думите „заинтересованите
страни“ се добавя запетая и думите „включи
телно организации на и за хора с увреждания,“.
§ 23. В чл. 17, ал. 1 думите „изпълнението
на всички или някоя“ се заменят с „предоста
вянето на всички или някои“.
§ 24. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако след изтичане на срока по ал. 1
едно или повече предприятия са заявили инте
рес, комисията в срок до един месец открива
конкурсна процедура за избор на предприятия,
предоставящи обществени електронни съоб
щителни мрежи и/или услуги, и за възлагане
на задължение за предоставяне на всички или
някоя от услугите по чл. 2, ал. 2 при съответно
спазване на правилата по глава пета от Закона
за електронните съобщения.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В обявата за стартиране на конкурсната
процедура се посочват: услугата, обект на кон
курса; териториалният обхват; продължителност
та на задължението; условията за предоставяне
и финансиране на услугата; параметрите за
качество на услугата.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) При обявяване на процедура за избор на
предприятие за предоставяне на универсалната
услуга комисията може да включи като кри
терий предоставянето и предлаганата цена на
крайни електронни съобщителни устройства за
хора с увреждания на слуха, зрението и говора.“
4. Алинеи 4, 5 и 6 стават съответно 5, 6 и 7.
§ 25. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „услугата по чл. 2, ал. 2“
се заменят с „всички или някоя от услугите по
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чл. 2, ал. 2 за цялата или част от територията
на страната“, а думите „в резултат на проведена
конкурсна процедура“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „част от услугите“ се за
менят с „някои от услугите“, а думите „части
от територията“ с „част от територията“.
3. В ал. 3 думите „част от услугите“ се за
менят с „някои от услугите“, а думите „части
от територията“ с „част от територията“.
§ 26. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1 и 3 се отменят.
2. Създава се т. 3а:
„3а. „Точки за обществен достъп до гласо
ви телефонни услуги“ са места за достъп до
гласови телефонни услуги чрез инсталирани
на тези места телефонни апарати, като биб
лиотеки, читалища, училища, телецентрове,
интернет кафета, метростанции, летища, жп
гари, автогари и др.“
3. Точки 4, 5, 6 и 10 се отменят.
4. Точка 11 се изменя така:
„11. „Време за първоначално свързване към
мрежата“ (откриване на нов телефонен пост,
прехвърляне на съществуващ) е времето от
датата, на която предприятието, предоставящо
услугата по чл. 2, ал. 2, т. 1, получи обосновано
искане за предоставяне на услугата, до датата,
на която обществените телефонни услуги са
достъпни за ползване от крайния потребител.“
5. В т. 12 думите „Процент повреди на або
натна линия“ се заменят с „Коефициент на
повреди за линия за достъп“.
6. В т. 13 думата „операторът“ се заменя с
„предприятието“.
7. В т. 14 думата „процент“ се заменя с „дял“.
8. В т. 15 думите „за установяване“ се заме
нят с „на изграждане“.
9. Точка 16 се изменя така:
„16. „Време за отговор при справочни услуги“
е времето от момента, в който информацията,
изискваща се за установяване на връзката, се
получи от мрежата, до момента, в който дос
тавчикът на услуга отговори, за да предостави
исканата от потребителя услуга. В това число
не се включват услугите, предоставяни изцяло
автоматично. Показателят се отчита в секунди.“
10. Точка 17 се отменя.
11. В т. 18 думите „Процент на изправни
обществени телефони“ се заменят със „Съот
ношение на работещите монетни и картови
обществени телефони“.
12. В т. 19 думите „Процент на жалби от
носно коректността на сметките“ се заменят с
„Жалби във връзка с точността на сметките“.
Министър:
Ивайло Московски
9009
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.;
изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г.
и бр. 57 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4, т. 3 след думата „менингококи“
се поставя запетая и се добавя „пневмококи“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „районната инспекция по
опазване и контрол на общественото здраве
(РИОКОЗ)“ се заменят с „регионалната здравна
инспекция (РЗИ)“.
2. В ал. 3 думите „Опазване и контрол на
общественото здраве“ се заменят с „Общест
вено здраве и управление на специализирани
донорски програми“.
§ 3. В чл. 8, т. 2 думите „регионалните ин
спекции за опазване и контрол на общественото
здраве“ се заменят с „регионалните здравни
инспекции“.
§ 4. Наименованието на раздел II се изменя
така:
„Общи правила за съхранение, прилагане и
отчет на биопродукти“.
§ 5. В чл. 9, ал. 1 думите „от Изпълнител
ната агенция по лекарствата“ се заменят с
„в съответствие със Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина или Регламент
(ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и
на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване
на процедури на Общността за разрешаване и
контрол на лекарствени продукти за хуманна
и ветеринарна употреба и за създаване на Ев
ропейска агенция по лекарствата (обн., ОВ,
специално българско издание от 2007 г.: глава
13, том 44, стр. 83 – 115)“.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „хладилни условия“ се заменят
с „температурен режим от +2 °С до +8 °С“.
2. В т. 4 думите „с насочена анамнеза към
безопасно прилагане на конкретния биопродукт“
се заличават.
3. В т. 5 думата „препарата“ се заменя с
„продукта“.
4. В т. 8 думата „проследяват“ се заменя с
„регистрират, съобщават и проследяват“.
5. В т. 9 думите „областните пневмо-фтизиат
рични диспансери или диспансерните отделения
(диспансерни структури) към специализираните
болници за белодробни болести (многопрофил
ни болници за активно лечение)“ се заменят с
„медицински центрове по пневмо-фтизиатрични
заболявания или отделения/клиники по фтизи
атрия или по пневмология и фтизиатрия към
многопрофилни или специализирани болници
за активно лечение“.
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§ 7. В чл. 12, ал. 1 текстът преди т. 1 се
изменя така:
„При извършване на задължителни планови
имунизации и реимунизации и имунизации по
национални програми лицата по чл. 11 вписват
дата, код на имунизацията съгласно прило
жение № 7 и сериен номер на приложения
продукт във:“.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „РЗИ“.
2. В ал. 3 абревиатурата „РИОКОЗ“ се за
меня с „РЗИ“.
3. В ал. 4 думите „пневмо-фтизиатричните
диспансери или от диспансерните отделения
(диспансерни структури) към специализираните
болници за белодробни болести (многопрофил
ни болници за активно лечение)“ се заменят с
„медицински центрове по пневмо-фтизиатрични
заболявания и отделения/клиники по фтизи
атрия или по пневмология и фтизиатрия към
многопрофилни или специализирани болници
за активно лечение“.
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя
с „РЗИ“;
б) в т. 2 след думите „профилактични имуни
зации и реимунизации“ се добавя „по образеца
съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1“;
в) в т. 3 думите „всяко тримесечие от
РИОКОЗ“ се заменят с „от РЗИ“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя
с „РЗИ“;
б) в т. 2 думите „всяко тримесечие от
РИОКОЗ“ се заменят с „от РЗИ“.
§ 10. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думата „съответната“
се заменя с „посочената в имунизационния
календар“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. против хепатит В, полиомиелит, дифте
рия, тетанус, коклюш и хемофилус инфлуенце
тип В;“.
§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. три приема рекомбинантна ваксина срещу
хепатит тип В;“.
2. Досегашните т. 1 и 2 стават съответно
т. 2 и 3.
3. Създава се т. 4:
„4. един прием на комбинирана ваксина
срещу морбили, паротит, рубеола.“
§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Отлагането по медицински противопока
зания се извършва от лекарите по чл. 15, ал. 1
след консултация и становище от лекар специ
алист по основното заболяване, с изключение
отлагането при остри инфекциозни заболявания,
включително в периода на рековалесценция или
фебрилни състояния, при които не се изисква
мнение от лекар специалист. Отлагането се
отразява в обменната карта на новороденото
и в ЛАК на лицето, отложено от имунизации.
Отлагане от имунизации се допуска за не по
вече от три месеца.“
2. В ал. 3 думата „шест“ се заменя с „три“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисията по ал. 3 се определя ежегодно
със заповед на директора на РЗИ и включва
епидемиолози от РЗИ, педиатри, невролози и
инфекционисти. Председател на комисията е
представител на РЗИ. В работата на комиси
ята председателят има право да привлича за
участие и други специалисти по профила на
заболяването, по повод на което се предлага
отлагането.“
§ 13. В чл. 26, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 абревиатурата
„РИОКОЗ“ се заменя с „РЗИ“.
2. В т. 2 след думите „контрол върху“ се
добавя „спазване схемите по имунизационния
календар,“.
3. В т. 3 думите „регионалния център по
здравеопазване и“ се заличават.
4. В т. 5 думата „сертификат“ се заменя със
„свидетелство“.
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 абревиатурата
„РИОКОЗ“ се заменя с „РЗИ“.
2. В т. 1:
а) в буква „а“ след думата „населението“ се
добавя „по данни от Националния статистиче
ски институт“;
б) създава се буква „д“:
„д) изразходвани и остатъчни количества
ваксини през предходната година и първото
шестмесечие на настоящата.“
3. В т. 4 думите „след представяне на три
месечен отчет за изразходваните количества“
се заличават.
4. В т. 5 думите „и на тримесечните отчети
на“ се заменят с „и представена заявка от“.
5. В т. 9 след абревиатурата „МЗ“ се добавя
„НЦЗПБ“.
6. В т. 13 думите „Националния център по
здравна информация и в МЗ“ се заменят с
„Националния център по обществено здраве
и анализи, в МЗ и в НЦЗПБ“.
7 . В т. 1 4 , б у к в а „ ж “ а б р е в и а т у р а т а
„РИОКОЗ“ се заменя с „РЗИ“.
8. Точка 15 се отменя.
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§ 15. В чл. 28 думите „Националният цен
тър по здравна информация“ се заменят с
„Националният център по обществено здраве
и анализи“.
§ 16. В § 1 на допълнителната разпоредба
се създава т. 6:
„6. „Безопасна инжекционна практика“ е
тази, която не уврежда реципиента, не излага
извършващия манипулацията на риск и използ
ваният материал се обезврежда така, че да няма
отпадъци, които да са опасни за обществото.“
§ 17. В § 3 на заключителните разпоредби
думите „Опазване и контрол на общественото
здраве“ се заменят с „Обществено здраве и управ
ление на специализирани донорски програми“.
§ 18. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2
„Условия и ред за извършване на препоръчител
ни имунизации“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. II:
„II. Имунизация срещу коклюш с комби
нирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и
коклюш (ацелуларна компонента) с намалено
антигенно съдържание се препоръчва за ре
имунизация на лица над 12-годишна възраст и
младежи при пропуски в имунизацията срещу
дифтерия, тетанус и коклюш и при възрастни
лица, които са в близък контакт с кърмачета
до 12-месечна възраст.“
2. Досегашната т. II става т. III.
3. Досегашната т. III става т. IV и в нея след
думите „детеродна възраст“ се добавя „като се
прилага комбинирана ваксина срещу морбили,
паротит и рубеола“, а думите „два – три“ се
заменят с „три“.
4. Досегашната т. IV става т. V и в нея в т. 4
след думата „Пациенти“ се добавя „с бъбречна
недостатъчност, вкл. пациенти“.
5. Досегашните т. V – VII стават съответно
т. VI – VIII.
6. Досегашната т. VIII става т. IХ и в нея в т. 1
думите „2-годишна“ се заменят с „12-месечна“.
7. Досегашната т. IХ става т. Х.
8. Досегашната т. Х става т. ХI и се изменя
така:
„ХI. Имунизация срещу пневмококови ин
фекции с конюгирана пневмококова ваксина и
с поливалентна полизахаридна пневмококова
ваксина.
А. Имунизация срещу пневмококови ин
фекции с конюгирана пневмококова ваксина.
Препоръчва се за:
1. Деца до 5-годишна възраст, родени преди
2010 г.
2. Възрастни лица на 50 и над 50 години.
Употребата на пневмококовата конюгирана
ваксина не замества прилагането на 23-валентни
полизахаридни пневмококови ваксини при лица,
изложени на повишен риск от пневмококови
инфекции (в съответствие с т. Б).
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Децата на възраст над 2 години, които по
падат в посочените рискови групи и са били
имунизирани по-рано с конюгирана пневмо
кокова ваксина, следва да бъдат имунизирани
и с 23-валентна полизахаридна пневмококова
ваксина, като интервалът между приемите на
двата вида ваксини трябва да бъде най-малко
8 седмици.
При възрастни лица, ако употребата на 23-ва
лентна полизахаридна пневмококова ваксина се
счита за подходяща, може да бъде приложена
след конюгираната ваксина.
Б. Имунизация срещу пневмококови инфек
ции с поливалентна полизахаридна пневмоко
кова ваксина.
Препоръчва се за:
1. Лица, навършили 65 години, особено та
кива, настанени в специализирани институции
за предоставяне на социални услуги.
2. Възрастни и деца над 2 години:
а) с повишен риск от пневмококова ин
фекция, обусловен от наличието на хронични
заболявания: сърдечно-съдови, белодробни,
обменни заболявания, особено диабет, алко
холизъм и чернодробна цироза;
б) с хронично изтичане на ликвор поради
вродени дефекти, черепни травми или невро
хирургични манипулации;
в) с функционална или анатомична аспления,
включително със сърповидноклетъчна анемия;
когато предстои планова спленектомия, иму
низацията следва да се направи най-малко 14
дни (за предпочитане 4 до 6 седмици) преди
операцията;
г) с понижена имунна реактивност, което
е непосредствена причина за повишен риск
от тежка пневмококова инфекция: болест на
Ходжкин, лимфома, левкемия, мултиплена
миелома, хронична бъбречна недостатъчност,
нефротичен синдром, органна трансплантация,
имуносупресия, причинена от друго заболяване
или специфична терапия, включително с кор
тикостероиди;
д) носители на НIV и болни с клинично
проявена НIV инфекция.“
9. Досегашната т. ХI става т. ХII и в нея в
т. 1 след думите „65 години“ се добавя „особено
такива, настанени в специализирани институции
за предоставяне на социални услуги“.
10. Досегашната т. ХII става т. ХIII и се
изменя така:
„ХIII. Имунизация срещу менингококови
инфекции
А. Имунизация срещу менингококови инфек
ции с полизахаридна ваксина срещу серогрупите
А и С се препоръчва за възрастни и деца над
2 години:
1. заминаващи за страни, за които има
данни за настояща или предишна епидемична
активност на менингококи от серогрупи А и С,
вкл. такива в т. нар. „менингитен пояс“;
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2. предразположени към тежки инвазивни
инфекции: с функционална или анатомична
аспления, с имунодефицитни състояния, вкл.
носители на НIV и болни с клинично проявена
НIV инфекция;
3. при възникване на епидемични взривове,
причинени от менингококи от серогрупа А или С.
Полизахаридната менингококова ваксина
не се прилага при деца под 24-месечна въз
раст. В случай на епидемия или на риск от
епидемия по изключение ваксината може да
бъде приложена на деца над 6-месечна възраст,
ако е необходима защита срещу менингит от
серогрупа А. За серогрупа С за предпочитане
е използването на конюгирана менингококова
ваксина при деца под 2-годишна възраст.
Б. Имунизация срещу менингококови ин
фекции с конюгирана ваксина срещу серогрупи
A, C, W-135 и Y при лица на възраст на и над
12 месеца:
1. заминаващи за следните региони:
1.1. в страни, намиращи се в т. нар. „ме
нингитен пояс“ в Африка;
1.2. в страни, за които има данни за насто
яща или предишна епидемична активност, вкл.
такива извън „менингитния пояс“;
1.3. в Мека, Саудитска Арабия, по време
на годишното поклонничество; заминаващите
трябва да притежават свидетелство за имуни
зация срещу менингококов менингит, издадено
преди не повече от 3 години и не по-малко от
10 дни преди пристигането в Саудитска Арабия;
1.4. в страни, в които има изискване за иму
низация с менингококова ваксина за студенти,
на които предстои обучение;
2. при възникване на епидемични взривове,
причинени от менингококи от серогрупа А, С,
W-135 или Y.
Конюгираната ваксина може да се приложи
като бустерна доза при лица с предшестваща
ваксинация с неконюгирана полизахаридна
менингококова ваксина.“
11. Досегашните т. ХIII и ХIV стават съот
ветно т. ХIV и ХV.
§ 19. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 2
„Специфични изисквания към биопродуктите,
включени в Имунизационния календар на Ре
публика България“ т. 7 се изменя така:
„7. Биопродуктът за извършване на задължи
телна планова реимунизация против тетанус и
дифтерия трябва да бъде адсорбирана ваксина
с намалено антигенно съдържание.“
§ 20. В т. 4.4 от приложение № 4 към чл. 9,
ал. 3 „Специфични изисквания към биопро
дуктите за постекспозиционна профилактика
и тяхното приложение“ думите „Живата по
лиомиелитна ваксина,“ се заличават.
§ 21. Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 7
към чл. 13, ал. 2
Област .............................................................................................

Образец

Лечебно заведение/личен лекар/РЗИ ...................................
..................
СВЕДЕНИЕ
за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и прило
жените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика
през периода ……......... на 20................. г.
Наименование
на имунизацията

Код

1

2

Подлежащи
лица през
периода

Обхванати
лица през
периода

3

4

Необхванати лица:
по трайни
медицински
противопоказания

по временни
медицински
противопоказания

други
причини

5

6

7

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Задължителни планови имунизации и реимунизации срещу:
Туберкулоза
Имунизирани новоро
дени

01

Проверени за белег на
7 – 10-месечна възраст

02

Ус та новен и деца б е з
белег

03

от тях проверени с
Манту

04

цателни

в т. ч. отри

от тях имунизирани

05
06

Проверени с Манту
На 7 години

07

от тях отрицателни

08

низирани

в т. ч. реиму

09

На 11 години

10

от тях отрицателни

11

низирани

в т. ч. реиму

12

На 17 години

13

от тях отрицателни

14

низирани

в т. ч. реиму

15

Полиомиелит с инактивирана полиомиелитна ваксина
Имунизирани
Получили първи прием

16

Получили втори прием

17

Получили трети прием

18

Реимунизирани
І реимунизация
(4-ти прием)

19
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20

Дифтерия, тетанус, коклюш
Имунизирани
Получили първи прием

21

Получили втори прием

22

Получили трети прием

23

Реимунизирани
І реимунизация
(4-ти прием)

24

Реимунизирани с
ДТКаПи 6 г.

25

Реимунизирани с
ДТКаПи
други възрасти

26

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, ХИБ с петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ
Получили първи прием

27

Получили втори прием

28

Получили трети прием

29

Реимунизирани с петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ
Реи м у н изи ра н и (4 -т и
прием)

30

Дифтерия и тетанус
Имунизирани с ДТ

31

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани с ДТ

32

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани с Тд
На 12 години

33

На 17 години

34

На 25 години

35

На 35 години

36

На 45 години

37

На 55 години

38

На 65 години

39

На 75 години

40

На 85 години и над 85 години съгласно посоче
ния в Имунизационния
календар период

41

Хепатит В
Имунизирани новородени
Получили първи прием

42

Получили втори прием

43

Получили трети прием

44

Морбили, паротит и рубеола с асоциирана ваксина
Имунизирани на
13 месеца

45

Реимунизирани на
12-годишна възраст

46

Реимунизирани други
възрасти

47

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ
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Пневмококови инфекции с конюгирана ваксина
Получили първи прием

48

Получили втори прием

49

Получили трети прием

50

Реимунизирани
(4-ти прием)

51

Целеви имунизации и реимунизации срещу:
Бяс
Имунизирани ухапани
лица

52

ХХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Им у низирани профи
лактично

53

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани профи
лактично

54

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Кримска хеморагична треска
Имунизирани

55

Реимунизирани

56

Коремен тиф и паратиф
Имунизирани

57

Реимунизирани

58

Препоръчителни имунизации и реимунизации срещу:
Жълта треска
Имунизирани

59

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани

60

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

61

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили втори прием

62

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили трети прием

63

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Имунизирани

64

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани

65

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Хепатит В
Получили първи прием

Полиомиелит

Морбили, паротит и рубеола с асоциирана ваксина
Имунизирани

66

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани

67

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Имунизирани

68

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани

69

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Имунизирани

70

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани

71

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

72

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Хепатит А

Пневмококови инфекции

Грип
Имунизирани

Менингококови инфекции
Имунизирани

73

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани

74

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Хемофилус инфлуенце тип В
Имунизирани

75
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ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Човешки папиломен вирус
Имунизирани на 12-годишна възраст
Получили първи прием

77

Получили втори прием

78

Получили трети прием

79

Имунизирани в други
възрасти

80

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Имунизирани

81

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани

82

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

83

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

84

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Ротавирусни инфекции

Тетанус при нараняване
Всичко имунизации и
реимунизации
Други
ПРИЛОЖЕНИ ГАМАГЛОБУЛИНИ И СЕРУМИ
Нормален човешки
имуноглобулин

Код

При вирусен хепатит
тип А

Имунизирани
лица

Специфични
серуми

Код

85

Против тетанус

91

При морбили

86

Против антракс

92

При рубеола

87

Против ботулизъм

93

Против дифтерия

94

Против газова
гангрена

95

Специфични
имуноглобулини
При КХТ

88

При бяс

89

При тетанус

90

Имунизирани
лица

Лечебно заведение: ..........................................

РЗИ: .............................................................

Съставил сведението: .......................................

Съставил сведението: .................................

(име, длъжност, подпис)

Телефон за връзка: ..........................................

.(име, длъжност, подпис)

Телефон за връзка: ......................................
Началник-отдел „ПЕК“: .............................
(име, подпис)

Директор дирекция „НЗБ“: ........................
(име, подпис)

Ръководител на
лечебното заведение: .......................................
(име, подпис)

Гр. (с.) ...............................................................
Дата: ..................................................................
Печат: ...............................................................

Директор РЗИ: .............................................
(име, подпис)

Гр.
.............................................................
Дата: .............................................................
Печат: ...........................................................

С Т Р. 2 6

ДЪРЖАВЕН

§ 22. В приложение № 9 към чл. 17 „Ми
нимални интервали и съвместимости между
биопродуктите“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. I, подточка 1 думите „Тд (тетанус и
дифтерия)“ се заличават, а след думите „При
невъзможност“ се добавя „поради наличие на
медицински противопоказания,“.
2. В т. II, подточка 1 след думите „тривак
сината морбили – паротит – рубеола“ се добавя
„четирикомпонентната ваксина (дифтерия – те
танус – коклюш с ацелуларна коклюшна компо
нента – инактивирана полиомиелитна ваксина)“.
§ 23. В приложение № 10 към чл. 20 „Ме
дицински противопоказания за имунизациите,
включени в Имунизационния календар на Репуб
лика България“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. I:
а) подточка 8 се изменя така:
„8. Инфекции на пикочните пътища – иму
низациите се отлагат до един месец след оз
дравяването.“;
б) в подточка 9 след думите „лечение“ се
добавя „и след консултация с профилиран
специалист“;
в) в подточка 11.2 след думите „атопичният
дерматит“ се добавя „и бронхиалната астма“;
г) в подточка 11.3 думата „анамнестични“
се заменя с „медицински“;
д) създава се подточка 12:
„12. Епилепсия – имунизации се прилагат
след влизане в ремисия и след консултация с
профилиран специалист.“
2. В т. II, подточка 1.2.4 думите „при паци
енти с костно-мозъчна трансплантация, както
и при техните контактни в семейството се
прилага инактивирана полиомиелитна ваксина“
се заличават.
3. Точка IV се изменя така:
„IV. Противопоказания при имунизации на
новородени деца
1. Противопоказания за отлагане на имуни
зации срещу хепатат В и туберкулоза:
1.1. Остри инфекциозни заболявания.
1.2. Фебрилни състояния.
1.3. Хеморагичен синдром.
1.4. Съпътстващо лечение с кортикостероиди.
2. Противопоказания за отлагане на оста
налите имунизации:
2.1. Неонатални гърчове с изключение на
тези, дължащи се на преходни електролитни
или метаболитни нарушения.
2.2. Перинатална асфиксия и хипоксичноисхемична енцефалопатия II, III степен на
тежест, интравентрикуларни кръвоизливи III и
IV степен и вътречерепни кръвоизливи с друга
локализация.
3. Недоносеност:
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3.1. Имунизации срещу хепатит тип В и ту
беркулоза се започват при достигане на тегло
2000 г, стабилно клинично състояние и липса
на противопоказания по т. 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4.
3.2. В случаите, когато майката е с позитивен
HBsAg, имунизацията срещу хепатит тип Б се
провежда в първите 12 часа след раждането
независимо от теглото и гестационната възраст
на недоносеното дете.
3.3. Всички останали имунизации при не
доносени деца се провеждат след навършена
коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца
след определения термин за раждане (например
при термин за раждане 20.IХ.2012 г. и раждане
на 20.VII.2012 г. детето може да се имунизира
след 20.ХI.2012 г.).
Времето за провеждане на имунизации при
децата по т. 2 се определя след консултация с
педиатър от специализирана практика и при
необходимост с детски невролог. Когато се
касае за отлагане на имунизациите за срок
до 3 месеца, отлагането се извършва по реда
на чл. 20, ал. 2. Отлагането на имунизациите
за срок над 3 месеца се извършва по реда на
чл. 20, ал. 3, като в областната комисия освен
педиатър се включва и неонатолог.“
Допълнителна разпоредба
§ 24. Навсякъде в останалите текстове на
наредбата абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя
с „РЗИ“.
Заключителни разпоредби
§ 25. Наредбата влиза в сила в деня на об
народването є в „Държавен вестник“.
§ 26. Задължителните реимунизации срещу
тетанус и дифтерия при лицата по код 41 от
приложение № 7 по чл. 13, ал. 2 започват от
1.01.2013 г.
Министър:
Десислава Атанасова
9085

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2008 г. за определяне броя на
учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение
в училищата по изкуствата и училищата по
културата (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм.,
бр. 62 от 2010 г. и бр. 63 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се правят следните из
менения:
1. В т. 1 думите „подготвителен клас“ се
заменят с „подготвителна група“.
2. В т. 2 числото „24“ се заменя с „22“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 числото „12“ се заменя
с „10“.
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§ 3. В чл. 10, ал. 1 след думите „музикант – ин
струменталист“ съюзът „и“ се заменя със за
петая и след думите „музикант – вокалист“ се
добавят „акордьор“ и „музикален оформител“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „дизайнер,“ се до
бавя „както и по специалност изобразително
изкуство“.
2. В ал. 2 след думата „рисуване“ се добавя
„изобразително изкуство“.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „графичен дизай
нер“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след
думите „компютърен график“ се добавя „и
компютърен аниматор“.
2. В ал. 2 след думите „технология на по
лиграфическите процеси“ се заличава текстът
„оформление на полиграфическите издания“,
а след думите „илюстрация и оформление на
полиграфическите издания“ се добавят „кино,
мултимедийни технологии, комбинаторика и
цветознание“.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Георги Стоев
9054

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 2
от 27 септември 2012 г.

за условията и реда за финансово подпомагане
на младежки дейности
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и
редът за финансово подпомагане на младежки
дейности на национално ниво.
Чл. 2. Националният център „Европейски
младежки програми и инициативи“ изпълнява,
координира и подпомага национална програма
за младежта, наричана по-нататък „програма“.
Чл. 3. Програмата се приема от Министер
ския съвет и средствата за нейното изпълнение
се осигуряват в рамките на определените бю
джетни средства в съответната година.
Чл. 4. Информацията и документите за
програмата са публични и се предоставят чрез:
1. интернет страницата на Министерството
на образованието, младежта и науката;
2. интернет страницата на Националния
център „Европейски младежки програми и
инициативи“;
3. по електронен път, в случай че съществува
пречка предоставянето на информация да се
осъществи по реда на т. 1 и 2.
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОД
ПОМАГАНЕ
Раздел I
Условия за кандидатстване и финансиране на
проекти
Чл. 5. По програмата се финансират органи
зации, регистрирани по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в обществена полза и имащи за цел и/
или предмет на дейност подкрепа на младежки
дейности и осъществяващи младежки дейности.
Чл. 6. Националният център „Европейски
младежки програми и инициативи“ не финан
сира проекти за младежки дейности по реда
на наредбата:
1. на политически партии и организации,
професионални съюзи, кооперации и религи
озни организации;
2. свързани с инвестиционна, търговска или
друга дейност със стопански характер;
3. целящи дарения, стипендии или благот
ворителни дейности;
4. за концерти, спектакли и други развле
кателни програми и мероприятия, свързани с
търговска цел;
5. за пътувания в страната и в чужбина с
цел отдих;
6. за спортни състезания;
7. за дейности и проекти за предоставяне
на социални услуги за деца;
8. на организации, чиито договорни отно
шения с Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“ са приклю
чили с принудително събиране на вземания/
задължения/суми и/или възстановяване по
съдебен ред.
Чл. 7. Националният център „Европейски
младежки програми и инициативи“ не финан
сира:
1. дейности, реализирани преди одобряването
на проекта и извън срока на изпълнението на
проекта;
2. проекти на организации, чиито договорни
отношения с Националния център „Европей
ски младежки програми и инициативи“ при
предходно финансиране по програмата не са
приключили;
3. проекти на организации, в които е подадена
невярна, неточна и/или непълна информация
при попълването на декларация по чл. 10, ал. 1,
т. 8 и 10 и по смисъла на т. 2.
Раздел II
Ред за кандидатстване
Чл. 8. (1) Националният център „Европейски
младежки програми и инициативи“ разработва
формуляр за кандидатстване и съпътстващи
документи по програмата.
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(2) Образецът на формуляра и съпътстващите
документи по програмата се утвърждават от из
пълнителния директор на Националния център
„Европейски младежки програми и инициативи“.
(3) Кандидатстващите по програмата органи
зации представят проектни предложения пред
Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“ по утвърдените фор
муляри и съпътстващи документи в обявените
от Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“ срокове.
(4) Формулярът, както и съпътстващите го
документи по чл. 10 се подават на хартиен и
на електронен носител.
Чл. 9. При наличието на непопълнени и/
или изменени части от формуляра, липсващи
приложения, подписи и/или печат на органи
зацията проектът не се разглежда по същество
и не подлежи на финансиране.
Чл. 10. (1) Към формуляра по чл. 8 кандидат
стващите организации задължително прилагат
следните документи:
1. копие от съдебната регистрация на кан
дидатстващата организация;
2. удостоверение от съда за актуалното
състояние на кандидатстващата организация,
издадено не по-късно от 1 месец преди датата
на внасяне на проекта за разглеждане;
3. копие от регистрация по ЕИК на канди
датстващата организация;
4. удостоверения за липсата на парични
задължения на кандидатстващата организация
към държавата, в т. ч. за липсата на задълже
ния към Националната агенция за приходите
и на задължения към осигурителни фондове,
издадено не по-късно от 1 месец преди датата
на внасяне на проекта за разглеждане;
5. удостоверение за липсата на парични
задължения на кандидатстващата организация
за данъци и такси към общината по постоянен
адрес, съответно седалище, на задълженото
лице, издадено не по-късно от 1 месец преди
датата на внасяне на проекта за разглеждане;
6. протокол за прието решение на управител
ния орган на организацията за кандидатстване с
проект пред Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“;
7. документ за открита банкова сметка или
финансова идентификация по образец, заверени
от обслужващата банка;
8. декларация от председателя на управител
ния съвет на кандидатстващата организация, с
която той удостоверява, че информацията във
формуляра е вярна и пълна;
9. в случаите, когато проектът се осъщест
вява съвместно с друго юридическо лице с
нестопанска цел, регистрирано за извършване
на общественополезна дейност, се прилагат
потвърдителни писма или договори, доказва
щи конкретни ангажименти за финансиране,
експертно участие или друг вид партньорство;
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10. декларация от представляващия и от
всички членове на управляващите органи на
кандидатстващата организация, както и на
представляващите лица на партньора, удос
товеряваща липса на свързани лица с друга
кандидатстваща организация или организация,
която има текущ проект по програмата;
11. декларация, че кандидатстващата орга
низация не е обявена в несъстоятелност или
е в процес на ликвидация, не се управлява от
назначен от съда синдик, не е сключвала спо
разумения с кредитор за погасяване на задъл
женията му и не е преустановила дейността си,
както и че лицата, представляващи организаци
ята, не са осъдени с влязла в сила присъда за
престъпления, свързани с професионалната им
дейност, измама, корупционни действия, участие
в престъпни организации и други наказуеми
престъпни деяния, и не са уличени в допуснати
сериозни нарушения и неспазване на задължения
по процедура за отпускане на средства.
(2) Към формуляра за кандидатстване и в
съответствие със спецификата на отделните
подпрограми организациите могат да прилагат
и допълнителни документи:
1. информация за успешно осъществени от
организацията проекти и инициативи за мла
дежки дейности;
2. препоръки от институции или организа
ции, гарантиращи осъществяването на проекта;
3. други документи, касаещи спецификата
на отделните подпрограми.
(3) При настъпването на промени в обстоя
телствата, удостоверени с документите по ал. 1,
кандидатстващата организация е длъжна да
представи в Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“ документ за
промяната в 7-дневен срок от настъпването є.
(4) При непредставяне на информацията
по ал. 3 Националният център „Европейски
младежки програми и инициативи“ може да
прекрати договора с организацията.
Чл. 11. Проектите се завеждат с входящ
номер в специален регистър на Националния
център „Европейски младежки програми и ини
циативи“ по отделните подпрограми съобразно
изискванията за административно обслужване.
Г л а в а

т р е т а

ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТА
НЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел I
Оценяване на проектите
Чл. 12. (1) Постъпилите проекти се съх
раняват в Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“.
(2) Изпълнителният директор на Национал
ния център „Европейски младежки програми
и инициативи“ определя служителите и ред, по
който се обработват и оценяват представените
от кандидатстващите организации проекти.
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(3) Оценките по ал. 2 се изготвят от експерти
на Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“ и от външни оцени
тели, избрани с конкурс.
(4) Експертите по ал. 3 изготвят писмено
становище по представените проекти.
(5) Проектите с изготвени към тях писмени
становища се внасят за разглеждане от коми
сията по чл. 13, ал. 1.
Чл. 13. (1) Изпълнителният директор на
Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“ със заповед назначава
експертна комисия за разглеждане на оценките
и изготвяне на класиране на оценените проек
ти по програмата и определя нейния състав и
резервните членове.
(2) Експертната комисия се състои от пред
седател, секретар и четирима членове.
(3) Председателят на експертната комисия
определя датите за провеждане на заседанията
и свиква комисията.
(4) В състава на експертната комисия могат
да участват и външни експерти.
(5) На заседание на експертната комисия
като наблюдатели могат да присъстват и пред
ставители на Министерството на образовани
ето, младежта и науката с цел гарантиране на
ефикасност и прозрачност на разпределяните
финансови ресурси по програмата.
(6) Експертната комисия разглежда оцене
ните проекти и взема решение за одобряване,
като предлага дадения проект за финансиране.
(7) Членовете на експертната комисия
представят декларации, че нямат търговски,
финансов или друг делови интерес от осъщест
вяването на проектите.
(8) Експертната комисия заседава в пълен
състав и взема решенията си с мнозинство от
2/3 от членовете є.
(9) Експертната комисия може да не одоб
ри и да не разреши финансиране на проект,
предложен от експертите и външните оценители
по чл. 12, ал. 3, като посочва аргументите в
протокола от заседанието.
(10) Експертната комисия съставя протокол
за своята работа, който съдържа:
1. състава на комисията;
2. констатациите на комисията по всеки
проект;
3. мотивирани предложения за отхвърляне
за всеки от предложените проекти;
4. предложение за размера на финансирането
на одобрените проекти;
5. подписи на всички членове на комисията,
както и писмено оформени особени мнения, в
случай че има такива.
(11) В 7-дневен срок от приключването на
работата си експертната комисия представя
протокола на изпълнителния директор на
Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“.
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Чл. 14. (1) Въз основа на предложенията на
експертната комисия изпълнителният директор
на Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“ със заповед отхвърля
или одобрява конкретния проект за финанси
ране, а в случай на одобрение – и размера на
неговото финансиране.
(2) Изпълнителният директор на Национал
ния център „Европейски младежки програми
и инициативи“ може да не одобри и да не
разреши финансиране на проект, предложен
от експертната комисия.
(3) В случаите по ал. 2 изпълнителният ди
ректор на Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“ писмено
мотивира отказа си.
Чл. 15. (1) Организациите, чиито проекти
са одобрени за финансиране по реда на чл. 14,
ал. 1, се уведомяват писмено в 15-дневен срок
от датата на издаване на заповедта.
(2) Кандидатстващите организации, чиито
проекти не са одобрени за финансиране, се
уведомяват писмено в срок от 15 дни от датата
на издаване на заповедта по чл. 14, ал. 1.
Раздел II
Изпълнение на проектите
Чл. 16. (1) Условията за финансово под
помагане на одобрените проекти за младеж
ки дейности, разходването и отчитането на
предоставените финансови средства, както и
взаимните права и задължения се уреждат с
договор между Националния център „Евро
пейски младежки програми и инициативи“ и
организацията изпълнител.
(2) Неразделна част от договора по ал. 1 са:
1. проектното предложение (формуляр за кан
дидатстване със съпътстващите го документи);
2. указания за финансово и съдържателно
отчитане на проекта.
Чл. 17. (1) При необходимост от промяна
на параметрите на утвърден проект или при
изпълнение на проект по начин, различен от
одобрения, управителният орган на организаци
ята изпълнител изпраща в Националния център
„Европейски младежки програми и инициативи“
мотивирана писмена молба.
(2) Молбата се счита за приета само при
писмено одобрение от страна на Националния
център „Европейски младежки програми и ини
циативи“, което се изпраща на организацията в
срок от 15 работни дни от датата на получаване
на писмото в деловодството на центъра.
(3) В случай на възражение от страна на
Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“ организацията изпъл
нител се задължава да осъществява проекта
съобразно дадените указания.
(4) Параметрите на договора за финансово
подпомагане се изменят с двустранно подпи
сано от страните допълнително споразумение.
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Раздел III
Отчитане на проектите
Чл. 18. (1) Организацията изпълнител от
чита реализирания проект съгласно условията
и срока на договора с междинни отчети и
окончателен отчет.
(2) Междинни отчети на проектите по
програмата (съдържателни и финансови) се
изискват за проекти с продължителност, поголяма от 9 месеца.
(3) Окончателен отчет – финансов и съ
държателен, се представя от организацията
изпълнител в Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“ не по-късно
от 20 работни дни след изтичането на срока на
договора по проекта.
(4) В случай че организацията не представи
окончателния отчет в посочения в ал. 3 срок,
договорът за финансиране се прекратява по
реда на чл. 25 и проектното досие се разглежда
от комисия по реда на чл. 21, която определя
срок от 20 работни дни за възстановяване на
цялото финансово подпомагане по проекта.
(5) Към финансовите отчети се прилагат
заверени копия от всички оригинални първични
счетоводни документи за направените разходи
по проекта.
(6) Съдържанието на първичните счетоводни
документи трябва да съответства на изисква
нията на Закона за счетоводството, както и на
изискванията на чл. 19, ал. 1.
Чл. 19. (1) Изпълнителният директор на
Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“ утвърждава указания
и методология за финансовата отчетност по
програмата.
(2) Финансовото подпомагане на всеки етап
от проекта се извършва съгласно условията на
сключения договор след реално и навременно
осъществяване и отчитане на предходния етап.
Чл. 20. (1) Към съдържателната част на
отчета задължително се прилагат документи
и материали, удостоверяващи изпълнението
на проекта.
(2) В случай на липсващи документи и
материали по ал. 1 Националният център „Ев
ропейски младежки програми и инициативи“
не признава отчетения разход.
Чл. 21. (1) Отчетите по чл. 18, ал. 3 се
разглеждат от комисия за разглеждане и
приемане на окончателни отчети, назначена
от изпълнителния директор на Националния
център „Европейски младежки програми и
инициативи“.
(2) Комисията се състои от председател,
секретар и четирима членове.
(3) Председателят на комисията определя
датите за провеждане на заседанията и свиква
комисията.
(4) В състава на комисията могат да участват
и външни експерти.
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(5) Комисията разглежда и приема или
отхвърля окончателните отчети на проектите,
за което съставя протокол.
(6) Членовете на комисията декларират, че
нямат търговски, финансов или друг делови
интерес от осъществяването на проектите.
(7) Комисията заседава в пълен състав и
взема решения с мнозинство от 2/3 от чле
новете є.
(8) Комисията съставя протокол за своята
работа, който съдържа:
1. състава на комисията;
2. констатациите на комисията по всеки
проект;
3. подписи на всички членове на комисията,
както и писмено оформени особени мнения, в
случай че има такива.
Чл. 22. Въз основа на предложенията на
комисията за разглеждане и приемане на меж
динни и окончателни отчети изпълнителният
директор на Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“ утвърждава
протокола от заседанието със заповед, в която
определя сумите за балансово плащане.
Чл. 23. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката чрез ресорния замест
ник-министър осигурява участие на експерт
от дирекция „Младеж“ към министерството
на заседания на комисията по чл. 21 като
наблюдател при разглеждане и приемане на
окончателните отчети с цел гарантиране на
ефективност и прозрачност на разпределяните
финансови ресурси по програмата.
(2) Експерт на дирекция „Младеж“ участва
в комисията за разглеждане и приемане на
окончателните отчети със съвещателен глас.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИ
НАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 24. (1) Националният център „Евро
пейски младежки програми и инициативи“
прекратява едностранно договора за финансово
подпомагане на одобрени проекти в следните
случаи:
1. при непредставяне на междинен отчет за
разходване на отпуснатите средства;
2. при установяване в хода на изпълнението
на проекта, че отпуснатите средства се раз
ходват по начин, различен от договора, или
в нарушение на изискванията на наредбата;
3. при преобразуване, ликвидация и невъз
можност на организацията да изпълни проекта;
4. при установени в хода на изпълнението на
проекта финансови нарушения с влязъл в сила
акт на компетентния орган и/или задължения
към държавата и общините.
(2) В случаите по ал. 1, както и при не
спазване на указанията по чл. 17, ал. 3 или
при отказ от сключване на допълнителното
споразумение по чл. 17, ал. 4 организацията
изпълнител възстановява на Националния
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център „Европейски младежки програми и
инициативи“ получените до момента целеви
средства заедно със законоустановената лихва.
Чл. 25. Организация изпълнител, която не
представи окончателен отчет за разходване на
отпуснатите средства или е разходвала пре
доставените средства по начин, различен от
договора, или в нарушение на изискванията на
наредбата, дължи възстановяването им заедно
със законоустановената лихва.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „свързани лица“ са:
1.1. съпрузите, роднините по права ли
ния – без ограничения, по съребрена линия – до
четвърта степен включително, и роднините по
сватовство – до трета степен включително;
1.2. работодател и работник;
1.3. лицата, които имат финансови отношения
помежду си към момента на кандидатстване
по програмата;
1.4. лицата, едното от които участва в упра
влението на сдружението на другото;
1.5. членовете на управителните и контрол
ните органи на сдружението;
1.6. лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице;
1.7. лицата, които съвместно контролират
пряко или косвено трето лице;
1.8. лицата, едното от които е направило
дарение в полза на другото;
1.9. лицата, които участват пряко или кос
вено в управлението, контрола или капитала
на друго лице или лица, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните;
2. „проектно предложение“ е предложение
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнението на определен проект,
включващо формуляр за кандидатстване и други
придружаващи документи;
3. „партньори на кандидатите за финансово
подпомагане“ са юридическите лица с несто
панска цел, регистрирани за извършване на
общественополезна дейност, органите на дър
жавното управление и местната власт и техните
структурни звена, които участват съвместно с
кандидата в подготовката и/или техническото
и/или финансовото изпълнение на проекта или
на предварително заявени във формуляра за
кандидатстване дейности от проекта;
4. „външен оценител“ е лице, избрано с кон
курс, което не заема длъжност в държавната
администрация;
5. „външен експерт“ е лице, което не заема
длъжност в звеното, изпълняващо функции на
договарящ орган.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 8,
ал. 3 от Закона за младежта.
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§ 3. Отменя се Наредба № 4 от 2011 г. за
условията и реда за финансово подпомагане
на младежки дейности (ДВ, бр. 71 от 2011 г.).
§ 4. Наредбата е съгласувана с министъра
на финансите.
Министър:
Сергей Игнатов
9043

НАРЕДБА № 72
от 26 септември 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Здравен асистент“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Дър
жавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професия
723010 „Здравен асистент“ от област на обра
зование „Здравеопазване“ и професионално
направление 723 „Здравни грижи“ съгласно
Списъка на професиите за професионално об
разование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изис
кване за придобиването на квалификация
по професията 723010 „Здравен асистент“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалността 7230101 „Здравни грижи“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 6 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специал
ността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 723010 „Здравен асистент“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по про
фесията „Здравен асистент“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
п рофесиона лна подго товка за п рофеси я
та, както и задължителната чуждоезикова
подготовка по професията и избираемата
подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължи
телна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компе
тенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
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2. тематичните области, от които се фор
мира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо
дящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обуче
нието, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
по професията, действащи към влизане в сила
на тази наредба, се прилагат до разработване
и утвърждаване на учебните планове и учеб
ните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Здравен
асистент“
Професионално направление:
723

Здравни грижи

Наименование на професията:
723010

Здравен асистент

Специалност:

Степен на професио
нална квалификация

7230101 Здравни грижи Трета
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално обра
зователно равнище за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професи
онална квалификация по професията „Здравен
асистент“ от Списъка на професиите за профе
сионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
от Закона за професионалното образование и
обучение (утвърден от министъра на образова
нието, младежта и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от
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13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.
и Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г.) входя
щото минимално образователно равнище за
лица, навършили 16 години, е завършено средно
образование или придобито право за явяване на
държавни зрелостни изпити.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Здравен асистент“
с придобиване на трета степен на професионал
на квалификация не се изисква обучаваният да
притежава по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит по други
сродни професии.
Когато за обучение по професията „Здравен
асистент“ с придобиване на трета степен на про
фесионална квалификация кандидатстват лица,
завършили обучение по професиите „Гувернантка“,
„Сътрудник социални дейности“, „Помощник-въз
питател“, „Социален асистент“ или „Болногледач“,
обучението им се зачита и се организира над
граждащо обучение. Съдържанието на обучението
се определя след сравнение на компетенциите и
резултатите от ученето, описани в държавните
образователни изисквания за придобиване на
квалификация по професии.
За лица с професионален опит 6 и повече
месеци (заемали длъжност „Санитар“) се органи
зира обучение по професията „Здравен асистент“,
което включва усвояване на компетенциите,
описани в т. 4 на ДОИ.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич
ностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Дейностите, осъществявани от здравния асис
тент, целят подобряване качеството на живот на
пациента чрез оказване на медико-социална и
психологическа подкрепа за здравословен начин
на живот, за ресоциализация и адаптация след
операция или при хронични заболявания.
Здравният асистент може да работи в сфе
рата на здравните грижи – в структурите на
лечебните заведени я за активно лечение, в
лечебни заведения за долекуване (медицински
и рехабилитационни заведения, заведения за
медико-социални грижи с настаняване), в общ
ността (хосписи за терминално болни, в домашни
условия, в социални заведения за стари хора и
домове за хора с увреждания). Неговата рабо
та е свързана с подпомагането на дейностит е
на специалистите по здравни грижи при про
веждането на профилактични мероприятия, в
лечебния процес и възстановителния период.
Здравният асистент предоставя базови здравни
грижи и/или подпомага дейността на специа
листите по здравни грижи в лечебни заведения
за долекуване (медицински и рехабилитацион
ни заведения, заведения за медико-социални
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грижи с настаняване), в общността (хосписи
за терминално болни, в домашни условия, в
социални заведения за стари хора и домове за
хора с увреждания).
Професионалните дейности, които здравният
асистент извършва, нормативно са регламенти
рани в Наредба № 1 на Министерството на здра
веопазването от 2011 г. (ДВ, бр. 15 от 2011 г.) за
професионалните дейности, които медицинските
сестри, акушерките, асоциираните медицински
специалисти и здравните асистенти могат да
извършват по назначение или самостоятелно.
В своята работа здравният асистент спазва пра
вилата за добра практика и следва назначенията
на медицинския специалист за удовлетворяването
на универсалните (базовите) потребности, които
са общи за всички и необходими за поддържане
живота и здравето на хората. Грижата за паци
ента трябва да бъде насочена преди всичко към
осигуряване на добро физическо и социалнопсихологическо състояние.
Под ръководството на лекар, медицинска
сестра, акушерка и/или фелдшер здравният
асистент извършва дейности, които подпомагат
пациента при удовлетворяване на основните му
жизнени потребности – хранене, хигиена, движе
ние, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение,
забавление и психосоциален комфорт.
При извършване на дейности, подпомагащи
храненето и приемането на течности, в зависи
мост от състоянието и заболяването на пациента
здравният асистент:
– подготвя храната в подходяща консистенция
(разрежда, раздробява, пасира и др.);
– поставя пациента в подходяща поза;
– подготвя течности според предписанията.
Здравният асистент подпомага пациента при
приема на медикаменти през устата, като следи за:
– дозировката и навременния им прием (по
предписанието на лекаря);
– правилното им съхранение;
– проявата на нежелани реакции.
Здравният асистент оказва помощ на пациента
при обличане и събличане, при поддържане на
тялото чисто – извършва комплекс от меро
приятия за поддържане на личната хигиена и
комфорт на пациента.
При дейности, свързани с подпомагане дви
жението на пациента, здравният асистент го
поддържа, придържа и поставя в подходящо
положение, подпома га самос т оя т ел но т о м у
придвижване или с помощни средства, обучава
го в техники за движение, наблюдава пациент
с гипсова и друга обездвижваща превръзка за
произтичащи усложнения.
Дейностите, които здравният асистент из
вършва за подпомагане дишането на пациента,
са: наблюдение и информиране на медицинския
специалист за състояния на кислороден дефицит
(задух, кашлица, кръвохрачене, болка в гръдната
област). В зависимост от симптомите и указанията
на медицинския специалист здравният асистент
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променя положението на пациента (повдигане
горната част на тялото), поставя кислородна
маска с цел подпомагане на дишането. Извършва
профилактика на застойните дихателни инфекции
чрез дихателна гимнастика и инхалация.
Здравният асистент наблюдава състоянието
на отделителните функции на организма – въз
можностите на пациента самостоятелно да се
справя и регулира отделянето, вида, количеството
и честотата на екскрециите и секрециите.
Част от отговорностите на здравния асистент
е свързана с осигуряване на оптимални условия
за сън и почивка при спазване на биологичния
режим (извършване на тоалет преди сън, подхо
дящо положение на тялото за сън, поддържане на
спалното бельо изпънато, осигуряване на свеж
въздух, комфортна температура и спокойна среда).
Здравният асистент осигурява на пациента
развлечения според състоянието и желанието
му (четене на книги, разходки, дневни занима
ния, игри, подпомагане на комуникацията чрез
интернет връзка и др.).
В случай на необходимост здравният асистент
съдейства на специалиста по здравни грижи при
измерване на телесната температура, овладяване
на хипо- или хипертермия, провеждане на общо
укрепващи и закалителни процедури за пациента.
При рискови ситуации здравният асистент
предприема действия, с които да стабилизира и
облекчи състоянието на пациента, без да прилага
специални мерки, които могат да се извършват
само от медицински специалисти.
Той извършва действия, съобразени с пра
вилата и нормите за хигиена, дезинфекция и
стерилизация на болничната среда и в бита,
отчитайки измененията и влиянието на околната
среда върху човека.
Професионалните дейности, които здравният
асистент може да извършва в стерилизационните
отделения, са:
– подготовка на хирургичен и друг материал
за стерилизация при спазване на утвърдените
правила за работа, за химичен и микробиологичен
контрол на стерилизационния процес;
– транспортиране и подреждане за съхранение
на стерилизираните материали в определените
за това места.
При изпълнението на ежедневните си про
фесионални задължения здравният асистент е
отговорен за:
– сигурността и качеството на извършените
дейности, спазването и точното изпълнение на
назначенията на лекаря, медицинската сестра,
акушерката и/или фелдшера;
– спазването на правилата за добра практика
по обгрижването на пациента;
– спазването на правилника за вътрешния
трудов ред на лечебното заведение, в което работи;
– дейностите с комплексен характер, из
вършвани при изменящи се условия, както и
поемането на организационни отговорности за
работата на други лица;

С Т Р. 3 4

ДЪРЖАВЕН

– щетите, причинени от бездействие или
незаконосъобразни действия;
– опазването на поверения му инвентар и
апаратура;
– оптималното и ефективно използване на
материалите и консумативите;
– спазването на у твърдените правила за
здравословни и безопасни условия на труд и
правилата за противопожарна безопасност;
– опазването на служебна и поверителна
информация от личен характер, която би могла
да накърни личното достойнство на пациента,
на ръководителя или на служител на лечебното
заведение, в което работи.
При упражняване на професията от здрав
ния асистент се изисква да проявява емпатия,
търпение, емоционална стабилност, лоялност и
толерантност към възрастовите, етническите,
религиозните и други различия. Необходимо
е да има добри обноски и приветлив външен
вид. Здравният асистент, който работи с деца,
трябва да умее да привлича вниманието им и
да спечели тяхното доверие.
При изпълнение на професионалните дей
ности здравният асистент поддържа контакти с
пациента, с неговите близки и с работния екип,
като проявява гъвкаво поведение и адаптивност
за работа при променящи се условия.
Работното време на здравния асистент се оп
ределя от потребностите от персонал в лечебното
заведение. Най-често работи на почасов работен
график съгласно разпоредбите на трудовото зако
нодателство. При определени ситуации, изискващи
спешни и неотложни действия, се налага работа
с удължен работен ден, а също и в празнични и
почивни дни.
Особеностите на работната среда предполагат
наличието на известни рискови фактори:
– физически рискове при повдигане, сваляне
и пренасяне на пациенти, работа в изправено
положение със стоене на едно място, повтаря
щи се еднотипни движения, носене на тежести
(чували с бельо, контейнери за стерилизация,
инструментариум и др.);
– сензорни рискове: миризми от използваните
дезинфекционни и хигиенни препарати;
– биологични рискове: инфекции, микози,
алергии и др., възникващи при пренасяне на
материали за изследвания, при обработка на
болнично бельо и отпадъци;
– психологически рискове – възможна агре
сия от страна на пациентите, стрес от потенциален
риск от инцидент или злополука.
Здравният асистент осъществява трудова
та си дейност на стационарно работно място,
оборудвано с подходящи медицински помощни
материали, пособия и консумативи – медицин
ски шкафове, превързочни материали, болнични
легла, антидекубитални дюшеци, медицински
легенчета, инвалиден стол, тоалетен стол, под
лога, термометър, апарат за кръвно налягане,
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памперси, постелъчно бельо и др., в съответ
ствие със спецификата на лечебното заведение,
в което работи.
При изпълнението на задачи, изиск ващи
придвижване (на пациента, на материали до и от
централна стерилизация или биологичен матери
ал за изследвания), здравният асистент използва
специалните транспортни средства – медицинска
носилка, инвалиден стол, транспортни колички
за пренос на стерилни контейнери.
В работата си здравният асистент спазва ука
зания, свързани със здравните грижи – работна
документация (нормативни документи, план-гра
фик, рапортни тетрадки, регистрационни листове,
фишове за заявки за материали, индивидуален
работен план, седмичен график на извършваните
дейности, стандарти по здравни грижи), помощни
средства, компютърна техника, лични предпазни
средства.
2.2. Възможности за продължаване на про
фесионалното обучение
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Здравен асистент“
могат да актуализират или да разширят профе
сионалната си квалификация в зависимост от
изискванията на степента по рамкова програма Е.
2.3. Възможности за професионална реали
зация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД 2011), утвър
дена със Заповед № РД-01-931 на министъра на
труда и социалната политика от 27.12.2010 г., изм.
и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г.,
РД-01-426 от 30.05.2011 г., РД-01-529 от 30.06.2011 г.,
РД-01-533 от 30.06.2011 г., РД-01-952 от 29.12.2011 г.
и № РД-01-586 от 6.07.2012 г.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Здравен асистент“
могат да постъпят на работа на длъжностите
(професиите) от НКПД 2011: 5329–1009 „Здра
вен асистент“, 5329–3001 „Асистент на лекар по
дентална медицина“, 5321–1001 „Болногледач“,
както и други длъжности, допълнени при акту
ализиране на НКПД.
Придобилите квалификация по професията
„Здравен асистент“ могат да работят, като предо
ставят базови здравни грижи както в структурите
на лечебните заведения, така и в общността.
Здравните асистенти имат възможности за ре
ализация както в България, така и в страните
от Европейския съюз.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължи
телна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– знае и прилага правилата за безопасна
работа на работното място;
– познава и ползва личните предпазни сред
ства, не замърсява околната среда, поддържа
лична хигиена и хигиена на работното място;
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– знае, преценява и избягва възможните
професионални и здравни рискове на работната
среда; познава превантивните мерки за пожарна
и аварийна безопасност;
– познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда;
– участва при разпределяне на задачите, съ
действа и търси помощ от членовете на екипа,
отнася се с чувство на отговорност при изпъл
нение на задълженията си;
– осъществява ефективна комуникация при
изпълнение на трудовата си дейност в работен
екип – умее да формулира проблеми, да задава
въпроси, да представя случаи от практиката си,
да води необходимата отчетна документация;
– познава обществено-икономическата струк
тура на страната, държавните институции, ор
ганите на държавната и общинската власт, на
обществените организации, на организациите
на работещите в сферата на здравеопазването;
– разбира същността и принципите на па
зарната икономика, икономическите процеси
и явления;
– притежава базови познания за работа с
компютър – умее да ползва електронна поща и
програмни продукти за създаване на докумен
ти, намира информация в интернет, умее да
въвежда данни в специализираните медицински
програмни продукти;
– умее да работи с подходящото за конкретния
случай оборудване, офис техника и медицинска
апаратура;
– знае основни медицински понятия и осъ
ществява професионална комуникация на чужд
език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задъл
жителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Здравни грижи“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава здравноосигурителната, социална
та и пенсионната система, правата и задълженията
на осигурените лица;
– познава и ползва документацията, прило
жима в здравния и социалния сектор;
– познава и прилага стандартите и критериите
за оказване на здравни грижи;
– познава и спазва принципите на професи
оналната етика;
– има базови познания по медицинска ста
тистика и здравна икономика;
– притежава базисни познания по органи
зационно-управленската структура, основните
управленски функции, информационното осигу
ряване на процесите в здравеопазването;
– разбира своята роля, правата и задълже
нията си в дейността на институциите в здра
веопазването и в общността.
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3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Здравен асистент“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава и прилага стандартите и критериите
за обслужване на пациенти;
– познава физиологията и патофизиологи
ята на здравия и болния човек (по системи):
двигателен апарат, сърдечно-съдова, дихателна,
храносмилателна, отделителна и полова, нервна
система и сетивни органи;
– извършва самостоятелно или под контрола
на специалист специфични действия при хирур
гични, ортопедични, вътрешни, инфекциозни,
онкологични и спешни състояния;
– познава и прилага правилата за изпълне
ние на общите и специалните грижи за тежко
болни пациенти;
– познава и прилага правилата за изпълне
ние на общите и специалните грижи за здраво
и за болно дете;
– познава и прилага правилата за безопасност
при настаняване, обгрижване и раздвижване на
пациентите;
– познава различните превързочни матери
али, мек и твърд медицински инструментариум,
дезинфекционни препарати и др.;
– познава правилата за управление на скла
довите запаси;
– познава и прилага хигиенните правила и
норми в асептиката, антисептиката, дезинфек
цията, стерилизацията, дезинсекцията и общата
хигиена;
– предприема по компетентност действия в
ситуации, застрашаващи здравето и живота на
пациента;
– осъществява комуникация с пациентите,
обяснява процедурите по предоставяне на базо
вите здравни грижи;
– организира подготовката на различните
апарати, инсталации и инструменти, необходими
за извършване на процедурите;
– умее да разпознава отклоненията от нормал
ния работен режим на медицинската апаратура;
– проявява способност за овладяване на
различни критични ситуации и психологическа
устойчивост в условия на стрес;
– оказва подкрепа на пациентите за социална
интеграция;
– познава и прилага стандартите и приципите
на медицинската психология, етичните кодекси
в медицината и деонтологията;
– умее да събира и обработва информация,
да попълва предоставените му формуляри, да
подготвя справки, да съставя протоколи и отчети.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

1. С п а з в а п р а в и л а т а
за здравословни и без
опасни условия на труд
и опазва околната среда
при изпълнение на за
дълженията си

2. Прилага нормативната
уредба (Закон за здраве
то, Закон за лечебните
заведения, Наредба № 1
на МЗ от 2011 г.) при
предоставянето на базови
здравни грижи
3. Прилага нормите на
етичните кодекси и де
онтологията
4. Ефективно комуники
ра с пациента

5. Ос ъщес т вя ва ефек
т и вна ком у н и к а ц и я в
работния екип

6. Предоставя здравни
грижи при спазване на
стандартите за качество

Общи за професията „Здравен асистент“
1.1. Описва използваните в медицинската практика вредни вещества, въз
действието им върху здравето на човека и мерките за предпазване
1.2. Посочва последователността на действие при различни ситуации, изис
кващи оказване на първа долекарска помощ в рамките на компетенциите си
1.3. Оказва първа долекарска помощ в битови кризисни ситуации (злополука,
отравяне с хигиенни или дезинфекционни средства, наранявания в дома на
пациента и др.) в рамките на компетенциите си
1.4. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа, и знае съответните действия за тяхното предотвратяване
1.5. Ползва лични предпазни средства
1.6. Посочва последователността на действията при пожар или авария
1.7. Прилага изискванията на лечебното заведение за безопасен труд на ра
ботното място
2.1. Знае видовете социални и здравни услуги и институциите, в които се
предоставят
2.2. Описва спецификата на базовите здравни грижи, предоставяни в лечеб
ните заведения и общността
2.3. Съблюдава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
съгласно Кодекса на труда и спазва договорните отношения между работо
дател и служител
2.4. Обяснява на достъпен за пациента език задълженията си и спазва гра
ниците на взаимодействие между здравен асистент и пациент
3.1. Спазва нормите на етичните кодекси (на лекарите и на специалистите
по здравни грижи), полага усилия за осигуряване на благоприятна психоло
гическа среда за провеждането на лечебно-оздравителния процес
3.2. Стриктно спазва инструкции, указания и изисквания, проявява търпение,
коректност и такт при изпълнение на професионалните си задължения
4.1. Прилага различни методи и техники в общуването с пациента и с него
вите близки
4.2. Прилага различни техники на общуване в зависимост от заболяването
на пациента
4.3. Отчита индивидуалните характеристики на пациента при общуването
си с него
4.4. Оказва емоционална подкрепа на пациента
4.5. Съблюдава принципите на конфиденциалност и доверителност
4.6. Спазва етичните норми при работата с пациенти
4.7. Поддържа отношения с пациентите и с техните близки на основата на
уважение, зачитане на личното достойнство, правото на информираност и
неприкосновеност на личния живот
5.1. Прилага правилата за предаване на информация между членовете на
работния екип
5.2. Умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да предоставя инфор
мация за конкретни случаи от практиката си
5.3. Разбира своята роля, правата и задълженията си в дейността на инсти
туциите в здравеопазването и в общността
5.4. Спазва професионалните ценности и етичните норми в екипната работа
5.5. Спазва конфиденциалност, проявява дискретност и се отнася с уважение
към другите
6.1. Осигурява подкрепа за удовлетворяване на основните човешки потреб
ности (модел на Виржиния Хендерсън)
6.2. Разграничава различните патологии и прилага съответните техники за
предоставяне на базови здравни грижи
6.3. Наблюдава състоянието на пациента и реагира в съответствие с назна
ченията на лекаря или специалиста по здравни грижи
6.4. Подпомага пациента да следва предписания от медицинския специалист
режим на лечение и диета
6.5. Спазва поверителност относно факти или събития, за които научава в
процеса на предоставяне на грижи (освен в случаите на риск за потребителя)
6.6. Оказва емоционална подкрепа на пациента по време на престоя му в
лечебно заведение
6.7. Съпровожда пациента при необходимост от лабораторни изследвания
6.8. Подкрепя пациента в ситуация на криза (тежко заболяване, скръб и загуба)
6.9. Прилага правилата и инструкциите по отношение на спазването на хи
гиената
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

7. Реагира адекватно в 7.1. Отчита стереотипните модели на поведение на пациентите
ситуации на стрес
7.2. Разпознава ситуации, които носят риск за пациента
7.3. Разпознава проявите на професионален стрес и синдрома на „емоцио
нално прегаряне“
7.4. Идентифицира сигнали за назряващ конфликт
7.5. Проявява самоконтрол за овладяване на емоциите си
7.6. Прилага различни подходи за превенция на професионалния стрес
8. Проявява готовност
за надграждане на про
фесионалната си компе
тентност и развиване на
личностните си качества

8.1. Проявява самокритичност към своите действия и нивото на професио
налната си подготовка
8.2. Отчита своите грешки в конкретна работна ситуация
8.3. Демонстрира желание за професионално развитие
8.4. Проявява готовност за допълнително професионално консултиране при
затруднения в работата
Специфични за специалност „Здравни грижи“

Компетентности относно физиологията и патофизиологията на човека
9. Познава физиологията
и патофизиологията на
човешката анатомия (по
системи)

9.1. Описва структурата и функциите на системите в човешкия организъм –
костна, сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателна, отделителна, полова,
нервна, и на сетивните органи
9.2. Разпознава патологичните промени на системите в човешкия организъм
9.3. Изпълнява по назначение дейности, които създават условия за правилното
физиологично функциониране на системите в човешкия организъм
9.4. Осигурява помощния инструментариум и консумативи за поддържане
правилното функциониране на системите
9.5. Участва в подпомагащи дейности за активно или поддържащо лечение
9.6. Ежедневно обобщава резултатите от дейността си и информира меди
цинския специалист за тях

10. Назовава симптоми 10.1. Разпознава видовете рани
те на най-честите остри 10.2. Описва състоянието на пациента при хирургични коремни болести,
хирургични състояния остър хирургичен корем и др.
10.3. Своевременно информира лекаря или специалист по здравни грижи за
оплакванията на пациента
10.4. Обслужва пациента според компетенциите си, като строго спазва сани
тарните и хигиенните стандарти за работа с хирургична рана
11. Познава симптомите 11.1. Дава определение за ортопедично и травматично болен пациент
на ортопедични и трав 11.2. Описва най-честите ортопедични и травматологични състояния (на
матологични състояния горен, долен крайник, гръбначен стълб, череп и др.)
11.3. Описва заболявания на шия и гръден кош
11.4. Посочва изискванията за транспортиране на травматично болен пациент
11.5. Стриктно спазва изискванията за полагане на грижи за пациентите след
ортопедична или травматично-хирургична интервенция
11.6. Обслужва опериран травматично болен пациент в съответствие с на
значенията на лекар или специалист по здравни грижи
11.7. Организира своята дейност така, че да не създава условия за усложня
ване състоянието на пациента
12. Познава най-честите 12.1. Обяснява характерните особености при заболявания на сърдечно-съ
заболявания на вътреш довата, ендокринната, дихателната, стомашно-чревната и нервната система
ните органи
12.2. Посочва и описва видовете заболявания на вътрешните органи – инфаркт,
инсулт, туберкулоза на белия дроб, хронични заболявания на белия дроб,
диабет, остри чревни разтройства, остри нервно-психически разтройства и др.
13. Извършва дейности
п ри п р едо с т а в я не н а
здравни грижи за спе
цифични заболявания на
вътрешните органи

13.1. Изпълнява базовите здравни грижи, спазвайки предписания лечебнооздравителен режим, съответстващ на водещото заболяване на пациента
13.2. Обслужва пациента, като строго спазва санитарните и хигиенните
изисквания за работа с пациенти с повишен здравен риск в зависимост от
вида на заболяването
13.3. Изпълнява подкрепящи функции и грижи при диагностика и лечение
на пациенти със заболявания на вътрешните органи
13.4. Наблюдава промените в състоянието на пациенти със заболявания на
вътрешните органи и своевременно информира медицинския специалист

14. Позна ва физиоло 
гичното състояние на
детето и патологичните
промени при различни
заболявания

14.1. Обяснява етапите от нервно-психическото и физиологичното развитие
на детето
14.2. Разпознава особеностите в поведението на болното дете според вида
на заболяването
14.3. Описва основните симптоми при заболявания на дихателната и храно
смилателната система
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Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:
15.1. Прилага индивидуален подход при предоставянето на базови здравни
грижи според възрастта и състоянието на болното дете
15.2. Изпълнява превантивни действия за предпазване и овладяване на па
тологични, инфекциозни и механични увреждания на дихателната система
15.3. Извършва дейности за предпазване и овладяване на разстройства на
храносмилателната система (хигиена на ръцете, на посудата, на хранителните
продукти)
15.4. Полага грижи за осигуряване на водния баланс на детето според указа
нията на медицинския специалист
16. Полага грижи за ин 16.1. Стриктно спазва противоепидемичния план за обгрижване на инфек
фекциозно болни паци циозно болни пациенти
енти
16.2. Задължително използва предпазни средства, редовно извърша хигиенна
дезинфекция на ръцете си
15. Извършва дейности,
отнасящи се до физио
логичното състояние на
детето и патологичните
промени при болест

17. Полага грижи за па 17.1. Описва симптомите на онкологичните заболявания
циенти с онкологични 17.2. Описва различни мероприятия за борба с болката
заболявания
17.3. Обслужва пациенти с онкологични заболявания в съответствие с назна
ченията на лекар или специалист по здравни грижи
17.4. Подпомага лекаря или специалиста по здравни грижи за провеждането
на интензивна психологическа работа с пациента и неговите близки при
изпълнение на лечебния план
17.5. Запазва медицинската и личната тайна за/на пациента
18. Предприема по ком 18.1. Реагира адекватно при ситуации, свързани със:
петентност действия в – освобождаване на пострадалия от моторно превозно средство;
ситуации, застрашаващи – изпадане в клинична смърт;
здравето и ж ивота на – състояние на безсъзнание и кома;
пациента
– различни видове дихателна недостатъчност;
– опит за удавяне и обесване;
– изгаряне или измръзване;
– поражения от мълния и електрически ток;
– отравяния
18.2. Прецизно освобождава и полага тялото във физиологична поза
18.3. Компетентно освобождава дихателните пътища
18.4. Извършва действия, които подпомагат възвръщането на жизненоваж
ните функции на човек, изпаднал в тежко състояние вследствие на различни
травматични причини – освобождаване на тялото от притискащи дрехи,
издърпване на глътнат език, механично спиране на кръвотечение, непряк
сърдечен масаж, изкуствено дишане, подаване на кислород, подпомагане при
извършване на стомашна промивка
18.5. Прилага по компетентност базови здравни грижи за пациента, като
строго спазва санитарните, хигиенните и физиологичните изисквания за ра
бота с травматично болен пациент или пациент с открита хирургична рана
19. Събира, регистрира и 19.1. Събира и регистрира данни относно състоянието на пациента по пред
обработва данни
варително зададени от медицинския специалист параметри
19.2. Обобщава събраните данни и ги предоставя на медицинския специалист
в табличен и/или графичен, и/или текстов вид
19.3. Изготвя отчет и го предоставя на медицинския специалист
Компетентности, отнасящи се към общите грижи за пациента
20. Познава структурата 20.1. Посочва видовете лечебни заведения, тяхната структура и функции
и организацията на ле 20.2. Спазва правилника за вътрешния ред и други вътрешни правилници,
чебната дейност
регламентиращи дейността на лечебното заведение
20.3. Спазва утвърдения от работодателя график за дейността
20.4. Провежда инструктаж на потребителя и неговите близки за необхо
димостта от стриктното спазване на правилата и нормите на хигиена, на
движение, на цялостния лечебно-охранителен режим и т.н.
20.5. Познава и прилага санитарно-хигиенните изисквания към лечебните
заведения, болничната стая и домашно-битовите условия при оказване на
грижи за пациента
20.6. Прилага правилата за прием, лечение, превеждане и изписване на па
циента – възрастен или дете
20.7. Прилага различните видове санитарна обработка на пациента според
заболяването
20.8. Прилага хигиенните норми към подготовката и поддържането на леглото
на пациента, личното и постелъчното бельо
20.9. Изпълнява предписания лечебно-възстановителен режим за пациента
според това, дали е настанен в болница, или е в домашни условия
20.10. Информира пациента и близките му за значението на личната хигиена
в оздравителния процес
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21. Прилага норматив
ните разпоредби и стан
дартите за добра здравна
грижа

21.1. Участва в разработването на алгоритъм за работа в конкретен случай
съгласно стандартите за добра здравна грижа
21.2. Подпомага специалиста по здравни грижи при изпълнение на лечебния
план или рехабилитационната програма на пациента
22.3. Стриктно изпълнява предписанията на медицинския специалист относно
базовите здравни грижи
22.4. Информира пациента и неговите близки за институциите на местно
ниво, които предоставят различен вид услуги и подкрепа (здравни, социални,
административни и др.)
22.5. Посредничи в осъществяването на социални контакти между пациента
и неговото обкръжение
22.6. Мотивира пациента да проявява интерес към актуални събития в общ
ността и да се включва в тях
22.1. Прилага хигиенни грижи според заболяването – общи и специални тоалети
22.2. Познава честотата, с която се извършват хигиенните грижи за възста
новяване на пациента
22.3. Стриктно спазва правилата за хигиена на тялото на пациента
22.4. Извършва сутрешен и вечерен тоалет
22.5. Извършва генитален тоалет
22.6. Извърша специален тоалет на очи, уши и устна кухина
22.7. Извършва профилактика на декубитуса и мацерацията – тоалет, обтри
ване, раздвижване, талкиране, обработка на кожата със специални препарати
(кремове, лосиони и др.)
22.8. Поставя пациента в различни положения в леглото в зависимост от
заболяването
23.1. Демонстрира техники за къпане на пациент на легло
23.2. Демонстрира техники за къпане на кърмаче
23.3. Подрежда легло за възрастен – открито и закрито
23.4. Подрежда кърмаческо легло
23.5. Подрежда легло с хирургично болен пациент
23.6. Подрежда легло с тежко болен пациент
23.7. Сменя бельо на тежко болен пациент
24.1. Стриктно спазва предписаното лечебно хранене в болничните заведения
или в общността
24.2. Прилага нормативно установените правила и регламенти по видовете
диети при храненето на тежко болен пациент
24.3. Прилага нормативно установените правила и регламенти по видовете
диети при храненето на кърмаче
25.1. Поставя подлога, уринатор или сменя уринаторна торба
25.2. Наблюдава, отчита и регистрира отделеното количество и качество на
урината
25.3. Наблюдава дефекацията – отчита количеството, консистенцията, мириса
и цвета на изпражненията
25.4. Спазва основните правила при съхранение и транспорт на материали
за лабораторни изследвания
26.1. Извършва предписаните базови здравни грижи за пациента в пред- и
следоперативния период
26.2. Прилага предписаните базови здравни грижи за пациент в терминално
състояние
26.3. Прилага грижи за стари хора в болнична и домашна среда съгласно
медицинските предписания
27.1. Разграничава нормалното физиологично състояние на пациента от па
тологичните промени
27.2. Регистрира промените и своевременно ги отразява в регистрационни
листове
27.3. Регистрира промените и своевременно информира медицинския специалист
27.4. Предоставя събраните данни на медицинския специалист
относно спазване на хигиенните правила и норми в лечебните заведения
28.1. Познава и назовава средствата за дезинфекция; видовете дезинфекционни
разтвори – тяхното съхранение и приложение
28.2. Приготвя дезинфекционни разтвори в различни концентрации според
изискванията на средата

Обучаваният трябва да:

22. Извършва самосто
ятелно видовете тоалет
на пациента

23. Оказва базови грижи
за пациент на легло

24. Спазва предписания
та на диетолога за лечеб
но хранене на пациента

2 5. Н аб л юд а в а и р е 
гистрира дейността на
отделителната система

26. Прилага различните
форми на специфични
грижи по конкретни па
тологични случаи
27. Пр о с лед я ва и р е 
гистрира данни за фи
зическото и душевното
състояние на пациента
Компетентности
28. Прилага основните
правила на асептиката
и антисептиката

С Т Р. 4 0
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Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:
28.3. Извършва дезинфекция според мястото, формите и начините за прило
жение на различните дезинфекционни средства
28.4. Познава и прилага методите и средствата за дезинфекция на повърхности
(легла, шкафчета); на кухненски офиси, съдове, прибори, които се използват
при обслужване на пациента (термометри, подлоги, уринатори, стойки за
кръвопреливане)
28.5. Разпознава различните превързочни материали, мек и твърд медицински
инструментариум, дезинфекционни препарати и др.
29. Извършва дезинфек 29.1. Извършва основна дезинфекция на болнично легло според спецификата
ц и я н а п о в ъ р х н о с т и , на заболяването – чрез обтриване на повърхността, поръсване с дезинфек
п ред ме т и и бол н и ч но ционен разтвор или поставяне в гама-камера
бельо
29.2. Дезинфекцира шкафчета и други предмети и повърхности, до които
пациентът има достъп
29.3. Събира и обработва според конкретни указания личното и спалното
бельо на пациента
29.4. Спазва правилата за термична обработка на личното и спалното бельо
на пациента
30. Участва в процеса на 30.1. Обяснява различните видове стерилизация
стерилизация
30.2. Организира събирането, подготовката и стерилизацията на болничните
материали
30.3. Извършва – в съответствие със стандартите за хигиенна обработка - де
зинфекция, опаковане и апаратна стерилизация на мек хирургичен материал
и твърд хирургичен инструментариум
30.4. Транспортира и подрежда за съхранение стерилизираните материали
на определените за това места
31. Участва в процеса на 31.1. Познава и прилага различните методи и средства за дезинсекция
дезинсекция
31.2. Познава и прилага различните средства за борба с въшки, хлебарки,
комари
31.3. Познава и прилага различните методи и средства за дератизация
31.4. Организира мероприятия за борба с гризачите
32. Участва в дейности 32.1. Изпълнява приетия в лечебното заведение план за предотвратяване
по превенция на вътре разпространението на инфекции по пътя пациент – персонал и/или персо
болнични инфекции (но нал – пациент
зокомиална инфекция) 32.2. Използва индивидуални защитни средства, предназначени за болничния
персонал, или други непопулярни профилактични мерки за предпазване от
вътреболнични инфекции
32.3. Работи с различни хигиенни и дезинфекционни разтвори
32.4. Извършва хигиена и дезинфекция на инвентара в кухненските офиси и
млечните кухни
32.5. Извършва дейности, свързани с хигиената и дезинфекцията в приемни
кабинети, диагностични кабинети, дневен стационар
32.6. Познава и спазва особеностите на режима в септичните и ентероко
литните сектори
32.7. Познава особеностите на режима за дезинфекция в лабораториите
32.8. Познава особеностите на: режима за събиране, съхраняване, обезвреждане
и транспортиране на общите и болничните отпадъци; противоепидемичния
режим в отделения с хирургичен профил и операционен блок; противоепи
демичния режим в АГ комплекс и детски отделения
Компетентности относно социално-правните взаимоотношения на здравния асистент
33. Спазва правилата и 33.1. В отношенията си с пациента здравният асистент се позовава на пра
нормите на медицинска вилата и нормите на медицинската етика – запазва спокойствие, окуражава
та етика
пациента, разпознава симптомите за неразположение на пациента, наблюдава
внимателно неговите реакции
33.2. Използва техниките за вербална и невербална комуникация (инициира
и поддържа разговор по теми, които са интересни за пациента)
33.3. Използва различни модели на общуване с пациента в зависимост от
начина на приемане на болестта и процеса на лечение
33.4. Грижи се за психологическата устойчивост на пациента и на неговите
близки по време на лечението
34. Придържа се към нор 34.1. Познава подходите за решаване на конфликти и при необходимост по
мите на медицинската средничи за разрешаване на конфликтни ситуации
психология
34.2. Регистрира психологическия статус на пациента (изпитва ли безпокой
ство, агресивен ли е, апатичен ли е и т.н.)
34.3. Спазва правилата за конфиденциалност на информацията за пациента,
до която е имал достъп
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5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в учебен
кабинет или в зала. Учебният кабинет е оборудван
с работно място за всеки обучаван (работна маса
и стол), работно място за обучаващия (работна
маса и стол), учебна дъска (бяла, черна – според
възможностите на залата), аудио-визуална техника,
мултимедия с лаптоп, екран за мултимедия, про
грамни продукти, информационни табла, учебни
видеофилми, интернет.
5.2. Учебни материали
Демонстрационни макети и модели (схеми,
диаграми, слайдове с презентации), учебни ви
деофилми, образци на документи, използвани в
практиката – рапортна тетрадка, регистрационен
лист (за отразяване на различни показатели: тем
пература, количество урина, дефекация и други
показатели), постери, табла и нормативни доку
менти, свързани с дейността, стандарти по здравни
грижи, наръчници по здравни грижи, наръчници
за здравословни и безопасни условия на труд.
5.3. Учебно-тренировъчни зали
5.3.1. За извършване на професионални дей
ности, свързани с хранене на пациентите: подвижни
масички за сервиране, табли, градуирани съдове,
предпазни кърпи, кухненска посуда (чинии, ви
лици, лъжици, чаши), специализирани съдове за
прием на течности.
5.3.2. За извършване на професионални дейности,
свързани с общия тоалет на пациентите, са необхо
дими следните материали за практическо обучение:
– санитарна количка, съд за топла вода, чаша
за прясна вода, леген, бъбрековидно легенче,
подлоги, уринатори;
– кофа за мръсна вода; торба за събиране на
замърсеното бельо;
– табличка със: тривка, гъба, сапун, хавлиени
кърпи, пижама;
– лични принадлежности на пациента – четка
и паста за зъби, гребен и др.;
– табличка с консумативи за тоалет против
декубитус;
– табличка за специален тоалет на очи, уши,
нос и устна кухина;
– ножичка за нокти;
– дезинфектант за ръце, дезинфектант за кожа
и лигавици;
– изолационна престилка, маска, ръкавици,
калцуни.
5.3.3. За извършване на професионални дей
ности, свързани с транспортиране и съпровождане
за изследване, са необходими: линейка, реанимобил,
медицинска носилка, инвалиден стол, стойка за
вливания, подходящ съд за пренасяне на матери
алите към лабораторията и др.
5.3.4. За извършване на обичайни ежедневни
дейности: медицински шкафове, превързочни
материали, болнични легла, антидекубитални
дюшеци, медицински легенчета, инвалиден стол,
тоалетен стол, подлога, термометър, апарат за
кръвно налягане, памперси, постелъчно бельо.
5.3.5. За извършване на дейности по оказване
на долекарска помощ са необходими следните
материали: мулажи, шини, превързочни мате
риали, апарати за кръвно налягане, апарати за
обдишване и др.
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5.3.6. За извършване на дейности, свързани
с осигуряване на комфорт и хигиена на болнич
ната среда, са необходими следните материали
за практическо обучение: кърпи, четки, мопове,
кофи, дезинфектанти.
5.3.7. За извършване на дейности в стерили
зационни отделения са необходими материали
за практическо обучение, като: препарати за
предстерилизационна обработка на инструменти,
препарати за дезинфекция и стерилизация, стери
лизационна техника, контейнер за стерилизация,
колички за транспорт на стерилни контейнери,
дезинфекционна камера, бактерицидна лампа и др.
5.4. Обучение по практика
Обучението по практика се провежда индивиду
ално и групово в клиничните бази на различните
видове лечебни заведения (многопрофилни болници
за активно лечение, специализирани болници за
активно лечение, болници за долекуване и реха
билитация и др.) и в общността (хосписи, домове
за стари хора, домове за медико-социални грижи,
в домашни условия и др.).
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория
Право да преподават теория по професията
„Здравен асистент“ – трета степен на професио
нална квалификация, имат следните медицински
специалисти: лекар, както и медицинска сестра,
акушерка, фелдшер, рехабилитатор с образо
вателно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление
на здравните грижи“ със стаж по специалността
минимум 3 години, и немедицински специалисти
в сферата на чуждоезиковото обучение, норма
тивното регулиране и други области, свързани с
професионалното обучение.
6.2. По практика
Право да преподават практика по професията
„Здравен асистент“ – трета степен на професио
нална квалификация, имат следните медицински
специалисти: лекар, медицинска сестра, акушерка,
фелдшер, рехабилитатор с образователно-квалифи
кационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по
специалността „Управление на здравните грижи“
със стаж по специалността минимум 3 години.
Пояснителен текст
Базовите здравни грижи осигуряват задоволя
ване на потребностите на пациента, свързани с
физиологията, поддържането на личната хигиена,
осигуряването на комфорт и хигиена на болнич
ната/извънболничната среда.
Социални (здравни) услуги, предоставяни в
общността – комплекс от подпомагащи дейности,
насочени към постигане на по-добро качество на
живот, достойнство и отговорност у хората на ос
новата на индивидуалните им способности, между
личностните отношения и ресурсите на общността.
Социални (здравни) услуги се предоставят
от: социален/здравен асистент, личен асистент/
болногледач, домашен помощник и др.
Медицински специалисти са лекарите и спе
циалистите по здравни грижи.
Специалисти по здравни грижи са медицински
те сестри, акушерките, медицинските лаборанти,
рентгеновите лаборанти, рехабилитаторите, фелд
шерите, ортопедичните техници и масажистите.
9015
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НАРЕДБА № 73
от 26 септември 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Болногледач“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Дър
жавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиване на квалификация по професията
723020 „Болногледач“ от област на образование
„Здравеопазване“ и професионално направле
ние 723 „Здравни грижи“ съгласно Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за профе
сионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изис
кване за придобиването на квалификация по
професията 723020 „Болногледач“ съгласно
приложението към тази наредба определя изис
кванията за придобиването на втора степен на
професионална квалификация за специалността
7230201 „Здравни грижи“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рам
ковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 6 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебни планове и учебни програми
за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 723020 „Болногледач“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Болногледач“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и избираемата
подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетен
ции (знания, умения и професионално-лично
стни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо
дящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението,
резултатите от ученето, изискванията към мате
риалната база и изискванията към обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
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§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на об
народването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията „Болногледач“
Професионално направление:
723

Здравни грижи

Наименование на професията:
723020

Болногледач

Специалност:

Степен на профе
сионална квалифи
кация

7230201 Здравни грижи Втора
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално обра
зователно равнище за лица, навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професио
нална квалификация по професията „Болногледач“
от Списъка на професиите за професионално об
разование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение (утвърден
от министъра на образованието, младежта и науката
със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255
от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г.,
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед
№ РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от
19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.,
Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед
№ РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09748 от 13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от
9.12.2011 г. и Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г.)
входящото минимално образователно равнище за
лица, навършили 16 години, е завършено основно
образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Болногледач“ с
придобиване на втора степен на професионал
на квалификация не се изисква обучаваният да
притежава по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит по други
сродни професии.
За лица с професионален опит (заемали длъж
ност „Санитар“ 6 и повече месеца) се организира
обучение по професията „Болногледач“, което
включва усвояване на компетенциите, описани
в т. 4 на ДОИ за придобиване на квалификация.
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2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лично
стни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упраж
няване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Болногледачът предоставя базови здравни грижи
и/или подпомага дейността на специалистите по
здравни грижи в лечебни заведения за долекува
не (медицински и рехабилитационни заведения,
специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, заведения за медико-социални
грижи с настаняване), в общността (хосписи за
терминално болни, в домашни условия, в соци
ални заведения за стари хора и домове за хора с
увреждания). Грижите се предоставят на пациенти,
възстановяващи се след остър стадий на забо
ляването, и хора с увреждания в съответствие с
плановете за лечение, изготвени от медицински
специалисти. В своята работа болногледачът спазва
правилата за добра практика и следва назначе
нията на медицинския специалист или социалния
работник за удовлетворяване на универсалните
(базовите) потребности, които са общи за всички
и необходими за поддържане живота и здравето
на хората. Грижата за пациента трябва да бъде
насочена преди всичко към осигуряване на добро
физическо и социално-психологическо състояние.
Под ръководството на лекар или специалист по
здравни грижи болногледачът подпомага нуждаещия
се при удовлетворяване на основните му жизнени
потребности – хранене, хигиена, движение, дишане,
отделяне, сън, почивка, обучение и забавление и
осигуряване на психосоциален комфорт.
При извършване на дейности, подпомагащи
храненето и приемането на течности, в зависи
мост от състоянието и заболяването на пациента
болногледачът:
– подготвя храната в подходяща консистенция
(разрежда, раздробява, пасира и др.);
– поставя пациента в подходяща поза;
– подготвя течности според предписанията.
Болногледачът подпомага пациента при приема
на медикаменти през устата, като следи за:
– дозировката и навременния им прием (по
предписанието на лекаря);
– правилното им съхранение;
– проявата на нежелани реакции.
Болногледачът оказва помощ на пациента при
обличане и събличане, при поддържане на тялото
чисто – извършва комплекс от мероприятия за
поддържане на личната хигиена и комфорт на
пациента – общи тоалети (подпомага пациента
при редовно миене на ръцете, къпане, ресане на
косата, бръснене, измиване на кожата и кожните
гънки) и специални тоалети (сутрешен, вечерен,
интимен, на нос, уши, очи, устна кухина, зъби,
нокти), за поддържане на хигиена и профилактика
на декубитуса (обтриване, талкиране, обръщане);
при подготовка за оперативно лечение; при транс
портиране и съпровождане за изследване; извършва
процедури по обезпаразитяване.
При дейности, свързани с подпомагане движе
нието на пациента, болногледачът го поддържа,
придържа и поставя в подходящо положение
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съобразно заболяването или увреждането му,
подпомага самостоятелното му придвижване
или с помощни средства, обучава го в техники
за движение, наблюдава пациент с гипсова или
друга обездвижваща превръзка за произтичащи
усложнения.
Дейностите, които болногледачът извършва за
подпомагане дишането на пациента, са наблюдение
и информиране на медицинския специалист за
състояния на кислороден дефицит (задух, кашлица,
кръвохрачене, болка в гръдната област). В зависи
мост от симптомите и указанията на медицинския
специалист болногледачът променя положението
на пациента (повдигане горната част на тялото),
поставя кислородната маска с цел подпомагане на
дишането. Извършва профилактика на застойните
дихателни инфекции чрез дихателна гимнастика
и инхалация.
Болногледачът наблюдава състоянието на отде
лителните функции на организма – възможностите
на пациента самостоятелно да се справя и регу
лира отделянето, вида, количеството и честотата
на екскрециите и секрециите.
Част от отговорностите на болногледача са
свързани с осигуряване на оптимални условия
за сън и почивка при спазване на биологичния
режим (извършване на тоалет преди сън, подхо
дящо положение на тялото за сън, поддържане
на спалното бельо изпънато, осигуряване на свеж
въздух, комфортна температура и спокойна среда).
Болногледачът осигурява на пациента развле
чения според състоянието и желанието му (чете
не на книги, разходки, дневни занимания, игри,
подпомагане на комуникацията чрез интернет
връзка и др.).
Дейностите, осъществявани от болногледача,
целят подобряване качеството на живот на пациента
чрез оказване на медико-социална и психологиче
ска подкрепа за здравословен начин на живот, за
ресоциализация и адаптация след операция или
при хронични заболявания.
В случай на необходимост болногледачът
съдейства на специалиста по здравни грижи при
измерване на телесната температура, овладяване
на хипо- или хипертермия, провеждане на общо
укрепващи и закалителни процедури за пациента.
Болногледачът извършва действия, съобразени
с правилата и нормите за хигиена, дезинфекция
и стерилизация на болничната, извънболничната
среда и в бита, отчитайки измененията и влиянието
на околната среда върху човека.
При изпълнението на ежедневните си професи
онални задължения болногледачът е отговорен за:
– сигурността и качеството на извършените
дейности, спазването и точното изпълнение на
назначенията на медицинския специалист;
– спазването на правилата за добра практика
по обгрижването на пациента;
– спазването на правилника за вътрешния
трудов ред на лечебното заведение, в което работи;
– дейностите с комплексен характер, извърш
вани при изменящи се условия;
– щетите, причинени от бездействие или не
законосъобразни действия;
– опазването на поверения му инвентар и
апаратура;
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– оптималното и ефективно използване на
материали и консумативи;
– спазването на утвърдените правила за здра
вословни и безопасни условия на труд и правилата
за противопожарна безопасност;
– опазването на служебна и поверителна
информация от личен характер, която би могла
да накърни личното достойнство на пациента, на
ръководителя или служителя на лечебното заве
дение, в което работи.
При упражняване на професията от болногле
дача се изисква да проявява емпатия, търпение,
емоционална стабилност, лоялност и толерантност
към възрастовите, етническите, религиозните и
други различия на пациентите. Необходимо е
да има добри обноски и приветлив външен вид.
Болногледачът, който работи с деца, трябва да
умее да привлича вниманието им и да спечели
тяхното доверие.
При изпълнение на трудовите дейности болно
гледачът поддържа контакти с пациентите и техните
близки, както и с работния екип, като проявява
гъвкаво поведение и адаптивност за работа при
променящи се условия.
Работното време на болногледача се определя
от потребностите от персонал в заведенията за
долекуване и рехабилитация. Най-често работи на
почасов работен график съгласно разпоредбите на
трудовото законодателство. При определени ситу
ации, изискващи спешни и неотложни действия,
се налага да работи на удължен работен ден, а
също и в празничните и почивните дни.
Особеностите на работната среда предполагат
наличието на известни рискови фактори:
– физически рискове при повдигане, сваляне
и пренасяне на пациенти, работа в изправено по
ложение със стоене на едно място, повтарящи се
еднотипни движения, носене на тежести (чували
с бельо, контейнери за стерилизация, инструмен
тариум и др.);
– сензорни рискове: миризми от използваните
дезинфекционни и хигиенни препарати;
– биологични рискове: инфекции, микози,
алергии и др., възникващи при пренасяне на мате
риали за изследвания, при обработка на болнично
бельо и отпадъци;
– психологически рискове.
Болногледачът осъществява трудовата си дей
ност на стационарно работно място, оборудвано
с подходящи медицински помощни материали,
пособия и консумативи – медицински шкафове,
превързочни материали, болнични легла, антиде
кубитални дюшеци, медицински легенчета, инва
лиден стол, тоалетен стол, подлога, термометър,
апарат за кръвно налягане, памперси, постелъчно
бельо и др. в съответствие със спецификата на
лечебното заведение, в което работи.
При изпълнението на трудовите задачи, изис
кващи придвижване на пациента, болногледачът
използва специални транспортни средства – ме
дицинска носилка, инвалиден стол и др.
В работата си болногледачът използва ука
зания, свързани със здравните грижи – работна
документация (нормативни документи, план-гра
фик, рапортни тетрадки, регистрационни листове,
индивидуален работен план, седмичен график на
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извършваните дейности, стандарти по здравни
грижи), помощни средства, компютърна техника,
лични предпазни средства.
2.2. Възможности за продължаване на профе
сионалното обучение
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Болногледач“ могат
да продължат обучението си за актуализиране и
разширяване на придобитата професионална ква
лификация чрез обучение по рамкова програма
Е, както и за придобиване на трета степен на
професионална квалификация, ако отговарят на
изискванията за входящо образователно равнище.
2.3. Възможности за професионална реали
зация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД), утвърдена
със Заповед № РД-01-931 на министъра на труда
и социалната политика от 27.12.2010 г., изм. и доп.
със заповеди РД-01-3 от 3.01.2011 г., РД-01-204 от
28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г., РД-01-529
от 30.06.2011 г., РД-01-533 от 30.06.2011 г., РД01-952 от 29.12.2011 г. и РД-01-586 от 6.07.2012 г.
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Болногледач“ могат
да постъпят на работа на длъжностите/профе
сиите от НКПД 2011: 5321–1001 „Болногледач“,
5322–1001 „Домашен санитар“, 5322–1002 „Личен
асистент“, 5322–1003 „Социален асистент“, както
и други длъжности, допълнени при актуализиране
на НКПД.
Придобилите квалификация по професията
„Болногледач“ могат да работят в структурите на
заведения за долекуване, социални заведения и за
ведения в общността. Болногледачите имат реални
възможности за професионална реализация както в
България, така и в страните от Европейския съюз.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължител
на професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– знае и прилага основните правила за без
опасна работа на работното място – познава и
ползва личните предпазни средства, не замърсява
околната среда, поддържа лична, производствена
хигиена и хигиена на работното място;
– знае, преценява и избягва възможните
професионални и здравни рискове на работната
среда; познава превантивните мерки за пожарна
и аварийна безопасност;
– познава правата и задълженията си като участ
ник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
– участва при разпределяне на задачите, съ
действа и търси помощ от членовете на екипа,
отнася се с чувство на отговорност при изпълнение
на задълженията си;
– осъществява ефективна комуникация при
изпълнение на трудовата си дейност в работен
екип – умее да формулира проблеми, да задава
въпроси, да представя случаи от практиката си, да
води необходимата отчетна документация;
– притежава базови познания за работа с
компютър – умее да ползва електронна поща и
програмни продукти за създаване на документи,
намира информация в интернет;
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– умее да работи с подходящото за конкретния
случай оборудване, офис техника и медицинска
апаратура.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задъл
жителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Здравни грижи“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава здравноосигурителната, социалната
и пенсионната система, правата и задълженията
на осигурените лица;
– познава и ползва документацията, приложима
в здравния и социалния сектор;
– познава и прилага стандартите и критериите
за предоставяне на здравни грижи;
– познава и спазва принципите на професи
оналната етика;
– притежава базисни познания за организа
ционно-управленската структура на здравните
заведения, основните управленски функции и
информационното осигуряване на процесите в
здравеопазването;
– разбира своята роля, правата и задълженията
си в дейността на институциите в здравеопазването,
в социалната сфера и институциите в общността.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Болногледач“ задължителна профе
сионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава и прилага стандартите и критериите
за обслужване на пациенти;
– познава физиологията и патофизиологията
на здравия и болния човек по системи: двигателен
апарат, сърдечно-съдова, дихателна, храносмила
телна, отделителна и полова, нервна система и
сетивни органи;
– извършва самостоятелно или под контрол на
специалист специфични действия при хирургични,
Компетенции
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ортопедични, вътрешни, инфекциозни, онкологични
и спешни състояния;
– познава и прилага правилата за изпълнение
на общите и специалните грижи за тежко болни
пациенти;
– познава и прилага правилата за изпълне
ние на общите и специалните грижи за здраво и
болно дете;
– познава и прилага правилата за безопасност
при настаняване, обгрижване и раздвижване на
пациентите;
– познава и правилно използва различните
превързочни материали, мек и твърд медицински
инструментариум, дезинфекционни препарати и др.;
– познава и прилага хигиенните правила и
норми в асептиката, антисептиката, дезинфекцията,
стерилизацията, дезинсекцията и общата хигиена;
– в ситуации на риск за здравето и живота на
пациента уведомява медицинските специалисти и
социалните служби;
– осъществява комуникация с пациентите,
обяснява процедурите по предоставяне на базовите
здравни грижи;
– подготвя различните апарати, инсталации
и инструменти, необходими за извършване на
процедурите, назначени на пациентите;
– разпознава отклоненията от нормалния ра
ботен режим на медицинската апаратура;
– способен е да овладява различни критични
ситуации и проявява психологическа устойчивост
в условия на стрес;
– оказва подкрепа на пациентите за социална
интеграция;
– познава и прилага стандартите и приципите
на медицинската психология, на етичните кодекси
в медицината и деонтологията;
– умее да събира и систематизира информация,
да попълва формуляри, да подготвя справки, да
съставя протоколи и отчети.
4. Резултати от ученето
Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Болногледач“
1. Спазва правилата за
здравословни и безопасни
условия на труд и опазва
околната среда при изпъл
нение на задълженията си

1.1. Описва използваните в медицинската практика вредни вещества, въз
действието им върху здравето на човека и мерките за предпазване
1.2. Посочва последователността на действие при различни ситуации, изис
кващи оказване на първа долекарска помощ в рамките на компетенциите си
1.3. Оказва долекарска помощ в битови кризисни ситуации (злополука,
отравяне с хигиенни или дезинфекционни средства, наранявания в дома и
др.) в рамките на компетенциите си
1.4. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа, и знае съответните действия за тяхното предотвратяване
1.5. Ползва по предназначение лични предпазни средства
1.6. Посочва последователността на действията при пожар или авария
1.7. Прилага изискванията на лечебните и социалните заведения за безопасен
труд на работното място
2. Прилага нормативната 2.1. Знае видовете социални и здравни услуги и институциите, в които се
уредба при предоставянето предоставят
на базови здравни грижи 2.2. Описва спецификата на базовите здравни грижи, предоставяни в лечеб
ните, социалните заведения и в общността
2.3. Съблюдава правата и задълженията си като участник в трудовия про
цес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между
работодател и служител
2.4. Обяснява на пациента задълженията си и определя границите на взаи
модействие между болногледач и потребител
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Обучаваният трябва да:

3. Ефективно комуникира 3.1. Прилага различни методи и техники в общуването с пациента и с не
с пациента
говите близки
3.2. Прилага различни техники на общуване в зависимост от спецификата
на средата, в която работи
3.3. Отчита индивидуалните характеристики на пациента при общуването
си с него
3.4. Оказва емоционална подкрепа и проявява емпатия в общуването с
пациента
3.5. Съблюдава принципите на конфиденциалност и доверителност
3.6. Осъзнава и спазва професионалните ценности и етичните норми при
работата с пациенти
3.7. Поддържа отношения с пациентите и техните близки на основата на
уважение, зачитане на личното достойнство, правото на информираност и
неприкосновеност на личния живот
4. Осъществява ефективна 4.1. Прилага правилата за предаване на информация между членовете на екипа
комуникация в работния 4.2. Умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да представя случаи
екип
от практиката си
4.3. Спазва професионалните ценности и етичните норми в екипната работа
4.4. Спазва конфиденциалност, проявява дискретност и се отнася с уважение
към другите
5. Предоставя грижи
5.1. Подпомага пациентите по време на престоя в здравното заведение и
при спазване на стандар при възстановяването им след прекараното заболяване
тите за качество
5.2. Осигурява подкрепа за удовлетворяване на важните човешки потреб
ности (модел на Виржиния Хендерсън)
5.3. Разграничава различните патологии и прилага съответни техники за
облекчаване на страданието
5.4. Наблюдава състоянието на пациента и реагира по адекватен начин
5.5. Подпомага пациента да следва предписанията от медицински специалист,
свързани с режим на лечение и диета
5.6. Спазва поверителност относно факти или събития, за които научава в
процеса на предоставяне на здравните грижи (освен в случаите на риск за
потребителя)
5.7. Оказва емоционална подкрепа на пациента по време на престоя му в
лечебно/социално заведение или в дома
5.8. Съпровожда пациента при необходимост от посещения в здравни или
социални заведения
5.9. Подкрепя пациента в ситуация на криза (тежко заболяване, скръб и загуба)
5.10. Прилага правилата и инструкциите по отношение на хигиената
6. Реаги ра а дек ват но в 6.1. Отчита стереотипните модели на поведение на пациентите
ситуации на стрес
6.2. Разпознава ситуации, които носят риск за пациента
6.3. Разпознава проявите на професионален стрес и синдрома на „емоцио
нално прегаряне“
6.4. Идентифицира сигнали за назряващ конфликт
6.5. Проявява самоконтрол за овладяване на своите емоции и настроения
6.6. Прилага различни подходи за превенция на професионалния стрес
7. Проявява готовност за 7.1. Анализира изпълнението на трудовите дейности и задачи и отчита своите
надграждане на професио грешки в конкретна работна ситуация
налната си компетентност 7.2. Поддържа професионалната си квалификация чрез участие в подходящи
и развиване на личностни дейности за професионално развитие
те си качества
7.3. Проявява готовност за допълнително професионално консултиране при
затруднения в работата
Специфични за специалност 7230201 Здравни грижи
Компетентности относно физиологията и патофизиологията на човека
8. Познава физиологията
и пат офизиолог и я та на
човешката анатомия (по
системи)

8.1. Описва структурата и функциите на системите в човешкия организъм –
костна, сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателна, отделителна, полова,
нервна, и на сетивните органи
8.2. Разпознава патологичните промени на системите в човешкия организъм
8.3. Изпълнява по назначение дейности, които създават условия за правил
ното физиологично функциониране на системите в човешкия организъм
8.4. Осигурява помощния инструментариум и консумативи за поддържане
правилното функциониране на системите
8.5. Ежедневно обобщава резултатите от дейността си и информира меди
цинския специалист за тях
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Обучаваният трябва да:

9. Назовава симптомите 9.1. Разпознава видовете рани
на най-честите остри хи 9.2. Описва състоянието на пациента при хирургични коремни болести,
рургични състояния
остър хирургичен корем и др.
9.3. Своевременно информира медицинския специалист за оплакванията
на пациента
9.4. Обслужва пациента според компетенциите си, като строго спазва сани
тарните и хигиенните стандарти за работа с хирургична рана
10. Познава симптомите 10.1. Дава определение за ортопедично и травматично болен пациент
на ортопедични и трав 10.2. Описва най-честите ортопедични и травматологични състояния (на
матологични състояния горен, долен крайник, гръбначен стълб, череп и др.)
10.3. Описва заболявания на шия и гръден кош
10.4. Посочва изискванията за транспортиране на травматично болен пациент
10.5. Прилага правилата за обслужване на опериран травматично болен
пациент
10.6. Организира своята дейност така, че да не създава условия за услож
няване състоянието на пациента
10.7. Стриктно спазва изискванията при предоставяне на базови здравни грижи
за пациенти след ортопедична или травматично-хирургична интервенция
11. Познава най-честите 11.1. Обяснява характерните особености при заболявания на сърдечно-съ
заболявания на вътреш довата, ендокринната, дихателната, стомашно-чревната и нервната система
ните органи
11.2. Описва симптомите на заболяванията на вътрешните органи – инфаркт,
инсулт, туберкулоза на белия дроб, хронични болести на белия дроб, диабет,
остри чревни разстройства, остри нервно-психически разстройства и др.
12. Извършва дейности
п ри п редоставяне на
зд равни г ри ж и за спе
цифични заболявания на
вътрешните органи

12.1. Изпълнява базовите здравни грижи, спазвайки предписанията за лечеб
но-оздравителен режим, съответстващ на водещото заболяване на пациента
12.2. Обслужва пациента, като спазва строго санитарните и хигиенните
изисквания за работа с пациенти с повишен здравен риск съобразно вида
заболяване
12.3. Изпълнява подкрепящи функции и грижи при диагностика и лечение
на пациенти със заболявания на вътрешните органи
12.4. Наблюдава състоянието на пациенти със заболявания на вътрешните
органи и при забележими промени информира медицинския специалист

13. Познава физиологич
ното състояние на детето
и патологичните промени
при различни заболявания

13.1. Обяснява етапите от нервно-психическото и физиологичното развитие
на детето
13.2. Обяснява особеностите в поведението на болното дете (според забо
ляването) при инциденти в детската възраст, в случаи на гърчове
13.3. Характеризира основните симптоми при заболявания на дихателната
и храносмилателната система

14. Извършва действия,
отнасящи се до физио
логичното състояние на
детето и патологичните
промени при болест

14.1. Различава промените в здравословното състояние на детето
14.2. Прилага специфичен подход при предоставянето на базови здравни
грижи според възрастта и състоянието на болното дете
14.3. Извършва наблюдение и профилактични грижи за предотвратяване
на гърчови състояния вследствие на заболяване или фебрилно състояние
14.4. Изпълнява действия за предпазване и овладяване на патологични,
инфекциозни и механични увреждания на дихателната система
14.5. Извършва дейности за предпазване и овладяване на разстройства на
храносмилателната система (хигиена на ръцете, на посудата, на хранител
ните продукти)
14.6. Полага грижи за осигуряване на водния баланс на детето според ука
занията на медицинския специалист

15. Полага грижи за ин 15.1. Стриктно спазва противоепидемичния план за обгрижване на инфек
фекциозно болни паци циозно болни пациенти
енти
15.2. Задължително използва предпазни средства, редовно извършва хиги
енна дезинфекция на ръцете си
16. Полага самостоятел 16.1. Описва симптомите на онкологичните заболявания
но грижи за пациенти с 16.2. Описва различните начини за борба с болката
онкологични заболявания 16.3. Обслужва пациенти с онкологични заболявания
16.4. Провежда интензивна психологическа работа с пациента и с неговите
близки при изпълнение на лечебния план
16.5. Запазва медицинската и личната тайна за/на пациента и всички све
дения, които е споделил, ако не застрашава здравословното състояние и
живота му
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Обучаваният трябва да:

17. Оказва помощ в ситу 17.1. Извършва действия, които подпомагат възвръщането на жизненоважни
ации, застрашаващи здра те функции на човек, изпаднал в тежко състояние вследствие на различни
вето и живота на пациента травматични причини – освобождаване на тялото от притискащи дрехи,
издърпване на глътнат език, механично спиране на кръвотечение, непряк
сърдечен масаж, изкуствено дишане, подаване на кислород, подпомагане
при извършване на стомашна промивка
17.2. Прилага по компетентност базови здравни грижи за пациента, като
строго спазва санитарните, хигиенните и физиологичните изисквания за
работа с травматично болен пациент или пациент с видима хирургична рана
18. Събира, регистрира и 18.1. Събира и регистрира данни относно състоянието на пациента по пред
обработва данни
варително зададени от медицинския специалист параметри
18.2. Обобщава събраните данни и ги предоставя на медицинския специалист
в табличен и/или графичен и/или текстов вид
18.3. Изготвя отчети и справки и ги предоставя на медицинския специалист
Компетентности, отнасящи се към общите грижи за пациента
19. Познава структурата и 19.1. Познава видовете лечебни заведения и специализирани институции
организацията на лечебна за предоставяне на социални услуги, тяхната структура и предназначение
та дейност
19.2. Знае регламентите на правилника за вътрешния ред и други правил
ници, свързани с дейността на лечебното/социалното заведение
19.3. Спазва утвърдения от работодателя график за дейността
19.4. Познава и прилага санитарно-хигиенните изисквания към лечебните
заведения, болничната стая и домашно-битовите условия при оказване на
грижи за пациента
19.5. Прилага правилата за прием, лечение, превеждане и изписване на
пациента – възрастен или дете
19.6. Прилага различните видове санитарна обработка на пациента в зави
симост от заболяването
19.7. Прилага хигиенните норми към подготовката и поддържането на лег
лото на пациента, личното и постелъчното бельо
19.8. Изпълнява предписанията на лечебно-възстановителния режим на
пациента
19.9. Обяснава значението на прилагания лечебно-хранителен режим
20. Прилага нормативните 20.1. Стриктно изпълнява предписанията на медицинския специалист от
разпоредби и стандартите носно предоставяните базови здравни грижи
за предоставяне на добра 20.2. Информира пациента и неговите близки за институциите на местно
здравна грижа
ниво, които предоставят различен вид услуги и подкрепа (здравни, социални,
административни и др.)
20.3. Посредничи в осъществяването на социални контакти между пациента
и неговото обкръжение
21. Извършва тоалет на 21.1. Прилага хигиенни грижи според заболяването – общи и специални
пациента
тоалети
21.2. Стриктно спазва правилата за хигиена на тялото на пациента
21.3. Извършва сутрешен и вечерен тоалет
21.4. Извършва генитален тоалет
21.5. Извърша специален тоалет на очи, уши и устна кухина
21.6. Извършва профилактика на декубитуса и мацерацията – тоалет, обтри
ване, раздвижване, талкиране, обработка на кожата със специални препарати
(кремове, лосиони и др.)
21.7. Поставя пациента в различни положения в леглото в зависимост от
заболяването
22. Оказва базови грижи 22.1. Демонстрира техники за къпане на пациент на легло
за пациент на легло
22.2. Демонстрира техники за къпане на кърмаче
22.3. Подрежда легло за възрастен – открито и закрито
22.4. Подрежда кърмаческо легло
22.5. Подрежда легло с хирургично болен пациент
22.6. Подрежда легло с тежко болен пациент
22.7. Сменя бельо на тежко болен пациент
23. Спазва предписанията 23.1. Стриктно спазва предписаното лечебно хранене в болничните заведе
на диетолога за лечебно ния или в общността
хранене на пациента
23.2. Прилага нормативно установените правила и регламенти по видовете
диети при храненето на тежко болен пациент
23.3. Прилага нормативно установените правила и регламенти по видовете
диети при храненето на кърмаче
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Обучаваният трябва да:

24. Наблюдава и регистри 24.1. Поставя подлога, уринатор или сменя уринаторна торба
ра дейността на отделител 24.2. Наблюдава, отчита и регистрира отделеното количество и качество
ната система
на урината
24.3. Наблюдава дефекацията – отчита количеството, консистенцията, ми
риса и цвета на изпражненията
24.4. Спазва основните правила при съхранение и транспорт на материали
за лабораторни изследвания
25. Прилага различни фор 25.1. Извършва предписаните базови здравни грижи за пациента в пред- и
ми на специфични грижи следоперативния период
по конкретни патологични 25.2. Изпълнява предписанията за базови здравни грижи за пациент в тер
случаи
минално състояние
25.3. Грижи се за стари хора в болнична и домашна среда съгласно меди
цинските предписания
26. Проследява и регистри 26.1. Разграничава нормалното физиологично състояние на пациента от
ра данни за физическото патологичните промени
и душевното състояние на 26.2. Наблюдава физическите промени при пациента и своевременно ги
пациента
отразява в регистрационни листове
26.3. Наблюдава промените в душевното състояние на пациента и своевре
менно ги отразява в регистрационни листове
26.4. Своевременно информира медицинския специалист за настъпили про
мени в състоянието на пациента
Компетентности относно спазване на хигиенните норми и правила в лечебните заведения
27. При ла га основн и т е 27.1. Назовава средствата за дезинфекция; видовете дезинфекционни раз
правила на асептиката и твори – тяхното съхранение и приложение
антисептиката
27.2. Приготвя дезинфекционни разтвори в различни концентрации според
изискванията на средата
27.3. Извършва дезинфекция според мястото, формите и начините за при
ложение на различните дезинфекционни средства
27.4. Познава и прилага в практиката методите и средствата за дезинфекция
на повърхности (легла, шкафчета), дезинфекция на кухненски офиси, съдо
ве, прибори, които се използват при обслужване на пациента (термометри,
подлоги, уринатори, стойки за кръвопреливане)
27.5. Разпознава различните видове превързочни материали, мек и твърд
медицински инструментариум, дезинфекционни препарати и др.
28. Извършва хигиенизи 28.1. Хигиенизира и дезинфекцира стаите и леглата на пациентите
ране и дезинфекция на 28.2. Извършва основно хигиенизиране и дезинфекция на дюшеци и възглав
стаи, повърхности, пред ници според спецификата на заболяването – чрез обтриване на повърхността,
мети и болнично бельо поръсване с дезинфекционен разтвор или поставяне в гама-камера
28.3. Дезинфекцира шкафчета и други предмети и повърхности, до които
пациентът има достъп
28.4. Събира и обработва според конкретни указания личното и спалното
бельо на пациента
28.5. Сменя личното и спалното бельо на пациента
28.6. Спазва правилата за термична обработка на личното и спалното бельо
на пациента
29. Участва в процеса на 29.1. Обяснява различните видове стерилизация
стерилизация
29.2. Извършва в съответствие със стандартите хигиенна обработка – де
зинфекция, опаковане и апаратна стерилизация на кухненска посуда, мек
хирургичен материал и твърд хирургичен инструментариум
29.3. Транспортира и подрежда за съхранение стерилизираните материали
на определените за това места
30. Участва в процеса на 30.1. Познава и прилага различните методи и средства за дезинсекция
дезинсекция
30.2. Познава и прилага различните средства за борба с въшки, хлебарки,
комари
30.3. Познава и прилага различните методи и средства за дератизация
30.4. Организира мероприятия за борба с гризачите
31. Участва в дейности по 31.1. Изпълнява приетия в стационара план за предотвратяване разпростра
превенция на вътребол нението на инфекции по пътя пациент – персонал и/или персонал – пациент
нични инфекции
31.2. Използва индивидуални защитни средства, предназначени за обслужва
(нозокомиална инфекция) щия персонал, или други непопулярни профилактични мерки за предпазване
от вътреболнични инфекции
31.3. Работи с различни хигиенни и дезинфекционни разтвори
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Обучаваният трябва да:

31.4. Извършва хигиена и дезинфекция на инвентара в кухненските офиси
и млечните кухни
31.5. Извършва дейности, свързани с хигиената и дезинфекцията в приемни
кабинети, диагностични кабинети, дневен стационар
31.6. Спазва режима в изолационните сектори
31.7. Познава особеностите на режима за събиране, съхраняване, обезвреж
дане и транспортиране на общите и болничните отпадъци
Компетентности относно социално-правните взаимоотношения на болногледача с пациента, с неговите
близки, с екипа, в който работи, и в общността
32. Спазва правилата и 32.1. Познава правилата и нормите на медицинската етика и се позовава
нормите на медицинската на тях в конкретни ситуации
етика
32.2. Използва техники за вербална и невербална комуникация (инициира
и поддържа разговор по теми, които са интересни за пациента)
32.3. Използва различни модели на общуване с пациента
32.4. Грижи се за психологическата устойчивост на пациента и на неговите
близки при провежданото лечение
33. Придържа се към нор 33.1. Познава подходите за решаване на конфликти и при необходимост
м и т е на мед и ц и нск ат а посредничи за разрешаване на конфликтни ситуации
психология
33.2. Регистрира психологическия статус на пациента (изпитва ли безпокой
ство, агресивен ли е, апатичен ли е и т.н.)
33.3. Спазва правилата за конфиденциалност на информацията за пациента,
до която е имал достъп

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в уче
бен кабинет или в зала. Учебният кабинет е
оборудван с работно място за всеки обучаван
(работна маса и стол), работно място за обу
чаващия (работна маса и стол), учебна дъска
(бяла, черна – според възможностите на залата),
аудио-визуална техника, мултимедия с лаптоп,
екран за мултимедия, програмни продукти,
информационни табла, учебни видеофилми,
интернет.
В кабинета трябва да има демонстрационни
макети и модели (схеми, диаграми, слайдове с
презентации), учебни видеофилми, образци на
документи, използвани в практиката – рапортна
тетрадка, регистрационен лист (за отразяване на
различни показатели: температура, количество
урина, дефекация и други показатели), постери,
табла и нормативни документи, свързани с дей
ността, стандарти по здравни грижи, наръчници
по здравни грижи, наръчници за здравословни
и безопасни условия на труд.
5.2. Учебно-тренировъчни зали
Провеждането на учебната и производствена
та практика за придобиване на професионална
квалификация по професията „Болногледач“
се извършва в базите на различните видове
лечебни и социални заведения и в общността,
като се използва цялото налично оборудване.
5.2.1. За извършване на професионалните
дейности, свързани с хранене на пациентите, са
необходими: подвижни масички за сервиране,
табли, градуирани съдове, предпазни кърпи, кух
ненска посуда (чинии, вилици, лъжици, чаши),
специализирани съдове за прием на течности.

5.2.2. За извършване на професионални
дейности, свързани с общия тоалет на паци
ентите, са необходими следните материали за
практическо обучение:
– санитарна количка, съд за топла вода,
чаша за прясна вода, леген, бъбрековидно
легенче, подлоги, уринатори;
– кофа за мръсна вода; торба за събиране
на замърсеното бельо на пациента;
– табличка с тривка, гъба, сапун, хавлиени
кърпи, пижама;
– лични принадлежности на пациента – чет
ка и паста за зъби, гребен и др.;
– табличка с консумативи за тоалет против
декубитус;
– табличка за специален тоалет на очи,
уши, нос и устна кухина;
– ножичка за нокти;
– дезинфектант за ръце, дезинфектант за
кожа и лигавици;
– изолационна престилка, маска, ръкавици,
калцуни.
5.2.3. За извършване на професионални
дейности, свързани с транспортиране и съп
ровождане за изследване, са необходими:
линейка, реанимобил, медицинска носилка,
инвалиден стол, стойка за вливания, подходящ
съд за пренасяне на материалите към лабо
раторията и др.
5.2.4. За извършване на обичайни ежедневни
дейности са необходими: медицински шкафове,
превързочни материали, болнични легла, анти
декубитални дюшеци, медицински легенчета,
инвалиден стол, тоалетен стол, подлога, ури
натор, термометър, апарат за кръвно налягане,
памперси, постелъчно бельо.
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5.2.5. За извършване на дейности по оказване
на долекарска помощ са необходими материали
за практическо обучение, като: мулажи, шини,
превързочни материали, апарати за кръвно
налягане, апарати за обдишване и др.
5.2.6. За извършване на дейности, свързани
с осигуряване на комфорт и хигиена на болнич
ната среда, са необходими следните материали
за практическо обучение: кърпи, четки, мопове,
кофи, дезинфектанти.
5.2.7. За извършване на дейности в стерили
зационни отделения са необходими материали
за практическо обучение, като: препарати за
предстерилизационна обработка на инструмен
ти, препарати за дезинфекция и стерилизация,
стерилизационна техника, контейнер за сте
рилизация, колички за транспорт на стерилни
контейнери, дезинфекционна камера, бактери
цидна лампа и др.
5.3. Обучение по практика
Обучението по практика се провежда индиви
дуално и групово в клиничните бази на различ
ните видове лечебни заведения (многопрофилни
болници за активно лечение, специализирани
болници за активно лечение, болници за доле
куване и рехабилитация и др.) и в общността
(хосписи, домове за стари хора, домове за меди
ко-социални грижи, в домашни условия и др.).
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория
Право да преподават теория по професията
„Болногледач“ – втора степен на професионална
квалификация, имат следните медицински спе
циалисти: лекар, медицинска сестра, акушерка,
фелдшер, рехабилитатор с образователно-квали
фикационна степен „бакалавър“ или „магистър“
по специалността „Управление на здравните
грижи“ със стаж по специалността минимум 3
години, и немедицински специалисти в сферата
на чуждоезиковото обучение, нормативната
уредба и други области, свързани с професио
налното обучение.
6.2. По практика
Право да преподават практика по професията
„Болногледач“ – втора степен на професионална
квалификация, имат следните медицински спе
циалисти: лекар, медицинска сестра, акушерка,
фелдшер, рехабилитатор с образователно-квали
фикационна степен „бакалавър“ или „магистър“
по „Управление на здравните грижи“ със стаж
по специалността минимум 3 години.
Пояснителен текст
Базовите здравни грижи осигуряват задово
ляване на потребностите на пациента, свърза
ни с физиологията, поддържането на личната
хигиена, осигуряването на комфорт и хигиена
на болничната/извънболничната среда.
Социални (здравни) услуги, предоставяни
в общността – комплекс от подпомагащи дей
ности, насочени към постигане на по-добро
качество на живот, достойнство и отговорност
у хората на основата на индивидуалните им
способности, междуличностните отношения и
ресурсите на общността.
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Социални (здравни) услуги се предоставят
от: социален/здравен асистент, личен асистент/
болногледач, домашен помощник и др.
Медицински специалисти са лекарите и
специалистите по здравни грижи.
Специалисти по здравни грижи са меди
цинските сестри, акушерките, медицинските
лаборанти, рентгеновите лаборанти, рехабили
таторите, фелдшерите, ортопедичните техници
и масажистите.
9016

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2047-МИ
от 3 октомври 2012 г.

относно поправка на техническа грешка в
Решение № 2041-НС от 1 октомври 2012 г.
на ЦИК
Постъпила е молба от Мариана Петрова Ива
нова-Николова, обявена за избрана с Решение
№ 2041-НС от 1 октомври 2012 г. на ЦИК за
народен представител в 21. многомандатен избо
рен район – Сливен, от листата на ПП „ГЕРБ“,
за допусната грешка при изписване на личното
є име в решението и издаденото є удостовере
ние, като вместо „Мариана“ е изписано грешно
„Марияна“. Към молбата е приложено копие от
личната карта на лицето.
При извършена проверка в съхраняваните
от Централната избирателна комисия регистри
на кандидатите за народни представители от
изборите през 2009 г., въз основа на които
Централната избирателна комисия обявява
за народен представител следващия в съот
ветната листа кандидат, се установи, че под
№ 4 в кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ за
21. многомандатен изборен район – Сливен, е
записана „Марияна“ вместо Мариана Петрова
Иванова-Николова. С оглед общия принцип
за съобразяване на административните актове
с действителното фактическо положение е не
обходимо да се допусне исканата от Мариана
Петрова Иванова-Николова поправка.
Предвид изложеното и на основание чл. 26,
ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Допуска поправка на явна фактическа грешка
в Решение № 2041-НС от 1 октомври 2012 г.
на ЦИК и удостоверение № 290 от 1 октом
ври 2012 г., като личното име на обявената
за избрана за народен представител Мариана
Петрова Иванова-Николова вместо „Марияна“
да се чете „Мариана“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
9126
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-157
от 14 септември 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за
народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2,
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на „Слуит кидс“ – ЕООД, пред
ставлявано от Анита Василева Василева, ЕИК
131512010, със седалище и адрес на управление
София 1407, район „Лозенец“, кв. Кръстова вада,
ул. Асен Йорданов 58А, ет. 2, ап. 6, да открие
Частна детска градина „Патета“ – София, при
следните условия:
1. Възпитанието и обучението в детската гра
дина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образо
вателно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна детска гра
дина „Патета“ – София, е София, кв. Лозенец, ул.
Ст. Л. Костов 28, УПИ IV-1089, кв. 19, местност
НПЗ Хладилника – Витоша.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес София, кв. Лозенец, ул. Ст.
Л. Костов 28, УПИ IV-1089, кв. 19, местност НПЗ
Хладилника – Витоша.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Инна Георгиева Занфирова-Ничева.
Министър:
С. Игнатов
9129
ЗАПОВЕД № РД-14-158
от 26 септември 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ
ната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частно средно общообразователно училище
„Евро – училище Ровел“ – София, изменям За
повед № РД-14-0014 от 2.04.1999 г. (ДВ, бр. 41 от
1999 г.), изм. със Заповед № РД-14-65 от 9.05.2000 г.
(ДВ, бр. 45 от 2000 г.), изм. със Заповед № РД-14212 от 27.06.2007 г. (ДВ, бр. 59 от 2007 г.), изм. със
Заповед № РД-14-131 от 25.08.2010 г. (ДВ, бр. 72
от 2010 г.), както следва:

Думите: „Томеа“ – АД, се заменят с „БОК – Ро
вел“ – ЕООД, ЕИК 202216178, със седалище и
адрес на управление с. Иваняне 1393, община
Столична, ул. Св. св. Кирил и Методий 66.
Министър:
С. Игнатов

9130

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-И-709
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 266, ал. 1 от Закона за съ
дебната власт:
I. Насрочвам конкурс за длъжността „държавен
съдебен изпълнител“ при районните съдилища
Ардино, Ботевград, Бургас, Велинград, Враца,
Горна Оряховица, Дупница, Карлово, Кула, Кър
джали, Крумовград, Ловеч, Нова Загора, Омуртаг,
Свиленград, Сливница, Трън и Трявна – по една
свободна длъжност.
Конкурсът да се проведе за проверка на знани
ята на кандидатите по Гражданския процесуален
кодекс – обща част и част пета „Изпълнително
производство“, Данъчно-осигурителния проце
суален кодекс, Административнопроцесуалния
кодекс – дял пети, Търговския закон, Закона за
особените залози, Закона за задълженията и до
говорите, Закона за собствеността, Правилника за
вписванията, Наредбата за определяне на реда за
изплащане от държавата на присъдена издръжка
и Тарифа № 1 към Закона за държавните такси
за таксите, събирани от съдилищата, прокура
турата, следствените служби и Министерството
на правосъдието.
Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.
Писменият изпит под формата на тест да се
проведе в сградата на Министерството на право
съдието в София, ул. Славянска 1, на 9.12.2012 г.
с начален час 10 ч. и продължителност 2 астро
номически часа.
В зависимост от броя на допуснатите до учас
тие в конкурса кандидати мястото на провеждане
може да бъде променено със заповед на минис
търа на правосъдието, поставена на видно място
в сградата на Министерството на правосъдието
и публикувана в интернет страницата му – www.
justice.government.bg, най-малко 7 дни преди датата
на писмения изпит.
II. Определям следния ред за провеждане на
конкурса:
1. Кандидатите подават заявление за участие в
конкурса в деловодството на Министерството на
правосъдието или по пощата в 14-дневен срок от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
по образец, публикуван на интернет страницата
на Министерството на правосъдието. Кандидатите
следва да отговарят на изискванията на чл. 162
от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите
прилагат: нотариално заверени копия от диплома
за завършено висше образование по специал
ността „Право“ и от удостоверение за придобита
юридическа правоспособност; автобиография,
подписана от кандидата; копие от лична карта;
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свидетелство за съдимост, издадено за участие в
конкурс за държавен съдебен изпълнител – ори
гинал; документ за психично здраве – оригинал,
и декларация относно обстоятелствата по чл. 162
от Закона за съдебната власт.
2. Кандидатите за конкурса могат да участват
в класирането за длъжността „държавен съдебен
изпълнител“ най-много за два съдебни района,
посочени в заявлението, в поредността, в която
желаят да бъдат класирани.
3. В 14-дневен срок от изтичане на срока по
т. 1 се обявява списък на допуснатите до конкурса
кандидати и списък на кандидатите с нередовни
документи. Списъците се обявяват едновременно
на видно място в сградата на Министерството
на правосъдието и на интернет страницата на
министерството. В 7-дневен срок от обявяване на
списъка кандидатите с нередовни документи могат
да подадат в деловодството на Министерството
на правосъдието или по пощата допълнителни
заявления за изправяне на нередовностите.
4. В 14-дневен срок от изтичане на срока за
изправяне на нередовните заявления се обявява
списък на допуснатите до конкурса кандидати,
които са отстранили нередовностите, и списък
на кандидатите с нередовни документи, които
не са отстранили нередовностите в посочения
по-горе срок, както и обобщен списък на всички
допуснати до конкурса кандидати. Списъците се
обявяват едновременно на видно място в сгра
дата на Министерството на правосъдието и на
интернет страницата на министерството.
5. Конкурсът се провежда от комисия, опре
делена със заповед на министъра на правосъди
ето. В 14-дневен срок от издаване на заповедта
за определяне на комисията същата изготвя
регламент за провеждане на писмения и устния
изпит, който се одобрява от министъра на право
съдието, обявява се на видно място в сградата на
Министерството на правосъдието и се публикува
на интернет страницата на Министерството на
правосъдието.
6. За резултатите от писмения изпит кон
курсната комисия изготвя протокол, който се
обявява в 10-дневен срок след провеждането
му едновременно на видно място в сградата на
Министерството на правосъдието и на интернет
страницата на министерството.
7. До устен изпит се допускат само канди
датите, оценени на писмения изпит с успех не
по-нисък от 4,50.
8. Устният изпит се провежда в едномесечен
срок от обявяване на резултатите от писмения
изпит по график за явяване на участниците.
Списъкът и графикът се обявяват по посочения
начин 5 дни преди началото на този изпит.
9. За резултатите от устния изпит комисията
изготвя протокол.
10. Конкурсната комисия извършва класира
нето на кандидатите, за което изготвя протокол,
който в 7-дневен срок изпраща на министъра
на правосъдието с оглед правомощието му по
чл. 268, ал. 4 ЗСВ.
11. Резултатът от класирането се обявява на
видно място в сградата на министерството, на
интернет страницата и се съобщава на класира
ните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 КТ.
Контрола по изпълнението на заповедта въз
лагам на заместник-министър Деница Вълкова.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Копие от заповедта да се връчи на заместникминистър Деница Вълкова, главния инспектор на
Инспектората на министъра на правосъдието по
ЗСВ, директора на дирекция „Съдебна и други
специализирани дейности“ и на председателите на
районните съдилища в Ардино, Ботевград, Бургас,
Велинград, Враца, Горна Оряховица, Дупница,
Карлово, Кула, Кърджали, Крумовград, Ловеч,
Нова Загора, Омуртаг, Свиленград, Сливница,
Трън и Трявна – за сведение и изпълнение.

9037

Министър:
Д. Ковачева

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-2374
от 24 септември 2012 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
транзитния трафик по коридори IV, VIII и Х от
Трансевропейската транспортна мрежа в грани
ците на Република България и допълнително
изложени фактически мотиви, описани в обяс
нителните записки към парцеларния план, на
основание чл. 129, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 128, ал. 2, 5 и 6 ЗУТ и чл. 16 от
Закона за уст ройството и заст рояването на
Столичната община; Рамково споразумение за
съвместно финансиране от 30.03.2010 г. между
Столична община и Агенция „Пътна инфраструк
тура“; писма на Агенция „Пътна инфраструктура“
с вх. № АУ13-6 от 13.08.2012 г., № АУ13-6(2) от
23.08.2012 г. и № АУ13-6(4) от 20.09.2012 г.; писма
на Столична община вх. № 07-00-19 от 8.04.2011 г.,
№ 07-00-19(1) от 20.09.2012 г. и № АУ13-6(5) от
24.09.2012 г.; възлагане на МРРБ № АУ14-17 от
10.05.2012 г. за разрешаване изработването на
подробен устройствен план (ПУП); съобщаване
на проекта на парцеларен план в ДВ, бр. 46 от
2010 г. и бр. 93 от 2010 г.; протоколи от 10.07.2011 г.
(за райони „Сердика“ и „Надежда“) и 11.07.2012 г.
(за райони „Кремиковци“ и „Панчарево“) от про
ведено обществено обсъждане; писмо от МЗХ с
изх. № 12-557 от 18.04.2012 г.; Решение по ОВОС
№ 6-3/2011 г. на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ); писмо на МОСВ изх.
№ ЕО-46 от 28.02.2012 г.; писмо от МОСВ изх.
№ 12-00-79 от 26.01.2012 г. за влязло в сила решение
по ОВОС; съгласувателни писма № ЗЗ-00-0181
от 17.06.2011 г. и № ЗЗ-НН-0077 от 24.02.2012 г.
на Министерството на културата; протокол от
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ № УТ-01-02-26 от 24.08.2012 г.; Решение
на Министерския съвет № 302 от 20.04.2012 г. за
определяне на обекта за национален и с нацио
нално значение и Заповед № РД-02-14-495 от
1.03.2012 г. на министъра на регионалното раз
витие и благоустройството одобрявам подробен
устройствен план – парцеларeн план за обект:
Северна скоростна тангента от км 0+000 до км
2+250, от км 4+560 до км 14+200,50 и от км 14+820
до км 16+400 (идентичен с км 16+540) – основно
трасе, извън урегулираните територии, одобрени
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с Решение № 545 на Столичния общински съвет
от 29.07.2009 г., Заповед на Столичния народен
съвет № РД-50-09-196 от 27.06.1989 г. и Заповед
на Столичния народен съвет № РД-50-09-251 от
13.09.1989 г. съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Со
фия-град, в 14-дневен срок от обнародването є
чрез МРРБ.

9104

За министър:
Д. Симидчиев

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 285
от 3 септември 2012 г.
за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства, в площ „Света
Петка“, разположена в землището на с. Челопеч,
община Челопеч, област София
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1, чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства и про
токолно решение по т. 23 от протокол № 31 от
заседанието на Министерския съвет на 22 август
2012 г. разрешавам на „Челопеч Майнинг“ – ЕАД,
с. Челопеч, ЕИК 122003576, дружество, регистри
рано по ф.д. № 5164/1991 на СОС, със седалище и
адрес на управление: 2087 с. Челопеч, Софийска
област, титуляр на разрешението, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в
площ „Света Петка“, разположена в землището
на с. Челопеч, община Челопеч, област София,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 4,8 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коорди
нати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както и правата и задълженията
на титуляря се определят в договора за търсене
и проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвател
ните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проуч
ване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

ВЕСТНИК
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър
на граничните точки, определящи границите на
площ „Света Петка“, разположена в землището
на с. Челопеч, община Челопеч, област София
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4605097

8557603

2.

4605111

8559656

3.

4606203

8560359

4.

4606196

8561577

5.

4605553

8561555

6.

4605080

8561183

7.

4605286

8560989

8.

4605379

8560946

9.

4605544

8560863

10.

4605482

8560746

11.

4605205

8560648

12.

4604947

8559987

13.

4604638

8559262

14.

4604137

8558677

15.

4603106

8559238

16.

4602826

8557939

17.
8965

4603054

8557655

РАЗРЕШЕНИЕ № 288
от 5 септември 2012 г.
за проучване на метални полезни изкопаеми,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ „Чупрене“,
разположена в землищата на с. Превала, с. Горна
Лука, с. Мартиново и гр. Чипровци, област Монтана, и с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Репляна,
с. Чупрене, с. Стакевци, с. Праужда и с. Салаш,
област Видин
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1, чл. 41, ал. 1
на Закона за подземните богатства и протоколно
решение № 22 от протокол № 31 от 22.08.2012 г.
на Министерския съвет разрешавам на „Каракал
Кеймдридж България“ – ЕАД, гр. Костинброд,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 131382182, със
седалище и адрес на управление гр. Костинброд
2230, Софийска област, ул. Христо Ботев 11, да
извърши за своя сметка проучване на метални
полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства,
в площ „Чупрене“, разположена в землищата
на с. Превала, с. Горна Лука, с. Мартиново и
гр. Чипровци, област Монтана, и с. Горни Лом,
с. Долни Лом, с. Репляна, с. Чупрене, с. Стакев
ци, с. Праужда и с. Салаш, област Видин, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 199,2 кв. км.
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3. Границите на площта са определени с коорди
нати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разреше
нието и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Чупрене“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4741522

8441836

2.

4742968

8447418

3.

4739274

8447380

4.

4731412

8455733

5.

4731412

8458532

6.

4729972

8461557

7.

4723018

8466905

8.

4718687

8473983

9.

4720165

8468795

10.

4722739

8466638

11.

4720711

8465139

12.

4721923

8463108

13.

4725688

8460010

14.

4723828

8453133

15.

4725202

8452196

16.

4727007

8454334

17.

4729982

8444672

18.

4735109

8441528
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РАЗРЕШЕНИЕ № 289
от 5 септември 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Баришница“,
разположена в землището на с. Кобилино, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1, чл. 41, ал. 1
на Закона за подземните богатства и протоколно
решение по т. 25 от протокол № 31 от заседанието
на Министерския съвет на 22 август 2012 г. раз
решавам на „Алфастоун“ – ЕООД, с. Планинец,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписвани
ята под ЕИК 200850381, със седалище и адрес на
управление с. Планинец, община Ивайловград,
област Хасково, ул Първа 10, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Баришница“, разположена в землището на с. Ко
билино, община Ивайловград, област Хасково.
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,107 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване с ти
туляря.
8. Контролът по изпълнението на разреше
нието и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Баришница“

19.

4741100

8443100

20.

4741100

8443650

21.

4740500

8443650

№

X (m)

Y (m|

4530585

9465872

4530590

9465965

Координатна система 1970 г.

22.

4740500

8443100

1.

23.

4739070

8445250

2.

24.

4739250

8445400

3.

4530185

9465960

25.

4738950

8445750

4.

4530000

9465720

26.
8966

4738750

8445550

5.
8967

4530430

9465720

С Т Р. 5 6

ДЪРЖАВЕН

РАЗРЕШЕНИЕ № 297
от 21 септември 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Векра“, разположена на територията на община Габрово,
област Габрово
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства, § 105, ал. 2 от преход
ните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства и протоколно решение № 31 от 22 ав
густ 2012 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Мазалат“ – ЕООД, Севлиево, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
817045463, със седалище и адрес на управление
Севлиево 5400, област Габрово, ул. Васил Левски
20, да извърши за своя сметка проучване на стро
ителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Векра“, разположена на територията на
община Габрово, област Габрово, при следните
условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,39 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвател
ните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Векра“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9127

X (m)
4672162
4672293
4672327
4672323
4672165
4671787
4671789
4671865
4672000

Y (m)
8670133
8670263
8670612
8670897
8671117
8670796
8670625
8670310
8670124

ВЕСТНИК
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РАЗРЕШЕНИЕ № 301
от 24 септември 2012 г.
з а търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Добри дол“, разположена в землищата на с.
Горна Диканя и с. Долна Диканя, община Радомир, област Перник, и с. Ярлово и с. Ковачевци,
община Самоков, Софийска област
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 32 от Протокол № 32 от заседанието на
Министерския съвет на 29 август 2012 г. разре
шавам на „Геотехникс инженеринг“ – ЕООД,
София, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 201257494, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Мануш войвода 6 – 8, ет. 3, ап. 9, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в
площ „Добри дол“, разположена в землищата
на с. Горна Диканя и с. Долна Диканя, община
Радомир, област Перник, и с. Ярлово и с. Кова
чевци, община Самоков, Софийска област, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 13,52 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвател
ните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проуч
ване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Добри дол“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4575997,0

8484003,0

2.

4576297,0

8484328,0

3.

4576045,5

8485086,7
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№

X (m)

Y (m)

4.

4576036,4

8485281,7

5.

4576135,0

8485303,0

6.

4576160,5

8485194,7

7.

4576205,4

8485205,8

8.

4576205,4

8485361,4

9.

4576292,9

8485356,7

10.

4576406,4

8485323,6

11.

4576382,3

8485453,7

12.

4576295,0

8485493,6

13.

4576378,4

8485682,7

14.

4576740,2

8485682,8

15.

4575755,0

8486710,0

16.

4575405,0

8489885,1

17.

4574969,6

8490849,1

18.

4573505,1

8490303,2

19.

4572895,5

8491653,5

20.

4572895,5

8493300,0

21.

4574865,0

8490974,1

22.

4574920,7

8490974,1

23.

4573990,0

8493350,0

24.

4571090,0

8493350,0

25.

4573012,8

8488862,2

26.

4575002,0

8487804,0

9128

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 981
от 23 август 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администра
ция, решение, прието с протокол № 30 от заседание,
проведено на 9.08.2012 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 по
требителите 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 и изпит
вателен протокол № 26575 от 17.07.2012 г., издаден
от Изпитвателен център „Глобал тест“ – София,
съгласно който дамски обувки „Мегияс“ – тип
мокасини, модел 12-220, с лицева част от естест
вена кожа, подплата и стелка – естествена кожа,
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външно ходило от други материали, с етикет,
съгласно който стоките са произведени за „Меги
яс“ – София, от „И.А. Спорт – 99“, не отговарят
на изискванията на БДС EN ISO 17075:2008 Кожи
обработени. Химични изпитвания, Определяне
съдържанието на хром VІ – обувките съдържат
завишено съдържание на хром VІ – при допуск
3,0 mg/kg е установено 6,3 mg/kg, поради което
същите представляват потенциална опасност за
здравето на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на дамски
обувки „Мегияс“– тип мокасини, модел 12-220,
с лицева част от естествена кожа, подплата и
стелка – естествена кожа, външно ходило от дру
ги материали, с етикет съгласно който стоките
са произведени за „Мегияс“ – София, от „И.А.
Спорт – 99“, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, 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 пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповед
та с цел да се защити животът и здравето на
гражданите. Разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобща
ването му независимо дали административният
акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

9131

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 982
от 23 август 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната админи
страция, решение, прието с протокол № 30 от
заседание, проведено на 9.08.2012 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
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с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изпитвателен протокол № 6813 от 27.07.2012 г.
на ИЦ „Алми тест“ – ООД, София, съгласно
който детски летни обувки в розов цвят, с под
вижна каишка, която може да се поставя над
петата и пред глезена, и две прозрачни каишки,
със залепена върху тях декорация – момиче,
с гумено ходило с изобразени върху страната
откъм стъпалото момиченце, цветя и надпис
„KIDT NS“, в прозрачна целофанова опаковка,
с щампиран върху външната част на ходилото
надпис „JDL – 9001“ и размер, не отговарят на
изискванията за безопасност съгласно БДС ЕN
71-1:2011, т. 8.2, 8.3 и 8.4.2.1 – детските обувки
съдържат 34,57 % диоктил фталат при допуск max
0,1 тегл. % и при изпитване на опън и усукване
се отделят малки части, които изцяло попадат в
цилиндъра за малки части, поради което за по
требителите съществува химически риск и риск
от задавяне и последващо задушаване, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на детски летни обувки в розов цвят, с подвижна
каишка, която може да се поставя над петата и пред
глезена, и две прозрачни каишки, със залепена
върху тях декорация – момиче, с гумено ходило,
с изобразени върху страната откъм стъпалото
момиченце, цветя и надпис „KIDT NS“, в про
зрачна целофанова опаковка, с щампиран върху
външната част на ходилото надпис „JDL – 9001“
и размер, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, 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 пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на запове
дта с цел да се защити животът и здравето на
гражданите. Разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобща
ването му независимо дали административният
акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
9132
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 935-ОЗ
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за фи
нансов надзор и чл. 29, ал. 3 и 5 от Кодекса за
застраховането Комисията за финансов надзор
издава на „Интерамерикан България“ – ЗЕАД,
ЕИК: 121744900, със седалище и адрес на управ
ление – София 1301, район „Възраждане“, бул.
Александър Стамболийски 55, ет. 7, офис 12,
допълнителен лиценз по т. 16 от раздел ІІ, буква
А ,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – Застраховка
„Разни финансови загуби“, за следните рискове:
– „Рискове, свързани със заетостта“;
– „Лошо време“;
– „Загуба на доходи“;
– „Други финансови загуби (нетърговски)“;
– „Други финансови загуби“.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд на Република България в
14-дневен срок от съобщаването му.

8915

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 953-ОЗ
от 19 септември 2012 г.
Като взе предвид представените към заяв
лението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса
за застраховането и на основание чл. 13, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор и чл. 29, ал. 3 и
5 от Кодекса за застраховането Комисията за
финансов надзор издава на ,,Дженерали Застра
ховане“ – АД, ЕИК: 030269049, със седалище
и адрес на управление – София 1504, район
„Оборище“, бул. Княз Александър Дондуков 68,
допълнителен лиценз по т. 4 от раздел ІІ, буква
А ,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Релсови превозни средства“ – „Всяка щета или
загуба, нанесена на релсови превозни средства“.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Ко
мисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

9101

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 963-ГФ
от 25 септември 2012 г.
На основание чл. 287, ал. 3 от Кодекса за за
страховането Комисията за финансов надзор реши:
1.1. Определя размера на вноската на за
страхователите, предлагащи в Република Бъл
гария задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите по чл. 249,
т. 1 от Кодекса за застраховането на 8,50 лв. за
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всяко отделно моторно превозно средство, за
отговорността, във връзка с чието използване е
сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите (включително
гранична застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите).
1.2. Вноската към Гаранционния фонд се за
писва на отделен ред в застрахователната полица.
2. Определя размера на вноската на застра
хователите, предлагащи в Република България
задължителна застраховка „Злополука“ на пътни
ците по чл. 249, т. 2 от Кодекса за застраховане
на 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача,
за което е сключена задължителна застраховка.
3. Определя следните срокове за превеждане
на вноските по сметка на Гаранционен фонд:
– ежемесечно до 10-о число на втория месец
след месеца на сключването на застраховките.
4. Застрахователите събират и внасят пълния
размер на вноската по т. 1.1 или 2 в сроковете
по т. 3 независимо от разсрочено плащане на
премията, когато такова е предвидено съгласно
застрахователния договор.
Решението подлежи на обжалване пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок от
датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

9102

Председател:
Ст. Мавродиев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 294
от 14 юни 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столичната община е постъпило заяв
ление вх. № ГР-94-Г-33 от 19.05.2010 г. от Георги
Славев Димитров, Анета Панайотова Димитрова,
Мариана Христова Начева, Цанко Цветанов На
чев, Христо Цветанов Начев, Николай Начков
Нейков с пълномощник Венцислав Георгиев
Димитров с искане да се допусне изменение на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация в обхвата на УПИ V, УПИ VI, УПИ
XII и УПИ XIII, кв. 10, м. Христо Ботев.
Към заявлението са приложени следните
писмени доказателства: скици за имот пл. № 152,
за УПИ XII-25, нотариален акт № 85, том I, peг.
№ 654, нотариално дело № 75/2002, договор за
доброволна делба от 7.12.1994 г., нотариален
акт № 111, том I, peг. № 785, нотариално дело
№ 98/2002, нотариален акт № 52, том LLLXI,
дело № 32773/1993, нотариален акт № 35, том
XXVI, дело № 5031/1995, нотариален акт № 19,
том XIV, peг. № 2619, дело № 2344/1943, нота
риален акт № 158, том XXX, дело № 4984/1974,
удостоверение за наследници на Цветан Начков
Начев, пълномощно от Николай Начков Нейков,
с нотариално заверен подпис от Мила Енева, но
тариус с район на действие PC – София, вписано
под № 140 в Нотариалната камара, мотивирано
п ред ложение за изменението на под робни я
устройствен план за кв. 10, м. Христо Ботев,
район „Слатина“.
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Искането за изменение на подробния ус
тройствен план е разгледано от отделите на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Със заповед № РД-09-50-1435 от 23.09.2010 г.
на главния архитект на Столичната община се
допуска да се изработи проект – изменение на
действащия подробен устройствен план – изме
нение на план за регулация за УПИ V, VI, XII,
XIII, кв. 10, м. Христо Ботев, по плана на София
с мотивирано предписание.
С писмо изх. № ГР-94-Г-33/2010 от 29.09.2010 г.
издадената заповед е изпратена за сведение и съб
людаване до район „Слатина“, Столична община.
С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-94 -Г-33/2 010 о т
4.01.2011 г., подадено от Георги Славев Димитров,
Анета Панайотова Димитрова, Мариана Христова
Начева, Цанко Цветанов Начев, Христо Цветанов
Начев, Николай Начков Нейков, в Направление
„Архитектура и градоустройство“ е внесен проект
за изменение на подробния устройствен план – из
менение на план за регулация за УПИ V, VI, XII,
XIII, кв. 10, м. Христо Ботев, Столична община.
Проектът за изменение на ПУП е разгледан и
съгласуван от отделите на Направление „Архитек
тура и градоустройство“ на Столичната община.
С писмо изх. № ГР-94-Г-33 от 19.05.2010 г. до
район „Слатина“, Столична община, проектът е
изпратен за съобщаване на заинтересованите лица.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ на всички заинтересовани лица. С писмо
изх. № 66-02-7-(2) от 2.05.2011 г. главният архитект
на район „Слатина“ удостоверява, че в законо
установения срок няма постъпили възражения.
С молба вх. № ГР-94-Г-33/2010 от 19.04.2011 г.
са внесени следните писмени доказателства:
предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3
ЗУТ, удостоверение за наследници на Начко
Нейков Начев, пълномощно от Георги Славев
Димитров, Венцислав Георгиев Димитров, с но
тариално заверени подписи от Цветозар Петров,
помощник-нотариус при Даниела Йорданова,
нотариус в PC – София, вписана под № 343 в
Нотариалната камара.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-38 от
10.05.2011 г., т. 2, със служебно предложение да
се нанесе магистрален водопровод ∅ 1200 и се
представи справка и становище на „Софийска
вода“ – АД.
С писмо изх. № ГР-94-Г-33/2010 от 7.06.2011 г.
до Георги Славев Димитров, Анета Панайотова
Димитрова, Мариана Христова Начева, Христо
Цветанов Начев по реда на чл. 30, ал. 2 АПК е
указано в проекта за подробен устройствен план да
се отрази магистралният водопровод със съответния
сервитут и да се представи становище на експло
атационното дружество „Софийска вода“ – АД.
С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-94 -Г-33/2 010 о т
23.11.2011 г. е внесен коригиран чертеж с нанесен
водопровод ∅ 1200 и становище на „Софийска
вода“ – АД.
Представено е съгласуване с дирекция „Зелена
система“ при Столичната община с № 94-Г-СП28 от 9.12.2010 г.
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Предложеният проект за изменение на план
за регулация е в съответствие с изискванията
на закона и е спазена процедурата по допускане
и обявяване.
В доклад № ГР-94-Г-33 от 2012 г. на главния
архитект на Столичната община се съдържат
подробни мотиви за издаването на решението,
които административният орган изцяло споделя
и приема за свои.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 и ал. 1, т. 1,
чл. 14, ал. 4, чл. 15, ал. 3, чл. 81, ал. 1, чл. 129,
ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ, т. 21 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-38 от 10.05.2011 г., т. 2, Столичният об
щински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Христо Ботев, кв. 10; открива
не на задънена улица от о.т. 198б до о.т. 198в;
изменение границите на УПИ V-24, 128 – „За
КОО“, и преотреждането му в УПИ V-24, 128 –
„За автосервиз, складове и офиси“; изменение
границите на УПИ VI-25 и преотреждането му
в УПИ VI-152 – „За магазин, офиси и складове“;
изменение границите на УПИ ХІІ-25 и преот
реждането му в УПИ XII-25 – „За магазин, ЖС
и офиси“; изменение границите на УПИ XIII-26
и преотреждането му в УПИ XIII-26 – „За ЖС и
магазини“, по кафявите и зелените линии, цифри,
текст и зачертавания и корекциите с оранжев
цвят съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Слатина“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.

8925

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 320
от 14 септември 2012 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 № 261 от 31.05.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддава
не на 6.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ 587,
кв 72, м. Ломско шосе, София, ж. к. Надежда,
ул. Свети Климент 43а – общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 58 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 2.11.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 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.

9055

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 321
от 14 септември 2012 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 № 261 от 31.05.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 5.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ 586, кв.
72, м. Ломско шосе, София, ж. к. Надежда, ул.
Свети Климент 43 – общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 58 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 1.11.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 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.

9056

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 324
от 14 септември 2012 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 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддава
не на 7.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
VII-1386, кв 15а, м. НПЗ „Хаджи Димитър", Со
фия – общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне".
2. Начална тръжна цена – 174 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 5.11.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 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.

9057

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 325
от 14 септември 2012 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 № 272 от 28.04.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ с
планоснимачен № 736 в УПИ I и сграда, София,
ул. Летоструй 109 – общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 225 000 лв. (52 %
от сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 22 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 8.11.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 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.

9058

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 493
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите ос
нования в докладна записка вх. № ДЗ-539 от
29.08.2012 г. от зам.-кмета на общината Общин
ският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване за промяна предназначението на
имот КИ 49309.24.3 по кадастралната карта на
с. Мулдава за „Жилищно строителство“ ведно
с трасета за проектиране на ел. провод и водо
провод до имота, съгласно нанесените червени и
сини регулационни линии и надпис със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показа
тели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в едномесечен срок от об
народването му в „Държавен вестник“ пред Ад
министративния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
8926
РЕШЕНИЕ № 494
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите ос
нования в докладна записка вх. № ДЗ-540 от
29.08.2012 г. от зам.-кмета на общината Общин
ският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация и
застрояване за промяна предназначението на имот
КИ 99087.18.35 по кадастралната карта на кв. Горни
Воден, Асеновград, „За жилищно строителство“
ведно с трасета за проектиране на ел. провод и
водопровод до имота, с който се образуват 3 нови
урегулирани поземлени имоти: УПИ 18.211 – жи
лищно застрояване, 18.212 – жилищно застроява
не, и 18.213 – жилищно застрояване, съгласно
нанесените червени и сини регулационни линии

С Т Р. 6 2
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и надписи със син цвят. Установява се режим на
застрояване съгласно нанесените ограничителни
линии на застрояване с червен цвят, котировки с
черен цвят и показатели на режима на застрояване
със син цвят на приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в едномесечен срок от об
народването му в „Държавен вестник“ пред Ад
министративния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
8927

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 367
от 31 август 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Бла
гоевград, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), минаващ през
имоти с идентификатори 04279.78.110 – полски
път (частна собственост – договор за учредяване
право на прокарване на подземен електрически
кабел № 108, том VІ, вх. рег. № 1669, парт. д.
№ 909 от 19.05.2012 г.), и 04279.78.93 – полски път
(общинска собственост), за присъединяване към
електроразпределителна мрежа на производител
на електрическа енергия с обект „Фотоволтаична
електрическа централа“ в имот с идентификатор
04279.78.121 в местността Герена по кадастралната
карта на Благоевград, като присъединяването
на обекта ще се извърши с кабелно отклонение
до съществуващо жере на електропровод 20 kV
„Язовира“ до бъдеща електрическа уредба 20/04
kV, която ще се изгради в имот с идентификатор
04279.78.121.
Председател:
Д. Савеклиева
8955
РЕШЕНИЕ № 369
от 31 август 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Бла
гоевград, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларн план (ПП) за водопроводна
връзка до имот с идентификатор 04279.111.29 в
местността Джампалица по кадастралната карта
на Благоевград, минаваща през имоти с иденти
фикатори 04279.125.79.9 – местен път (общинска
собственост) и 04279.158.75 – местен път (общинска
собственост).

8956

Председател:
Д. Савеклиева

ВЕСТНИК

1. Открива процедура по приватизация на
499 бр. дялове от „Хлебозавод“ – ООД, предста
вляващи 19,84 % от капитала на дружеството, със
седалище Габрово, адрес на управление: Габро
во, ул. Н. Войновски 146, чрез публичен търг с
явно наддаване от 14 ч., който ще се проведе в
приемната зала на първия етаж в сградата на
Община Габрово, до ЦИУГ, на 17-ия ден от датата
на обнародването на това решение в „Държавен
вестник“. Предметът на дейност на дружеството
е: производство на хляб, хлебни изделия, боза и
безалкохолни напитки; търговия на едро и дребно
в страната; външнотърговска дейност; посред
ническа, спедиторска и комисионна дейност;
транспортна дейност в страната и в чужбина.
2. Търгът да се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 419 772 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
2.3. Депозитът за участие в размер 40 000 лв.
да се внесе по набирателна сметка с IBAN
№ BG52STSA93003305016910, BIC код на „Банка
ДСК“ – STSABGSF, не по-късно от работния ден,
предхождащ датата на търга. Купувачът дължи
всички данъци и такси по сделката.
2.4. Тръжната документация ще се получава
от следващия ден след датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“ в центъра
за информация и услуги на гражданите срещу
представяне на документ за внесена такса 800 лв.
без ДДС в касата на общината, но не по-късно
от работния ден, предхождащ датата на търга.
2.5. Предложенията за участие в търга се по
дават в деловодството на общината в надписан
запечатан непрозрачен плик не по-късно от 16,50 ч.
на работния ден, предхождащ датата на търга.
2.6. Огледът на активите на дружеството може
да се извършва след предварителна уговорка и
закупуване на тръжната документация всеки
работен ден, но не по-късно от 16 ч. на работния
ден, предхождащ датата на търга.
2.7. Начин на плащане: изцяло на една вноска
в деня на сключване на договора или 50% от
постигнатата цена на търга се изплащат в деня
на сключане на договора, а останалата сума,
намалена с размера на депозита и увеличена с
размера на основния лихвен процент на БНБ за
периода от сключване на договора до деня на
плащането, да се изплати в срок до 12 месеца
считано от същата дата и разплащане изцяло
в левове – без използване на други законови
платежни средства.
3. Утвърждава тръжната документация и про
екта на договор за приватизационната продажба
на остатъчния дял на „Хлебозавод“ – ООД.

8999

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 205
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК и чл. 5 във връзка
с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и кон
курсите Общинският съвет – гр. Габрово, реши:

БРОЙ 77

Председател:
Н. Сираков

ОБЩИНА КАОЛИНОВО
РЕШЕНИЕ № 95
от 31 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение на ОбЕСУТ, взето
с протокол № 13 от 2.11.2009 г., Общинският
съвет – гр. Каолиново, реши:

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – планове за регулация и застрояване
(ПЗР) на ПИ № 017037 с обща площ 3,031 дка,
ЕК АТТЕ 44865, и ПИ № 019003 с обща площ
8,000 дка, ЕК АТТЕ 44865, в землището на с.
Лятно, община Каолиново, област Шумен, с цел
изграждане на ветроенергиен парк.
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – планове за регулация и застрояване
(ПЗР) на ПИ № 015091 с обща площ 6,553 дка,
ЕКАТТЕ 21960, и ПИ № 015102 с обща площ
16,767 дка, ЕКАТТЕ 21960, в землището на с.
Долина, община Каолиново, област Шумен, с
цел изграждане на ветроенергиен парк.
Председател:
З. Назиф
8911

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
РЕШЕНИЕ № 159
от 18 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Козлодуй, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот
с идентификатор 37798.29.22 по КК и КР на гр.
Козлодуй в местност Мерите с площ 5265 м 2 – соб
ственост на „Васман“ – ЕООД, Козлодуй, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, с промяна на
предназначението „за услуги, производствени и
складови дейности“, без да се променя външната
граница към съседните имоти.
2. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот
с идентификатор 37798.29.24 по КК и КР на гр.
Козлодуй в местност Мерите с площ 5266 м 2 – соб
ственост на „Васман“ – ЕООД, Козлодуй, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, с промяна на
предназначението „за услуги, производствени и
складови дейности“, без да се променя външната
граница към съседните имоти.
3. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот
с идентификатор 37798.29.25 по КК и КР на гр.
Козлодуй в местност Мерите с площ 5266 м 2 – соб
ственост на „Васман“ – ЕООД, Козлодуй, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, с промяна на
предназначението „за услуги, производствени и
складови дейности“, без да се променя външната
граница към съседните имоти.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Козлодуй до
Административния съд – Враца.
Председател:
М. Занева
8957

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № РД-00-1143
от 25 септември 2012 г.
На основание на чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 10, ал. 8 от Закона за народната про
света, чл. 15, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета,
Решение № 73 от 17.02.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, нареждам:
Да бъдат преобразувани считано от 1.10.2012 г.:
1. Целодневна детска градина „Първи юни“
в Обединено детско заведение „Първи юни“ с
адрес: 2500 гр. Кюстендил, кв. Запад;
2. Целодневна детска градина „Славейче“ в
Обединено детско заведение „Славейче“ с адрес:
2500 гр. Кюстендил, ул. Райна Цанева 12.
Заповедта да се сведе до знанието на дирек
торите на детските градини и на началник-отдел
„Образование и наука“ в Община Кюстендил.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Виктор Янев – заместник-кмет „Хуманитарни
дейности“ на Община Кюстендил.

8928

Кмет:
П. Паунов

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 169
от 19 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК
и след станалите разисквания Общинският съ
вет – гр. Пазарджик, реши:
1. Дава съгласие за провеждане на нов публичен
търг с явно наддаване за продажба на притежава
ните от Община Пазарджик 10 055 броя поименни
акции, всяка една от тях с номинал 100 лв., от
капитала на „Пазар на производителя – Пазар
джик“ – АД, с. Огняново, ЕИК 112516812.
2. Продажбата на акциите от капитала на
„Пазар на производителя – Пазарджик“ – АД,
с. Огняново, ЕИК 112516812, да се извърши в
съответствие с Решение № 85 от 28.03.2012 г.
(ДВ, бр. 30 от 2012 г.), изменено и допълнено
с Решение № 123 от 31.05.2012 г. (ДВ, бр. 47 от
2012 г.), изменено с Решение № 166 от 26.07.2012 г.
(ДВ, бр. 63 от 2012 г.) на Общинския съвет – гр.
Пазарджик.
3. Утвърждава тръжната документация.

9042

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 183
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и след ста
налите разисквания Общинският съвет – гр.
Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеланен план за захран
ващи водопровод и електропровод в землищата
на с. Драгор и гр. Пазарджик, преминаващи

С Т Р. 6 4
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през полски пътища, републикански път ІІІ-803,
изоставени орна земя и напоителен канал до
ПИ 55155.8.168 по КККР на землище Пазарджик,
съгласно изчертаните със зелено и червено
трасета и сервитути и приложения регистър на
засегнатите имоти.

9013

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 189
от 31 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пе
щера, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ, за промяна предназна
чението на поземлен имот № 010055 в м. Долна
Бялча по КВС на гр. Пещера, с който се отрежда
УПИ ХVІ-010055 за животновъдна ферма (свине
ферма) с устройствена зона – Пп, с нормативно
определените показатели съгласно Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, ведно с представените схеми за ел. и ВиК
захранване на имот № 010055, намиращ се в
местността Долна Бялча по КВС на землището
на гр. Пещера.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дне
вен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез Община Пещера пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
Ан. Младенова

РЕШЕНИЕ № 190
от 31 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 6, ал. 1 ЗОС Общинският
съвет – гр. Пещера, реши:
1. Част от предвидената улица между о.т. 299
и о.т. 301а с площ 80 кв. м се присъединява към
УПИ VІІ-839, кв. 31 по ПУП на гр. Пещера, и
преминава от публична общинска собственост в
частна такава и се образува улица-тупик с 299-299а.
2. Във връзка с изискванията на чл. 41, ал. 8 и
чл. 48, ал. 1 от Наредба № 2 от 2004 г. за планиране
и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии на МРРБ
за спазване на минимален радиус от 15 м улици
с о.т. 301а-301б и 301а-301 стават улици-тупик с
о.т. 30-301в и 301б-301. Част от имот с пл. № 839
с площ 55 кв. м преминава в тротоарна площ в
зоната на кръстовището между кв. 31, кв. 30А
и кв. 30В.
3. Част от предвидената улица с площ 80 кв. м
между о.т. 299 и 301а преминава от публична
общинска собственост в частна такава и се при
общава към УПИ VІІ-839 в кв. 31 по плана на
гр. Пещера, а част от имот с пл. № 839 с площ
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55 кв. м преминава в тротоарна площ – публична
общинска собственост, в зоната на кръстовището
между кв. 31, кв. 30А и кв. 30В.
4. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Пещера пред Административния съд – Пазарджик.

8989

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

8988

ВЕСТНИК

Председател:
Ан. Младенова

РЕШЕНИЕ № 191
от 31 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Пещера, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за отреждане на ус
тройствена зона – предимно промишлена за
урегулираните поземлени имоти със смесено
предназначение в м. Долна Бялча в землището
на гр. Пещера – УПИ І-210016 за площадка за
разкомлектуване на МПС и събиране на черни
и цветни метали, УПИ ІІ-210022, за стопански
ну ж ди, У ПИ ІІ-210032 за стопанск и ну ж ди,
УПИ ІІІ-210001 за стопански нужди, УПИ ІV210014 за дърводелски нужди, УПИ V-210031 за
стопански нужди, УПИ ІХ-210021 цех за произ
водство на боза, УПИ Х-210033 за склад, УПИ
ХІ-210024 за производство и складови нужди,
УПИ ХІІ-210034 за производство и складови
ну ж ди, У ПИ ХІІІ-210023 за производство и
складови нужди, УПИ ІV-210035 за производство
и складови нужди, УПИ ХV-210037 за произ
водство и складови нужди, УПИ ХVІ-210027 за
производство на обувки, УПИ ХVІІ-210025 за
стопански нужди, УПИ ХVІІ-210038 за произ
водство и складови нужди, УПИ ХVІІ-210026 за
производство на дървен материал и сушилня,
УПИ ХVІІ-210028 за производство на дървен
материал и сушилня, УПИ ХХ-210029 за про
изводство и складови нужди, УПИ ХХ-210036
за производство и складови нужди, УПИ ХХІ210030 за производство и складови нужди, УПИ
ХХІІ-210018 за производство и складови нужди,
УПИ ХХІІІ-210019 за производство и складови
нужди, УПИ ХХІV-210005 за производство и
складови нужди, УПИ ХХV-210011 за производ
ство и складови нужди, УПИ І-010026 за депо
за употребявани автомобили, УПИ ХVІІ-010014
за база за селскостопанска техника, определя
се устройствена зона Пп – предимно промиш
лена, с устройствени показатели в границите
на нормативно определените съгласно Наред
ба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дне
вен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез Община Пещера пред Административния
съд – Пазарджик.

8990

Председател:
Ан. Младенова
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ОБЩИНА РАКИТОВО
РЕШЕНИЕ № 200
от 24 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с направеното пред
ложение и станалите разисквания Общинският
съвет – гр. Ракитово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за промяна пред
назначението на земеделски земи във връзка с
обект „Палеонтологично находище с. Дорково“ и
образуване на УПИ „За палеонтологичен парк“,
засягащ част от имот с идентификатор 23008.5.75
и имот 23008.5.74 в землището на с. Дорково,
община Ракитово.
Решението може да се обжалва чрез Общин
ският съвет – гр. Ракитово, пред Администра
тивния съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.

9050

Председател:
В. Хаджимосков

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 170
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение на кмета на
Община Раковски Общинският съвет – гр. Ра
ковски, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за промяна предназна
чението на ПИ-000 560 в местността Казаните по
КВС на кв. Секирово, гр. Раковски, и изменение
на ПУП – ПРЗ за УПИ-508, 509 – търговска дей
ност, склад и магазин за строителни материали,
като отпада УПИ-508, 509 – търговска дейност,
склад и магазин за строителни материали, и се
образува нов УПИ-508, 509, 560 – производстве
на и складова дейност, магазин за строителни
материали, с регулационни граници, съвпадащи
с външните имотни граници на ПИ-508, 509 и
560. Определя се свободно и ниско застрояване
с височина до 10 м съгласно ограничителните
застроителни линии, отразени в проекта с червен
пунктир и корекцията със зелен цвят, като от
дъното застроителната линия да отстои на 5 м
навътре в УПИ. Определя се зона „Пч“.

9032

Председател:
М. Шишков

РЕШЕНИЕ № 171
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение на кмета на
Община Раковски Общинският съвет – гр. Ра
ковски, реши:
Одобрява П У П – ПРЗ за п ром яна п ред
назначението на ПИ-024 035 и ПИ-024 033 в
местността Билюците по КВС на кв. Секиро
во, гр. Раковски, и изменение на ПУП – ПРЗ
за УПИ-024 032 – за селскостопанска дейност,

ВЕСТНИК
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предприятие за изкупуване, съхранение, лабора
торен анализ, термична преработка и разфасовка
на селскостопанска продукция – биологичен и
органичен пчелен мед, и УПИ-024 023 – за сел
скостопанска дейност, предприятие за изкупу
ване, съхранение, лабораторен анализ, термична
преработка и разфасовка на селскостопанска
продукция, биологичен и органичен пчелен мед,
като отпадат УПИ-024 032 – за селскостопанска
дейност, предприятие за изкупуване, съхранение,
лабораторен анализ, термична преработка и
разфасовка на селскостопанска продукция – би
ологичен и органичен пчелен мед, и УПИ-024
023 – за селскостопанска дейност, предприятие
за изкупуване, съхранение, лабораторен анализ,
термична преработка и разфасовка на селско
стопанска продукция – биологичен и органичен
пчелен мед, и се образува нов УПИ-024 032, 024
023, 024 033, 024 035 – за селскостопанска дейност,
предприятие за изкупуване, съхранение, лабора
торен анализ, термична преработка и разфасовка
на селскостопанска продукция – биологичен и
органичен пчелен мед, с регулационни грани
ци, съвпадащи с външните имотни граници на
ПИ-024 032; ПИ-024 023; ПИ-024 033 и ПИ-024
035. Определя се свободно и ниско застрояване
с височина до 10 м съгласно ограничителните
застроителни линии, отразени в проекта с червен
пунктир. Определя се зона „Пч“.
Председател:
М. Шишков

9033

РЕШЕНИЕ № 172
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение на кмета на
Община Раковски Общинският съвет – гр. Ра
ковски, реши:
Одобрява КПИИ в част ПУП – парцеларен
план за обект: Подземна оптична кабелна мрежа
на ЕТ „Енджълсофт – Ангел Геров“ от границата
с община „Марица“ между с. Стряма и гр. Раков
ски – кв. Парчевич, кв. Секирово и кв. Генерал
Николаево, област Пловдив.
Председател:
М. Шишков

9034

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 293
от 20 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 8, ал. 1 и 3 и чл. 9 от Наредбата за търго
вете и конкурсите, чл. 7, т. 20 от Наредбата за
устройство и работа на органите за приватизация
и следприватизационен контрол Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на 560 поименни налични
акции, които представляват 25 % от капитала на
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„Агропродукт“ – АД, Русе, собственост на Об
щина Русе, описани във временно удостоверение
№ 1 от 14.06.2002 г.
2. Утвърждава тръжната документация при
следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 57 500 лв.;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 10 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация;
2.4. начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на под
писване на договора за продажба.
3. Тръжната документация се закупува в цен
търа за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода 6. Цената на
тръжната документация е 360 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в
центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документа
ция – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
7. Търгът да се проведе на 23-тия работен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната
зала на третия етаж на общината, пл. Свобода 6.
8. Определя комисия в състав от 7 члено
ве – четирима общински съветници и трима от
общинска администрация, която да организира
и проведе търга.
9. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител
ността на търга.
10. Възлага на комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спе
челилия търга участник.
11. Възлага на кмета на общината да освободи
депозитите на неспечелилите участници в търга,
да издаде заповед за спечелилия търга участник и
да сключи приватизационен договор за покупкопродажба с него.
12. При непровеждане на търга да се прове
де повторен търг 17 работни дни след първата
дата от 17,30 ч. на същото място и при същите
условия.
Председател:
В. Пенчев
9049
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ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 462
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 10 на ПК по ус
тройство на територията и екология Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 46276.9.194 и част от ПИ № 46276.8.410 в
землището на с. Мала църква, община Самоков, с
възложител „Хидроековат“ – ООД, при обособена
зона със специално предназначение (Спр) за из
граждане на МВЕЦ „Роса“ с показатели: плътност
на застрояване – до 80 %; коефициент на интен
зивност – до 0,8; височина на сградите – до 10 м.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
тръбопровод за нуждите на МВЕЦ „Роса“, преми
наващ през ПИ № 46276.9.193, ПИ № 46276.9.2, ПИ
№ 46276.8.410, ПИ № 46276.8.477 и ПИ № 46276.8.409
в землище с. Мала църква, община Самоков.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре
шението подлежи на обжалване чрез общинския
съвет до Административния съд – София област.
Председател:
Ир. Коцева
8998

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 185
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 ЗОС, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
Решение № 400 от 10.12.2009 г. на ОбС – гр.
Симитли, Решение № КЗЗ-01 от 25.01.2012 г. и
Решение на ЕСУТ при Община Симитли Об
щинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 224002, м. Бангеови то
поли, землище на гр. Симитли, с отреждане за
локална ПСОВ (помпена станция) и съпътства
щи обслужващи сгради и съоръжения съгласно
предвижданията на приложен към предложението
проект на ПУП – ПЗ.
2. Упълномощава кмета на Община Симитли
да предприеме необходимите действия по изпъл
нение на решението.
Председател:
Св. Атанасовска
9041

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 222
от 29 август 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Средец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план (ПУП – ПП) на елементите на
техническата инфраструктура – трасе за външно

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

подземно ел. захранване – кабел 20 kV за ПИ
005016 и ПИ 005017, собственост на „Спайдър
Електроникс“ – ООД, в землището на с. Грани
тец, община Средец, област Бургас.
Трасето на кабела се прокарва по общински
полски път № 000060, общински полски път
№ 000028 и ПИ № 000026 – пасище, мера – пуб
лична общинска собственост, до ВЛ 20 kV извод
„Бистрец“, подстанция „Средец“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
Председател:
Н. Палова
8958

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 215
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 000233, землище с.
Маджерито, община Стара Загора – част от КПИИ,
собственост на „Европетройл“ – ЕООД, Бургас.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Соп (общественообслужващи
и производствени дейности), средно свободно за
строяване със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 80 %; максимален
коеф. на интензивност на застрояване – 2,5; ми
нимална озеленена площ – 20 %. Подробният
устройствен план е неразделна част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива за обект:
„Комплексна автоснабдителна станция за светли
горива и пропан-бутан, автомивка, обслужваща
сграда и пътна връзка в имот № 000233, землище
с. Маджерито, община Стара Загора“, с Разрешение
за строеж № РС-И-593 от 25.09.2012 г. Проектът е
на разположение в сградата на общината – бул.
Цар Симеон Велики 107, ет. 8, стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ реше
нието подлежи на обжалване чрез Община Стара
Загора до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
9012
29. – Българската народна банка на основа
ние чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29 септември 2012 г.
Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
Инвестиции в ценни книжа

Хил. лв.
9105235
3457385
17765831

ВЕСТНИК
Всичко активи:
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки
Задължения към правителството
и бюджетни организации
Задължения към други депозанти
Депозит на управление „Банково“
Всичко пасиви:

С Т Р. 6 7
30328451
8884243
6890428
6882291
1388964
6282525
30328451

Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29 септември 2012 г.
Активи
Злато и други благородни метали
Вземания от правителството
на Република България
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
Дълготрайни материални и
нематериални активи
Други активи
Депозит в управление „Емисионно“
Всичко активи:
Пасиви
Кредити от МВФ
Задължения към международни
финансови институции
Други пасиви
Всичко задължения:
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Всичко собствен капитал:
Всичко пасиви:

Хил. лв.
48589
0
1520516
170828
8410
6282525
8030868
0
2839105
16042
2855147
20000
5046426
109295
5175721
8030868

Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
9080
20. – Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5, 6 и 8 ЗУТ
обявява, че е издал Заповед № РС-54 от 26.09.2012 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-58 от
19.10.2010 г. на Агeнция „Пътна инфраструктура“
за обект: „Реконструкция на път ІІ-18 „Софийски
околовръстен път – Южна дъга“. Участък от км
42+580 (пътен възел „Младост“) до км 44+720“,
със следната забележка за: 1. Колекторна система
1 и 2 по бул. Климент Охридски. 2. Съоръжение,
попадащо в обхвата на пътен възел бул. Климент
Охридски – Галерия 1 – водопровод ∅ 1300. 3.
Подпорни стени по Бистришко шосе. 4. Съоръ
жение, попадащо в обхвата на пътен възел бул.
Климент Охридски – стоманобетонни галерии 2 и
3. 5. Проект за усилване на откос на СОП в учас
тъка от км 42+970 до км 43+030. 6. Повдигане на
ел.провод 110 kV „Тинтява“ и „Сълзица“ с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1

С Т Р. 6 8

ДЪРЖАВЕН

АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
9106
85. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление
за възлагане № 78 от 12.09.2012 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Илия Миронов Борисов с адрес
Враца, ул. Полк. Кетхудов 19, вх. А, ет. 1, ап. 1:
гараж – самостоятелен обект в сграда с иденти
фикатор 12259.1019.202.1.2 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Враца, одобрена
със заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпъл
нителния директор на АК съгласно схема № 808
от 27.01.2012 г. на самостоятелен обект в сграда,
издадена от Службата по геодезия, картография
и кадастър – Враца, с адрес на обекта: Враца,
ул. Полк. Кетхудов 15, ет. l, с предназначение:
гараж в сграда с площ 55 кв. м, намиращ се в
сграда № 1, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 12259.1019.202.1.4; под
обекта: няма; и над обекта: 12259.1019.202.1.3 и
12259.1019.202.1.5, разположена в поземлен имот
с идентификатор 12259.1019.202, а съгласно нота
риален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 299, том II, peг. № 3644, дело № 2 178 от
2008 г. на Светла Григорова – нотариус с район
на действие Районен съд Враца, вписан под № 027
в Нотариалната камара на Република България,
имотьт представлява част от мазе, ползвано като
гараж, и една стая, залепена отляво на гаража, с
обща площ 52 кв.м, които са част от пристройка,
в парцел VI, дворище пл. номер 2524, кв. 134 по
стария план на гр. Враца, за сумата 10 020 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението, което подлежи на вписва
не от съдия по вписванията чрез службата по
вписванията.
20. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 2542/2001/119317 от
25.09.2012 г. възлага на Христо Проданов Тодоров,
постоянен адрес: Карлово, ул. Карамфил 22А, група
5: полумасивна стопанска сграда – краварник с
бетонна площадка, със застроена площ 1077 кв. м
за сградата и 971 кв. м, с инв. № 12008, намираща
се в парцел № 7, с. Бегунци, при съседи граници:
парцел № 16, парцел № 10, парцел № 6, парцел
№ 6, парцел № 15 и парцел № 8, за сумата от
24 290 лв. в стопанския двор, с. Бегунци, община
Карлово, област Пловдив. Имотите се продават

ВЕСТНИК
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такива, каквито са в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
9061
13. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за доцент по 3.6. пра
во (гражданско и семейно право – вещно право)
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи се подават в ректората, стая 108, Со
фия 1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
9082
711. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
следните конкурси за докторанти в редовна и
задочна форма на обучение, български гражда
ни, през учебната 2012/2013 г.: в професионално
направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки: по докторски програ
ми: Книгознание, библиотекознание и библи
ография – двама редовно и шестима задочно;
Организация и управление извън сферата на
мат ериа л но т о п роизводс т во – ед и н редовно
и седемнадесет задочно; Теория на научната
информация – един редовно и един задочно;
Наукознание – един задочно; в професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки по Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление – един редовно и
осем задочно. Срокът за подаване на документи е
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават на адрес: бул. Цариград
ско шосе 119, стая 111, тел. за справки – 971 80
17, www.unibit.bg.
9107

747. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, обявява конкурс за
главен асистент в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.3. „Фармация“, научна специал
ност „Фармакоикономика и фармацевтична ре
гулация“, за нуждите на катедра „Организация и
икономика на фармацията“ на Фармацевтичния
факултет при МУ – София, със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Кандидатите подават заявление и документи
във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2,
1000 София, стая №125. За справки – тел. 02
987 98 74, http://mu-sofia.bg.
9083
26. – Техническият университет – София, обя
вява следните конкурси за приемане на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за
2012/2013 г. в съответствие с Решение № 375 от
11.05.2012 г. на Министерския съвет:

БРОЙ 77
Шифър

ДЪРЖАВЕН
Области на висше об
разование и професио
нални направления

ВЕСТНИК

Докторска програма

1

СФ

ИИИМ

1

1

СФ

ИИИМ

Математически анализ

1

1

ФПМИ

МАЧМ

Информатика

1

1

ФПМИ

МАЧМ

Математическо моделира
не и приложна математика

1

1

ФПМИ

МАЧМ

Теоретична механика

1

1

ТФ

Механика

Приложна механика

1

1

ТФ

Механика

Строителна механика и
съпротивление на мате
риалите

1

0

ТФ

Съпромат

Машинознание и машин
ни елементи

1

1

МФ

МЕНК

1

1

ФаГИОПМ

ДУ

Теория на механизмите,
машините и автоматич
ните линии

1

1

МТФ

ТММ

Технология на машино
строенето

1

1

МТФ

ТМММ

1

1

ФаГИОПМ

ДУ

Рязане на металите и ре
жещи инструменти

1

1

МТФ

ТМММ

Металорежещи машини
и системи

1

1

МТФ

ТМММ

Пътни и строителни ма
шини

1

0

МФ

ИЛПТСТ

Подемно-транспортни ма
шини

1

0

МФ

ИЛПТСТ

Метрология и метроло
гично осигуряване

1

0

МФ

ПТУ

Точно уредостроене

1

0

МФ

ПТУ

Методи, преобразователи
и уреди за измерване и кон
трол на физико-механични
и геометрични величини

1

0

МФ

ПТУ

Оптични лазерни уреди
и методи

1

0

МФ

ПТУ

Технология на текстилни
те материали

1

1

ЕМФ

ТТ

Приложна геометрия и
инженерна графика

1

0

МФ

ОТСК

Администрация и упра Икономика и управление
вление
Организация и управление
на производството

Математика

5

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

Катедра

1

3.7.

4.5.

Факултет

зад.

Социални, стопански и
правни науки

Природни науки, матема
тика и информатика

Форма на
обучение
ред.

3

4
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5.2.

ДЪРЖАВЕН
Области на висше об
разование и професио
нални направления

ВЕСТНИК

Докторска програма
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Форма на
обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

Динамика, якост и на
деждност на машините,
уредите, апаратите и сис
темите

1

1

МТФ

ТММ

1

1

ТФ

Механика

Механика на флуидите

1

1

ЕМФ

ХАДиХМ

Автоматизация на инже
нерния труд и системи за
а вт омат изи рано п роек
тиране

1

1

МТФ

ТМММ

Автоматизирани системи
за обработка на информа
ция и управление

1

1

МФ

АДП

Автоматизация на произ
водството

1

1

МФ

АДП

Хидравлични и пневма
тични машини и съоръ
жения

1

1

ЕМФ

ХАДиХМ

Хидравлични и пневма
тични задвижващи сис
теми

1

0

ЕМФ

ХАДиХМ

Електротехника, електро Теоретична електротех
ника и автоматика
ника

1

1

ФА

ТЕ

Електрически материали
и кабелна техника

1

1

ЕФ

ЕЕ

Електрически машини

1

0

ФФОЕ

УД

1

1

ЕФ

ЕМ

Електрически апарати

1

1

ЕФ

ЕА

Светлинна техника и из
точници на светлина

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електротехнологии

1

1

ЕФ

ЕА

Елект роснабд яване и
елек т рообзавеж дане на
промишлеността

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Елект роснабд яване и
елек т рообзавеж дане на
транспорта

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електрозадвижване

1

1

ФА

АЕЗ

Електроизмервателна тех
ника

1

0

ФА

ЕИТ

Електрически централи и
подстанции

1

1

ЕФ

ЕЕ

Електрически мрежи и
системи

1

1

ЕФ

ЕЕ

Техника на високите на
прежения

1

1

ЕФ

ЕЕ

Техника на безопасността
на труда и противопожар
на техника

1

0

ЕФ

ЕЕ
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Докторска програма
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Форма на
обучение

Факултет

Катедра

ЕТ

ред.

зад.

Теория на електронните
вериги и електронна схе
мотехника

1

1

ФЕТТ

Микроелектроника

1

0

ФФОЕ

УД

1

1

ФЕТТ

МЕ

Електронни преобразо
ватели

1

0

ФЕТТ

СЕ

Електронизация

1

1

ФЕТТ

ЕТ

Индустриална електро
ника

1

1

ФЕТТ

СЕ

Системи с изкуствен ин
телект

1

1

ФА

АЕЗ

1

0

ФА

СУ

Технология на електрон
ното производство

1

0

ФЕТТ

МЕ

Теория на автоматичното
управление

1

1

ФА

СУ

Приложение на принципи
те и методите в киберне
тиката в различни области
на науката

1

1

ФА

АНП

1

1

ФА

СУ

Метрология и метроло
гично осигуряване

1

0

ФА

ЕИТ

Информационно-измерва
телни системи

1

0

ФА

ЕИТ

Уреди и системи за ана
литично измерване и за
контрол на среди

1

0

ФА

ЕИТ

Интегрална схемотехни
ка, материали, технология
и специално обзавеждане

1

0

ФЕТТ

МЕ

Медицински уреди

1

1

ФЕТТ

ЕТ

Роботи и манипулатори

1

1

ФА

АЕЗ

Автоматизация на инже
нерния труд и системи
за автоматизирано про
ектиране

1

1

ФЕТТ

ЕТ

Автоматизирани системи
за обработка на информа
ция и управление

1

0

ФА

СУ

1

1

ФА

АНП

1

0

ФаГИОПМ

ДУ

Автоматизация на произ
водството

1

1

ФА

АЕЗ

1

1

ФА

АНП

1

0

ФФОЕ

УД

0

1

ФЕТТ

ЕТ

Автоматизация на области
от нематериалната сфера
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ДЪРЖАВЕН
Области на висше об
разование и професио
нални направления

ВЕСТНИК

Докторска програма

Форма на
обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

1

1

ФКСУ

КС

1

0

ФФОЕ

УД

1

1

ФКСУ

КС

1

0

ФКСУ

ПКТ

Системи с изкуствен ин
телект

1

0

ФКСУ

ПКТ

1

1

ФКСУ

КС

Автоматизация на инже
нерния труд и системи
за автоматизирано про
ектиране

1

0

ФКСУ

ПКТ

1

0

ФаГИОПМ

ДУ

Осигурителна техника и
системи

1

0

ФТК

ТМКС

Автоматизирани системи
за обработка на информа
ция и управление

1

1

ФКСУ

КС

1

0

ФКСУ

ПКТ

1

0

ФТК

РКВТ

Комуникационни мрежи
и системи

1

1

ФТК

КМ

1

0

ФаГИОПМ

ДУ

Автоматизация на обла
сти от нематериа лната
сфера

1

0

ФКСУ

ПКТ

Елементи и устройства за
автоматиката и изчисли
телната техника

1

1

ФКСУ

КС

Кабелни и оптични кому
никационни системи

1

0

ФТК

РКВТ

Комутационни системи

1

0

ФТК

КМ

Радиопредавателна и ра
диоприемна техника

1

0

ФТК

РКВТ

Телевизионна и ви део
техника

1

1

ФТК

РКВТ

Електроакустика, звуко
техника и кинотехника

1

1

ФТК

РКВТ

Теоретични основи на ко
муникационната техника

0

1

ФТК

РКВТ

1

0

ФТК

КМ

1

0

ФаГИОПМ

ДУ

Електронно управление

1

1

ФФОЕ

ДУ
(ФАИО)

Теоретична топлотехника

1

0

ЕМФ

ТХТ

Ядрени енергетични ин
сталации и уредби

1

1

ЕМФ

ТЯЕ

Термични и ядрени елек
трически централи

1

1

ЕМФ

ТЯЕ

Комуникационна и ком Системно програмиране
пютърна техника
Ком п ю т ърн и сис т ем и ,
комплекси и мрежи

Енергетика
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Форма на
обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

Енергопреобразуващи тех
нологии и системи

1

1

ЕМФ

ТЯЕ

1

0

ЕМФ

ТХТ

Пром и ш лена т оп ло т ех
ника
Промишлена топлоенер
гетика
Топ лоснабд я ва не, газо 
снабдяване, вентилация,
климатизация, акустика
и осветителна техника
Транспорт, корабоплаване Двигатели с вътрешно го
и авиация
рене
Автомобили, трактори и
кари
Под ви жен железоп ът ен
състав и теглителна сила
на влаковете
Уп ра вление и експ лоа
таци я на железопътни я
транспорт
Управление и организация
на автомобилния транс
порт
Навигация, управление и
експлоатация на въздуш
ния транспорт
Динамика, балистика и
управление летателни апа
рати
Транспортни системи и
транспортни технологии
Мат ериа л и и мат ериа Методи за контролиране и
лознание
изпитване на материали,
изделия и апаратура
Общо инженерство
Ергономия и промишлен
дизайн
Управление и организация
на промишления транс
порт
Индустриално инженер
ство
Организация и управление
на производството
Патентно дело
Филиал – Пловдив

1

0

ЕМФ

ТХТ

1

1

ЕМФ

ТЯЕ

0

1

ЕМФ

ТЯЕ

1

0

ЕМФ

ТХТ

1

0

ТФ

ДАТТ

1

0

ТФ

ДАТТ

1

0

ТФ

ЖПТ

1

0

ТФ

ЖПТ

1

0

ТФ

ДАТТ

1

0

ТФ

ВТ

1

0

ТФ

ВТ

1

0

ТФ

ЖПТ

1

1

МФ

МЕНК

1

1

МФ

ИД

1

0

МФ

ИЛПТСТ

1

0

ФФОЕ

1

1

СФ

ДУ
(ФАИО)
ИИИМ

1

0

ФаГИОПМ

ДУ

Факултет

Катедра

ФМУ

МТТ

Области на висше обра
зование и професионал
ни направления

5

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

Докторска програма

Материалознание и тех
нология на машиностро
ителните материали

Форма на
обучение
ред.

зад.

1

0
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Форма на
обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

Металознание и термична
обработка на металите

1

0

ФМУ

МТТ

Теория на механизмите,
машините и автоматич
ните линии

1

0

ФМУ

МУ

Технология на машино
строенето

1

0

ФМУ

МТТ

Металорежещи машини
и системи

1

0

ФМУ

МТТ

Метрология и метроло
гично осигуряване

1

0

ФМУ

МУ

Машинознание и машин
ни елементи

1

1

ФМУ

МУ

Приложна механика

1

1

ФМУ

Механика

Механика на флуидите

1

0

ФМУ

Механика

1

0

ФЕА

СУ

1

0

ФЕА

СУ

Електронизация

0

1

ФЕА

Електро
ника

Инд уст риа лна елект ро
ника

1

0

ФЕА

Електро
ника

Комуникационна и ком Ко м п ю т ърн и с ис т ем и ,
пютърна техника
комплекси и мрежи

0

1

ФЕА

КСТ

Автоматизирани системи
за обработка на информа
ция и управление

1

1

ФЕА

КСТ

Системи с изкуствен ин
телект

1

1

ФЕА

КСТ

Електротехника, електро Електрозадвижване
ника и автоматика
Елементи и устройства на
математиката и изчисли
телната техника

5.4.

Енергетика

Енергопреобразу ващи
технологии и системи

1

0

ФМУ

Механика

5.5.

Транспорт, корабоплава Динамика, балистика и
не и авиация
управление на полета на
летателни апарати

1

0

ФМУ

ТАТТ

Автомобили, трактори и
кари

1

1

ФМУ

ТАТТ

Навигация, управление и
експлоатация на въздуш
ния транспорт

1

0

ФМУ

ТАТТ

Проектиране и констру
и ра не на а вт омат и ч н и
и пилотирани летателни
апарати

1

0

ФМУ

ТАТТ

Факултет

Катедра

ИПФ

ПМ

Филиал – Сливен
Шифър

Области на висше об
разование и професио
нални направления

1

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

Докторска програма

Теория на възпитанието и
дидактика

Форма на
обучение
ред.

зад.

1

1

БРОЙ 77
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ДЪРЖАВЕН
Области на висше об
разование и професио
нални направления

Форма на
обучение

Факултет

Катедра

зад.

Математическо модели
ра не и п ри ложен ие на
математиката

1

0

ИПФ

МФХ

Приложна механика

1

0

ИПФ

ММТ

Машинознание и машин
ни елементи

1

0

ИПФ

ММТ

Автоматизация на инже
нерния труд и системи за
а вт омат изи рано п роек
тиране

0

1

ИПФ

ММТ

Електротехника, електро Електрически мрежи и
ника и автоматика
системи

1

1

ИПФ

ЕЕА

Автоматизирани системи
за обработка на информа
ция и управление

1

0

ИПФ

ЕЕА

Теоретична топлотехника

1

0

ИПФ

ММТ

Природни науки, матема
тика и информатика

4.5.

Математика

5

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

5.4.

Докторска програма
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4

5.2.
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Срокът за подаване на документите е 2 ме
сеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Кандидатите за докторанти подават до ректора
заявление, като прилагат следните документи: 1.
автобиография; 2. копие от диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магис
тър“ с приложението към нея; ако дипломата е
в процес на издаване, вместо нея се представя
академична справка; 3. документи, удостоверя
ващи интересите и постиженията в съответната
нау чна област (препорък и от хабилитирани
лица – 2 броя, списък на публикации и др.); 4.
документ, удостоверяващ платена такса за участие
в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за първи
изпит по специалност и 20 лв. за изпит по чужд
език); 5. два плика, надписани с точен адрес на
кандидата за получаване на съобщения. Справки
и документи в Техническия университет – София,
бул. Климент Охридски 8, бл. 2, кабинет 2312,
тел. 02/9652592; за филиала Пловдив – ул. Цанко
Дюстабанов 25, 4 корпус, ет. 4, кабинет 4426, тел.
032/659567; за база Сливен – бул. Бургаско шосе
59, тел. 044/667410.
8561
30. – Община Айтос на основание чл. 30 ЗПСК
обявява: 1. На 4.09.2012 г. е извършена продажба
чрез публичен търг с явно наддаване на обект:
общински нежилищен имот: сграда „изкупвателен
пункт“ на площ 36 кв. м на един етаж, с масив
на конструкция, намираща се в парцел ХVІІІ,
кв. 30 по плана на с. Мъглен, община Айтос,
при граници: изток – парцел ХVІ, запад – улица,
север – парцел ХVІІ, юг – улица, актуван с акт
за общинска собственост № 641 от 8.11.1999 г., на
Недрет Сафет Лютви от с. Мъглен, община Айтос,
област Бургас, за 1550 лв., платени изцяло. 2. На
13.09.2012 г. е извършена продажба чрез публичен

търг с явно наддаване на обект: общински нежи
лищен имот: сграда „изкупвателен пункт“ на площ
34 кв. м, на един етаж, с масивна конструкция,
намираща се в парцел с пл. № 000115, кв. 12 по
плана на с. Малка поляна, община Айтос, при
граници: изток – улица, запад – общинско място,
север – площад, юг – парцели ХІV-113 и ХІІ-116,
актуван с акт за общинска собственост № 640 от
8.11.1999 г., на Емин Аптали Ахмед от с. Малка
поляна, община Айтос, област Бургас, за 6200 лв.,
платени изцяло.
8997
95. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през август 2012 г. е из
вършена продажба на следния недвижим имот:
застроен урегулиран поземлен имот IX в стр. кв. 27
по ПУП на с. Куцина с площ 440 кв. м заедно с
построената в него едноетажна масивна сграда
със ЗП 120,81 кв. м, частна общинска собственост
съгласно АОС № 3023 от 23.08.2011 г. на Община
Полски Тръмбеш, продаден на Мария Йорданова
Илиева с постоянен адрес с. Куцина, община Пол
ски Тръмбеш, ул. 151, по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1 НТК – публичен търг с
явно наддаване, за 15 468,44 лв. с включен ДДС в
размер 208,44 лв., изплатени изцяло от купувача.
9098
3. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през септември 2012 г. е извършена
следната продажба: обект, представляващ общин
ски нежилищен имот, невключен в имуществото
на общинско търговско дружество, който се из
ползва за стопански цели: поземлен имот с иден
тификатор 63427.6.146 по кадастралната карта на
гр. Русе с площ 1630 кв. м съгласно скица № 771 от
26.01.2012 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Русе, и построената в него търговска
сграда, състояща се от: сграда с идентификатор
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63427.6.146.1, със застроена площ 917 кв. м, едно
етажна, монолитна, със сутерен с площ 900 кв. м;
сграда с идентификатор 63427.6.146.2 със застроена
площ 45 кв. м, едноетажна; сграда с идентифи
катор 63427.6.146.3 със застроена площ 46 кв. м,
едноетажна, с адрес: Русе, ж.к. Чародейка – Г – юг,
ул. Тодор Икономов, при граници: поземлен имот
с идентификатор 63427.6.286, поземлен имот с
идентификатор 63427.6.258 и поземлен имот с
идентификатор 63427.6.292. Обектът е продаден на
„Пацони“ – ЕООД, с достигната цена 505 900 лв.
с включен ДДС, еднократно изплатени.
9099
20. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план и план-схема за линеен обект на техническата
инфраструктура за изграждане на водопроводно
отклонение за напояване с дължина L = 547,55 м
до урегулиран поземлен имот (УПИ) І-9, кв. 2 по
действащия регулационен план на в.з. Чеканица, Бо
тевград (поземлен имот с идентификатор 05815.306.7
по одобрените кадастрална карта и кадастрални
регистри на Ботевград). Трасето преминава през
имоти: 05815.2.203, 05815.2.113 – полски пътища в
земеделска територия, землище на Ботевград, и
05815.306.1010, 05815.306.1000 – улици в урбанизира
на територия в.з. Чеканица, Ботевград, представля
ващи общинска собственост. Проектът е изложен в
сградата на Община Ботевград, стая № 23 (24). На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица имат право да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Ботевград.
9069
12. – Община Велинград, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Газоснабдяване на общини Септември
Ракитово Велинград“, подобект „Главен разпреде
лителен газопровод извън границата на урбани
зираната територия за газоснабдяване на община
Велинград – Етап 2“ ТТР19В.2.2012 с трасе на
газопровода през землищата на Велинград, област
Пазарджик, съгласно приложения ПУП – парце
ларен план. Проектът за ПУП – парцеларен план,
е изложен за разглеждане в Община Велинград.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“.
9134
69. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – ли
неен обект извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Подземен електропровод
20 kV за захранване на ПИ № 026095, през ПИ
№ 21083.114, полски път, в землището на с. Победа,
община Добричка, област Добрич“. Проектът за
ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеж
дане в Община Добричка, стая 229 в сградата на
администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8993
71. – Община Добричка, област Добрич, на ос
нование чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Кабелно трасе с кабели 30 (33) kV за
ветроенергиен парк „Драганово“, състоящ се от 20
ветрогенератора с обща мощност до 60 MW в зем
лищата на с. Богдан, с. Драганово, с. Полковник
Минково, с. Плачи дол, с. Стефаново, с. Бранище,
с. Стожер и с. Победа, община Добричка, област
Добрич, свързващо ветрогенераторите помежду
им и с подстанция „Методиево“ 30 (33) 110 kV“,
община Добричка, област Добрич. Проектът за
ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеж
дане в Община Добричка, стая 229 в сградата на
администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8994
47. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на план за улична регулация – пре
махване на същата между ул. Войнишка и ул.
Добруджа; изменение на план за регулация на
част от квартали 402 и 248 по плана на Казанлък
относно урегулирани поземлени имоти І от квар
тал 402 и І-5484, ІХ-5485 от квартал 248, всички
за жилищно строителство; план за застрояване
на новоотредени урегулирани поземлени имоти
за жилищно строителство. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере
суваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
8996
1. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – обект: Кабел 20 kV
за захранване на нов БКТП в имот с идентифика
тор 51500.35.1 по КК на гр. Несебър, м. Чаирите.
Дължината на трасето на кабела е 450 м. Трасето
започва от съществуващ БКТП „Чаирите 1“ в
имот с идентификатор 51500.36.8 – урбанизирана
територия, и преминава през имоти с идентифи
катори 51500.36.9 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, 51500.203.18 – за селскостопан
ски, горски, ведомствен път, 51500.203.17 – дере,
51500.34.40 – за селскостопански, горски, ведом
ствен път, и 51500.35.15 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, и достига до БКТП – нов,
в имот с идентификатор 51500.35.1 по КК на
гр. Несебър, м. Чаирите. Предвиден е сервитут
по 3 м от оста на кабела. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация, Несебър,
ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админи
страция, Несебър.
9070
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4. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Съоръ
жения за присъединяване на Цех за алуминиева
дограма“ в имот с идентификатор 51500.74.53 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу,
подобект: „Кабели 20 kV за обвързване на БКТП
в имот с идентификатор 51500.74.53“. Трасето
започва от съществуваща кабелна линия МТП
„Обреден дом“ – БКТП „Прима“ в имот с иденти
фикатор 51500.73.20 – полски път, преминава през
имот с идентификатор 51500.74.74 – полски път, и
достига до имот с идентификатор 51500.74.53 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация – Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3,
стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед
номесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Несебър.
9071
20. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – обект: „Уличен водо
провод и канализация за имот с идентификатор
51500.83.22 по кадастралната карта на гр. Несебър,
местност Кокалу“. Трасето на новопредвидения
водопровод е с обща дължина 34,78 м и започва
от съществуващ водопровод, преминава по полски
пътища с идентификатори по кадастрална карта
51500.79.16 и 51500.82.50, собственост на Община
Несебър, и достига до имот с идентификатор
по кадастрална карта 51500.83.22 – собственост
на възложителя. Трасето на канализацията е с
обща дължина 207,05 м, преминава по полски
път с идентификатор по кадаст ра лна карта
51500.82.50 – собственост на Община Несебър, и
достига до съществуващата РШ в същия полски
път. Проектът е изложен в сградата на общин
ската администрация, Несебър, ул. Еделвайс 10,
ет. 3, стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Несебър.
9072
50. – Община гр. Ракитово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава
на всички заинтересовани лица, притежаващи
земеделски земи в м. Eленско краище, землища
на гр. Ракитово и Велинград, и м. Каленова
чешма и м. Елен кладенец, землище на гр. Ра
китово, че за обект: „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците от регион
Пазарджик“ – „Площадка – претоварна станция
за отпадъци“, м. Еленско краище, гр. Ракитово,
и „Довеждаща инфраструктура“ е изработен: 1.
Подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: Транспортен достъп до „Площадка – пре
товарна станция за отпадъци“, м. Еленско кра
ище, землище на гр. Ракитово, засягащ имоти с
идентификатори 62004.1.60, 62004.1.63, 62004.1.25,
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62004.1.30, 62004.1.2, землище на гр. Ракитово,
община Ракитово, и имоти с № 081022, 047011,
047013, землище на Велинград, община Велинград;
2. подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе за електрозахранване от стълб № 76 на
ВЛ Мрамор и Голак 20 kV до „Площадка – пре
товарна станция за отпадъци“, м. Еленско краи
ще, землище на гр. Ракитово, засягащ имоти с
идентификатори 62004.1.60, 62004.1.65, 62004.1.25,
62004.1.30, 62004.1.2, 62004.1.13, 62004.1.14, земли
ще на гр. Ракитово, община Ракитово, и имот с
№ 081022, землище Велинград, община Велинград.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят пис
мени възражения, предложения и искания до
общинската администрация Ракитово.
9051
59. – Община гр. Ракитово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Газоснабдяване на общини Септем
ври Ракитово Велинград“, подобект: „Главен
разпределителен газопровод извън границата
на урбанизираната територия за газоснабдяване
на община Велинград – Етап 1“ ТТР19В.1.2012 и
подобект: „Главен разпределителен газопровод
извън границата на урбанизираната територия
за газоснабдяване на Община Велинград – Етап
2“ ТТР19В.2.2012 с трасе на газопровода през
землищата на гр. Костандово и с. Дорково, об
щина Велинград, област Пазарджик, съгласно
приложените ПУП – парцеларен план. Проек
тите за ПУП – парцеларен план, са изложени за
разглеждане в Община Ракитово. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админи
страция в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
9133
8. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен ПУП – ПРЗ, схеми ел., В и К и пътна
за промяна предназначението на ПИ – 142 012 и
ПИ – 142 013 в местността Скелето по КВС на
кв. Секирово, гр. Раковски, и ПУП – ПП за техни
ческата инфраструктура, като се образува УПИ-142
012, 142 013 – производствена и складова дейност,
складове за съхранение на зърно, фуражен цех и
силози за зърно, с вътрешни регулационни грани
ци, съвпадащи с имотните граници на ПИ – 142
012 и ПИ – 142 013, и улична регулационна линия
съгласно част „Пътна“. Определя се свободно и
ниско застрояване с височина до 10 м, съгласно
ограничителните застроителни линии, отразени в
проекта с червен пунктир. Определя се зона „Пч“.
Проектът е изложен в сградата на общинската ад
министрация, ет. 1, стая № 2. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Общинската администрация – Раковски.
9035
9. – Община гр. Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
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извън границите на урбанизираните територии,
за обект: „Газоснабдяване на общини Септем
ври Ракитово Велинград“, подобект: „Главен
разпределителен газопровод извън границата на
урбанизираната територия за газоснабдяване на
община Велинград – Етап 1“ ТТР19В.1.2012 с трасе
на газопровода през землищата на с. Ветрен дол,
община Септември, област Пазарджик, съгласно
приложените ПУП – парцеларен план. Проектът
за ПУП – парцеларен план, е изложен за раз
глеждане в Община Септември. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админи
страция в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
9228
22. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект за ПУП – план за застрояване
в обхват на ПИ 173008 от КВС на с. Средно Гра
дище. Документацията по изработения проект е
на разположение всеки работен ден в стая № 4,
ет. 1, в сградата на Община Чирпан. На осно
вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения,
предложения и искания по проекта могат да
бъдат подавани до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването на обяв
лението в „Държавен вестник“.
9047
23. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПЗ (план за застрояване), разполагане на
обект „Базова станция на М-тел“ в ПИ 000522 в
землището на с. Свобода, община Чирпан. Проек
тите са изложени в сградата на Община Чирпан,
ет. 1, стая № 4. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения и искания
по проектите до общинската администрация.
9048

СЪДИЛИЩА
Софийският апелативен съд, гражданско от
деление, 2-ри състав, призовава Силвия Славова
Славчева с последен известен постоянен адрес
София, ж.к. Люлин, бл. 715, вх. Г, ет. 2, ап. 63, да
се яви в съда на 21.11.2012 г. в 10 ч. като жалбо
подател по гр. д. № 297/2009. Заинтересованата
страна да посочи съдебен адрес, в противен слу
чай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
9114
Софийският апелативен съд, гражданско от
деление, 2-ри състав, призовава Евелина Славова
Славчева с последен известен постоянен адрес
София, ж.к. Люлин, бл. 715, вх. Г, ет. 2, ап. 63, да
се яви в съда на 21.11.2012 г. в 10 ч. като жалбо
подател по гр. д. № 297/2009. Заинтересованата
страна да посочи съдебен адрес, в противен слу
чай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
9115
Административният съд – Благоевград, обя
вява, че по жалба на Динчо Георгиев Валюков от
с. Мусомища, община Гоце Делчев, ул. Димитър
Талев, против Заповед № 66 от 10.02.2010 г. на
кмета на Община Гоце Делчев, с която е одобрен
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подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване за УПИ І-308, 309 от кв.
32 по плана на с. Мусомища, община Гоце Дел
чев. С плана за регулация от имота се образуват
два нови УПИ-І, отреден за имот с пл. № 309,
и УПИ-ХХХ, отреден за имот пл. № 308, като
регулационните линии се прокарат по имотните
граници. С плана за застрояване се предвижда в
новообразуваните урегулирани поземлени имоти
запазване на съществуващите жилищни сгради
и реконструкция на съществуващата едноетажна
постройка в УПИ ХХХ-308. Застрояването е ни
ско с кота корниз до 10 м, образувано е адм. д.
№ 602/2012, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 21.11.2012 г., 10 ч., в зала 001.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: а) трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; б) трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, зая
вен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалище
то и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заин
тересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявле
нието е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
9090
Административният съд – Добрич, на основа
ние чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от кмета на Община Каварна на Ре
шение № 151 по протокол № 14 от заседание на
Общинския съвет – гр. Каварна, проведено на
31.07.2012 г., с което на основание чл. 21, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 34, ал. 2 от същия за
кон са изменени чл. 17 и 21 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с об
щинската администрация, считано от 1.07.2012 г.
По оспорването е образувано адм.д. № 591/2012 по
описа на Aдминистративния съд – Добрич, на
срочено за 19.11.2012 г.
9091
Административният съд – Перник, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ, съобщава, че е постъпило
оспорване на Заповед № 1004 от 22.06.2012 г. на
кмета на Община Перник, с която е одобрен
проект за ПУП – ПР на УПИ I-196 – „За учи
лище“, в кв. 65, по плана на с. Люлин, община
Перник, като: с плана за регулация от терена
на УПИ I-196 – „За училище“, се обособяват
два нови УПИ – УПИ I – „За училище“, и УПИ
III-8444 – „За детски дом“. Със Заповед № 577 от
6.04.2012 г. на кмета на Община Перник е одо
брено попълването на кадастралния план с ПИ
844 по плана на с. Люлин, община Перник, при
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което се поправят границите на имот пл. № 196,
което е предпоставка за изменение на действа
щия подробен устройствен план. Образувано е
адм.д. № 209/2012 по описа на Административ
ния съд – Перник. Заинтересованите лица могат
да подадат заявление до А дминистративния
съд – Перник, в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“, че желаят
да бъдат конституирани в производството по де
лото. Заявлението следва да има реквизитите по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ и да е придружено с писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя.
9030
Административният съд – Плевен, VІІ състав,
съобщава, че е образувано адм. д. № 812/2012 г.
по описа на съда с жалбоподател Дамян Цветанов
Недков от Плевен, ул. Преслав 1, против Заповед
№ РД-12-1122 от 23.08.2012 г. на кмета на Община
Плевен, с което е одобрен план за регулация за
урегулиран поземлен имот ХІІІ – За коридор за
високо напрежение, кв. 603 по плана на гр. Пле
вен, на основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ във връзка
с чл. 136, ал. 1 ЗУТ. Заинтересованите страни
могат да бъдат конституирани като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от деня на обнародване в „Държавен вестник“
на съобщение за оспорването чрез подаване на
заявления до съда, които съдържат реквизитите
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ с приложени към тях пис
мени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовано лице.
9092
Административният съд – Смолян, на ос
нование чл. 191, ал. 2 АПК е образувал адм. д.
№ 265/2012 въз основа на заповед на областния
управител на област Смолян, с която се оспорва
Решение № 103 от 20.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, прието повторно с Реше
ние № 127 от 15.08.2012 г., с които считано от
1.07.2012 г. се правят изменения в текста на чл. 17,
чл. 21, ал. 2, 3 и 5 и се добавя нова ал. 9 на чл. 21
от Правилника за организацията и дейността
на Общински я съвет – гр. Доспат, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
9074
Административният съд – София-град, уведо
мява, че по описа на съда е образувано адм. д.
№ 11049/2011 на ІІ отделение, 25 състав, насрочено
за 10.12.2012 г. от 10 ч. по жалба на Венцислав
Димитров Милушев от София срещу Заповед
№ РД-09-50-583 от 20.04.2011 г. на главния архитект
на Столична община. С процесния администра
тивен акт на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във
връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ са одобрени: 1. изменение
на плана за регулация (ПР) на кв. Градоман, гр.
Банкя, кв. 27б; отреждане на урегулиран позем
лен имот (УПИ) ХІІ-14022, 14030, 14031, 14045,
14046, 14048 и 14025 съгласно приложен проект;
2. план за застрояване (ПЗ) за УПИ ХІІ-14022,
14030, 14031, 14045, 14046, 14048 и 14025, кв. 27б по
плана на гр. Банкя, кв. Градоман, съгласно при
ложен проект. Всяко заинтересовано лице може
да поиска конституирането му като ответник по
делото със заявление, подадено до съда по номера
на делото в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението, което да
съдържа следната информация: 1. трите имена и
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адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер на чужденец и адреса, заявен
за съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалище
то и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. заявление, че заин
тересованото лице иска да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересованото лице на заявителя. Със заяв
лението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
9073
Димитровградският районен съд призовава
Хелмут Пиркер, роден на 16.08.1974 г., гражданин
на Австрия, няма регистриран постоянен или
настоящ адрес, да се яви в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в съда, за
да получи преписи от исковата молба и прило
женията є като ответник по гр. д. № 1312/2012,
заведено от Красимира Руменова Пиркер, по
чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9125
Районният съд – гр. Исперих, гр. колегия,
призовава Веска Христова Христова с последен
адрес област Разград, община Исперих, с. Йон
ково, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 22.11.2012 г. в 9,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 640/2012, заведено от Атча Х. Назифова, Али
Х. Топалюсеинов, Мехмед Х. Алиев, Мюкерям
Х. Мехмед, Зекие Х. Али, Айше Х. Алиева, за
делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9089
Врачанският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че
е образувано гр. д. № 557/2012 по мотивирано
искане на Комисията за установяване на иму
щество, придобито от престъпна дейност срещу
Младен Миленов Маринов от Бяла Слатина, ул.
Сердика 6; ЕТ „Божилекс – Младен Маринов“,
ЕИК 040092782, със седалище и адрес на управ
ление Бяла Слатина, ул. Сердика 6, община
Бяла Слатина, област Враца; Анна Михайлова
Маринова от Бяла Слатина, ул. Сердика 6; Данка
Маринова Шабанска от Бяла Слатина, ул. Сердика
6, община Бяла Слатина, област Враца, с което на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД и Решение
№ 293 от 1.08.2012 г. на КУИППД е предявено
искане да бъде постановено решение за отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 610 878,50 лв.:
На основание чл. 4, ал. 1 и чл. 10 ЗОПДИППД
от Младен Миленов Маринов:
1. дворно място от 760 кв. м с намиращите се
в дворното място жилищна и стопански сгради,
което е парцел VІІ в кв. 152 по плана и в чертата на
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гр. Бяла Слатина и до съседи: улица, Касъм Алиев,
Мустафа Шабанов, братя Коларови, придобит с
нот. акт № 189 от 4.07.1991 г., т. І, д. № 580/91 г.;
2. л. а. марка „Мицубиши“, модел „Паджеро“ с
ДК № ВР1009ВВ, рама № V444039862; 3. л.а. марка
„Мерцедес“, модел „С 320“ с ДК № ВР7297ВС,
рама № WDB2030641F018276; 4. сумата от 5000
лв., представляваща равностойността на капитала
на „М.М.М. – 2003“ – ЕООД.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Младен
Миленов Маринов лично и като ЕТ „Божилекс – Младен Маринов“:
1. поземлен имот, представляващ парцел ІІ в
кв. 3б по действащия план на гр. Бяла Слатина,
промишлена зона, обособен с ЧЗРП, одобрен със
Заповед № 97 от 12.04.2001 г. на кмета на Общи
на Бяла Слатина, с площ на парцела 3270 кв.м.,
при съседи: пътят за Бърдарски геран, локално
пътно платно и паркинг на „Фортуна – ФЗ“ – АД,
заедно с построената в имота масивна сграда
„Склад“ на един етаж, със застроена площ 720
кв. м, придобит с нот. акт № 112 от 2.05.2001 г., т.
ІІІ, д. № 137/2001 г.; 2. масивна жилищна сграда
представляваща склад за зърно, със застроена площ
480 кв. м, построена през 1953 г., заедно с открита
бетонова площадка с площ 960 кв. м, изградена
през 1976 г., построена в поземлен имот УПИ ІІІ,
планоснимачен № 569, квартал 51а, по плана на с.
Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца, с
площ 71 390 кв. м, държавна собственост, одобрен
със Заповед № РД-17-5 от 12.09.2008 г., придобит
с постановление за възлагане на недвижим имот
от 9.03.2012 г. – акт № 34, том 3, вх. № 1185 от
27.03.2012 г. на СВ; 3. метален навес – метална
сглобяема конструкция, покрита с метални фер
ми с LT ламарина, със застроена площ 144 кв. м,
построен през 1980 г., в поземлен имот УПИ ІІІ,
планоснимачен № 569, квартал 51а, по плана на с.
Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца, с
площ 71 390 кв. м, държавна собственост, одобрен
със Заповед № РД-17-5 от 12.09.2008 г., придобит
с постановление за възлагане на недвижим имот
от 9.03.2012 г. – акт № 30, том 3, вх. № 1181 от
27.03.2012 г. на СВ; 4. навес от стоманобетонова
конструкция – едноетажна сграда от бетонни
колони и бетонов покрив, със застроена площ
160 кв. м, построен през 1976 г., в поземлен имот
УПИ ІІІ, планоснимачен № 569, квартал 51а, по
плана на с. Бъркачево, община Бяла Слатина,
област Враца, с площ 71 390 кв. м, държавна
собственост, одобрен със Заповед № РД-17-5 от
12.09.2008 г., придобит с постановление за възла
гане на недвижим имот от 9.03.2012 г. – акт. № 39,
том 3, вх. № 1190 от 27.03.2012 г. на СВ; 5. метален
навес – метална сглобяема конструкция, покрита
с метални ферми с LT ламарина, със застроена
площ 372 кв. м, построен през 1978 г., в поземлен
имот УПИ ІІІ, планоснимачен № 569, квартал 51а,
по плана на с. Бъркачево, община Бяла Слати
на, област Враца, с площ 71 390 кв. м, държавна
собственост, одобрен със Заповед № РД-17-5 от
12.09.2008 г., придобит с постановление за възла
гане на недвижим имот от 9.03.2012 г. – акт. № 29,
том 3, вх. № 1180 от 27.03.2012 г. на СВ; 6. ковашка
работилница – едноетажна масивна сграда от 300
кв. м, построена в държавно дворно място от 71
970 кв. м, представляващ: УПИ ІІІ, планоснимачен
№ 569, квартал 51а по регулационния план на с.
Бъркачево, област Враца, при граници и съседи
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на поземления имот: северозапад – улица, ОКА
141, 142, 140, североизток – улица, ОКА, 139, 138,
134, югоизток – УПИ-І за озеленяване, югоза
пад – ул. Св. св. Кирил и Методий, УПИ ІІ-568,
кв. 51а, придобит с постановление за възлагане на
недвижим имот от 31.10.2011 г. – акт № 37, том 3,
вх. № 1187 от 27.03.2012 г. на СВ; 7. влекач марка
„Шкода“, модел „Мадара“ с ДК № ВР6251АС; 8.
ремарке за товарен автомобил с ДК № ВР3473ЕА;
9. л.а. марка „Мицубиши“, модел „Паджеро“ с ДК
№ ВР3068АМ; 10. л.а. марка „Ауди“, модел „Кю
7“ с ДК № ВР2030ВХ.
На основание чл. 4, ал. 2 и чл. 10 ЗОПДИППД
от Младен Миленов Маринов:
1. сумата от 3000 лв., представляваща пазар
ната оценка към момента на отчуждаването на
лек автомобил марка „Рено“, модел „25“ с ДК
№ ВР5541АА; 2. сумата от 13 000 лв., представля
ваща пазарната оценка към момента на отчуж
даване на лек автомобил марка „БМВ 520“, с ДК
№ ВР7885АА; 3. сумата от 9500 лв., представля
ваща пазарната оценка към момента на отчуж
даване на лек автомобил марка „Ауди“, модел
„100“ с ДК № ВР8707ТВ; 4. сумата от 18 000 лв.,
представляваща пазарната оценка към момента
на отчуждаване на лек автомобил марка „Форд“,
модел „Маверик“ с ДК № ВР6569НА; 5. сумата
от 10 600 лв., представляваща пазарната оценка
към момента на отчуждаване на лек автомобил
марка „Мерцедес“, модел „350“ с ДК № ВР0607АС;
6. сумата от 16 700 лв., представляваща пазарна
та оценка към момента на отчуждаване на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е290ТД“ с
ДК № ВР4823АМ; 7. сумата от 12 000 лв., пред
ставляваща пазарната оценка към момента на
отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“
модел „Ц220ЦДИ“ с ДК № ВР3456АМ; 8. сумата
от 3700 лв., представляваща пазарната оценка
към момента на отчуждаване на лек автомобил
марка „Фиат“ модел „Браво“ с ДК № ВР5735ВВ;
9. сумата от 22 000 лв., представляваща пазарната
оценка към момента на отчуждаване на лек ав
томобил марка „Мерцедес“ модел „S 500“ с ДК
№ ВР2882ВС. При условията на евентуалност е
предявен иск с цена, представляваща сумата,
отразена в договорите за продажба на МПС като
продажна цена, а именно: 1. сумата от 300 лв.,
представл яваща договорната цена, материа
лизирана в договор за покупко-продажба рег.
№ 5458 от 4.10.1999 г. на лек автомобил марка
„Рено“, модел „25“ с ДК № ВР5541А А; 2. сумата
от 500 лв., представляваща договорната цена,
материализирана в договор за покупко-продажба
рег. № 4042 от 27.04.2001 г. на лек автомобил
марка „БМВ 520“, с ДК № ВР7885АА; 3. сумата
от 500 лв., представляваща договорната цена,
материализирана в договор за покупко-продажба
рег. № 4047 от 27.04.2001 г. на лек автомобил
марка „Ауди“, модел „100“ с ДК № ВР8707ТВ; 4.
сумата от 500 лв., представляваща договорната
цена, материализирана в договор за покупкопродажба рег. № 4618 от 17.08.1999 г. на лек
автомобил марка „Форд“, модел „Маверик“ с
ДК № ВР6569НА; 5. сумата от 500 лв., предста
вляваща договорната цена, материализирана в
договор за покупко-продажба рег. № 3748 от
26.07.2005 г. на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „350“ с ДК № ВР0607АС; 6. сумата от
400 лв., представляваща договорната цена, мате
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риализирана в договор за покупко-продажба рег.
№ 6644 от 26.09.2005 г. на лек автомобил марка
„Мерцедес“ модел „Е290ТД“ с ДК № ВР4823АМ;
7. сумата от 500 лв., представляваща договорната
цена, материализирана в договор за покупко-про
дажба рег. № 4505 от 30.08.2010 г. на лек автомо
бил марка „Мерцедес“ модел „Ц220ЦДИ“ с ДК
№ ВР3456АМ; 8. сумата от 300 лв., представляваща
договорната цена, материализирана в договор за
покупко-продажба рег. № 3673 от 6.10.2009 г. на
лек автомобил марка „Фиат“ модел „Браво“ с ДК
№ ВР5735ВВ; 9. сумата от 5000 лв., представляваща
договорната цена, материализирана в договор за
покупко-продажба рег. № 1301 от 15.03.2011 г. на
лек автомобил марка „Мерцедес“ модел „S 500“
с ДК № ВР2882ВС.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Младен
Миленов Маринов, лично и като ЕТ „Божилекс – Милен Маринов“:
1. сумата от 2250 лв., представляваща сумата,
получена от продажбата на 225 дружествени дяла,
всеки с номинал от по 10 лв., от капитала на
„ЧЗК Доверие“ – ООД; 2. сумата от 125 000 лв.,
представляваща сумата, получена от продажбата
на 1/2 ид. ч. от птицеферма на площ 37,440 дка,
категория на земята – четвърта, в местността
Коиловски път, имот № 374320 в землището на
гр. Славяново, община Плевен, област Плевен,
с ЕКНМ 67088, ведно със сгради – 14 броя па
нелна конструкция, всяка на площ от 1060 кв. м,
строени през 1983 и 1984 г., и комбинирана сгра
да – панелна, на 287 кв. м площ, строена през
1984 г.; 3. сумата от 117 773,50 лв., представляваща
сумата, получена от продажбата на 1/2 ид. ч. от
птицеферма на площ 37,440 дка, категория на
земята – четвърта, в местността Коиловски път,
имот № 374320 в землището на гр. Славяново,
община Плевен, област Плевен, с ЕКНМ 67088,
ведно със сгради – 14 броя панелна конструкция,
всяка на площ от 1060 кв. м, строени през 1983 и
1984 г., и комбинирана сграда – панелна, на 287
кв. м площ, строена през 1984 г.
На основание чл. 8, ал. 1 ЗОПДИППД – от Данка
Маринова Шабанска:
– 1/2 ид. части от апартамент, водещ се под
№ 12, вход А, ет. 4 на жилищен блок „В. Коларов“,
състоящ се от: три стаи, хол, кухня и сервизни
помещения, със застроена площ от 106 кв.м., заедно
с принадлежащото му избено помещение (мазе)
под № 9 с площ от 11,75 кв. м ведно с 5,794 %
ид. части от общите части на сградата и съот
ветното отстъпено право на строеж, при съседи
на апартамента: отгоре – покривна конструкция,
отдолу – апартамент на Христо Горанов, от за
пад – апартамент на Николина Симеонова, от из
ток – апартамент на Райна Гетова, от север – двор
на кооперацията, от юг – улица, придобит с н.а.
№ 42 от 29.05.1998 г., том І, дело № 1304/1998 г.
Третите заинтересовани лица, които претенди
рат самостоятелни права върху имуществото,
предмет на отнемане, могат да предявят своите
претенции върху посоченото имущество – предмет
на искането, с оглед възможностите по чл. 29
ЗОПДИППД не по-късно от два месеца от дата
та на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Първото по делото съдебно заседание
е насрочено за 14.02.2013 г. в 9,30 ч.
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Добричкият окръжен съд, гражданско отделе
ние, уведомява, че е образувано гр.д. № 249/2012
въз основа на постъпило мотивирано искане на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД от Коми
сията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност за отнемане в полза на
държавата на имущество на обща стойност
428 347,14 лв. срещу Димитър Минчев Димитров
от Добрич, Къймет Асан Димитрова от Добрич,
Исмет Себайдин Мустан от Добрич, Сание Енвер
Шамши от Добрич, Шамши Мустан Шамши от
Добрич, Румяна Михайлова Христова от Добрич,
Красимира Асенова Събева от Добрич, Данаил
Киров Събев от Добрич, Гюрсел Юсеин Асанов
от Добрич. Делото е насрочено за първо съдебно
заседание на 16.01.2013 г. от 14 ч. Дава едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ за предявяване в рамките
на образуваното производство от трети заинте
ресовани лица на претенции върху имуществото,
за чието отнемане се настоява.
Настоява се за отнемане в полза на държавата
на имущество, както следва:
Против Димитър Минчев Димитров и Къймет
Асан Димитрова искове с правно основание чл. 10
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД за отнемане в
полза на държавата на имущество на обща стойност 428 347,14 лв.:
а) лек автомобил, марка „Мерцедес“, мо
дел „Спринтер“, с рег.№ ТХ 2384 К Х, рама
№ WDB9026721R612521, двигател № 61198150861508,
дата на първа регистрация 15.01.2004 г.;
б ) л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о рд “, м о 
дел „Транзит Т“, с рег.№ ТХ 0824 АС, рама
№ WF0HXXGBVHRA93949, двигател № RA93949,
дата на първа регистрация 11.04.1995 г.;
в) банкноти, както следва:
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X52196405879
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X52637691386
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X56087197355
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X34264679186
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X26619523157
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X47824675148
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X35653099682
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X37671418199
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X12886348835
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X41596268798
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X52127460893
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X39945624392
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X15405807476
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X33389521391
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X51600947141
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X35235141932
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– Банкнота с
№ X17289199685
– Банкнота с
№ X39874658141
– Банкнота с
№ X45884822528
– Банкнота с
№ X54712705952
– Банкнота с
№ X50056649417
– Банкнота с
№ X52395092219
– Банкнота с
№ X07019767784
– Банкнота с
№ X54058568294
– Банкнота с
№ X00598485017
– Банкнота с
№ X13567589264
– Банкнота с
№ X48096180155
– Банкнота с
№ X44578641566
– Банкнота с
№ X50552588576
– Банкнота с
№ X37889101019
– Банкнота с
№ X24266632475
– Банкнота с
№ X16380472745
– Банкнота с
№ X51385180943
– Банкнота с
№ X41589048296
– Банкнота с
№ X16651637777
– Банкнота с
№ X34225139783
– Банкнота с
№ X19622019116
– Банкнота с
№ X34159398977
– Банкнота с
№ X51973937525
– Банкнота с
№ S29354304607
– Банкнота с
№ S03220337446
– Банкнота с
№ S27905992036
– Банкнота с
№ S63386287162
– Банкнота с
№ S07863376966
– Банкнота с
№ S15434912464
– Банкнота с
№ S17066318506
– Банкнота с
№ S62927075869
– Банкнота с
№ S12246663724
– Банкнота с
№ S02189977801
– Банкнота с
№ S15715919518
– Банкнота с
№ S29466496474

ДЪРЖАВЕН
номинал 50 евро със сериен
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номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
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номинал 50 евро със сериен
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номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
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– Банкнота
№ S26451696751
– Банкнота
№ S35041242229
– Банкнота
№ S22933420891
– Банкнота
№ S23057924146
– Банкнота
№ S29964282595
– Банкнота
№ S28225700044
– Банкнота
№ S15437295439
– Банкнота
№ Z65347856775
– Банкнота
№ Z64318233744
– Банкнота
№ Z66041059644
– Банкнота
№ Z67217718339
– Банкнота
№ Z60756282927
– Банкнота
№ Z65841032547
– Банкнота
№ Z66741084954
– Банкнота
№ Z66020088339
– Банкнота
№ Z65147800932
– Банкнота
№ Z34644482613
– Банкнота
№ Z35668991661
– Банкнота
№ Z65207796516
– Банкнота
№ Z65541050559
– Банкнота
№ Z64648330974
– Банкнота
№ Z35827285077
– Банкнота
№ V42960760339
– Банкнота
№ V31935900415
– Банкнота
№ V24562633189
– Банкнота
№ V39382436857
– Банкнота
№ V39645597595
– Банкнота
№ V30144617149
– Банкнота
№ V33954110437
– Банкнота
№ V42757879135
– Банкнота
№ V32556227035
– Банкнота
№ V40901743255
– Банкнота
№ P16481796679
– Банкнота
№ P20782797571
– Банкнота
№ P18213488893
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с номинал 50 евро със сериен
с номинал 50 евро със сериен
с номинал 50 евро със сериен
с номинал 50 евро със сериен
с номинал 50 евро със сериен
с номинал 50 евро със сериен
с номинал 50 евро със сериен
с номинал 50 евро със сериен
с номинал 50 евро със сериен
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с номинал 50 евро със сериен
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– Банкнота с номинал 50 евро
№ P19670944717
– Банкнота с номинал 20 евро
№ U49480402145
– Банкнота с номинал 20 евро
№ U81524619122
– Банкнота с номинал 20 евро
№ U76527668327
– Банкнота с номинал 20 евро
№ U49480443788
– Банкнота с номинал 20 евро
№ U54248845181
– Банкнота с номинал 20 евро
№ X18287244218
– Банкнота с номинал 20 евро
№ X30418796405
– Банкнота с номинал 20 евро
№ X00883392176
– Банкнота с номинал 20 евро
№ S05475735169
– Банкнота с номинал 20 евро
№ S18613257433
– Банкнота с номинал 20 евро
№ S15963828379
– Банкнота с номинал 20 евро
№ V15107713807
– Банкнота с номинал 20 евро
№ M35970109294
– Банкнота с номинал 20 евро
№ P12070231471
– Банкнота с номинал 20 евро
№ Z42911490645
– Банкнота с номинал 10 евро
№ X53406906869
– Банкнота с номинал 10 евро
№ X38946937124
– Банкнота с номинал 10 евро
№ X48166344623
– Банкнота с номинал 5 евро
№ X25929164432
– Банкнота с номинал 5 евро
№ U17593646603
– Банкнота с номинал 5 евро
№ M15138013432
– Банкнота с номинал 100 лева
№ АБ1329921
– Банкнота с номинал 100 лева
№ АБ7271514
– Банкнота с номинал 100 лева
№ АБ0938652
– Банкнота с номинал 100 лева
№ АБ5873198
– Банкнота с номинал 100 лева
№ АА1311167
– Банкнота с номинал 100 лева
№ АВ6751407
– Банкнота с номинал 100 евро
№ X06565588283
– Банкнота с номинал 100 евро
№ X07866126344
– Банкнота с номинал 100 евро
№ S11743810504
– Банкнота с номинал 100 евро
№ S06573484213
– Банкнота с номинал 100 евро
№ N14049886548
– Банкнота с номинал 50 евро
№ X25751489726

със сериен
със сериен
със сериен
със сериен
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със сериен
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– Банкнота с номинал 50
№ X13978998794
– Банкнота с номинал 50
№ X19847399663
– Банкнота с номинал 50
№ X23114936513
– Банкнота с номинал 50
№ X19609995377
– Банкнота с номинал 50
№ X20224820207
– Банкнота с номинал 50
№ X45769445858
– Банкнота с номинал 50
№ X36740389457
– Банкнота с номинал 50
№ X55273882331
– Банкнота с номинал 50
№ X11024075927
– Банкнота с номинал 50
№ X54357478328
– Банкнота с номинал 50
№ X54279055739
– Банкнота с номинал 50
№ X42027069647
– Банкнота с номинал 50
№ X54204406436
– Банкнота с номинал 50
№ X41064255884
– Банкнота с номинал 50
№ X39180176903
– Банкнота с номинал 50
№ X52324367105
– Банкнота с номинал 50
№ X08433535079
– Банкнота с номинал 50
№ X48481859333
– Банкнота с номинал 50
№ X36213210137
– Банкнота с номинал 50
№ X52933761578
– Банкнота с номинал 50
№ X35843984102
– Банкнота с номинал 50
№ X50392427501
– Банкнота с номинал 50
№ X53578799219
– Банкнота с номинал 50
№ X41666826198
– Банкнота с номинал 50
№ X37515263258
– Банкнота с номинал 50
№ X30421433036
– Банкнота с номинал 50
№ X29977700258
– Банкнота с номинал 50
№ X33802455647
– Банкнота с номинал 50
№ X47177998382
– Банкнота с номинал 50
№ X09002845154
– Банкнота с номинал 50
№ X42199261103
– Банкнота с номинал 50
№ X28488362753
– Банкнота с номинал 50
№ X11460172016
– Банкнота с номинал 50
№ X50409063189
– Банкнота с номинал 50
№ X31368884942
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евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
евро със сериен
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– Банкнота с
№ X50188472903
– Банкнота с
№ X47416773215
– Банкнота с
№ X37588439477
– Банкнота с
№ X37049974121
– Банкнота с
№ X44429894885
– Банкнота с
№ X54146241119
– Банкнота с
№ X23672365436
– Банкнота с
№ X38290375415
– Банкнота с
№ X01621854911
– Банкнота с
№ X00254443502
– Банкнота с
№ X50142917558
– Банкнота с
№ X25047113744
– Банкнота с
№ X27017778224
– Банкнота с
№ X35486441534
– Банкнота с
№ X02033186393
– Банкнота с
№ X59956622318
– Банкнота с
№ X24524710112
– Банкнота с
№ Z65852008326
– Банкнота с
№ Z30266550342
– Банкнота с
№ Z66703134024
– Банкнота с
№ Z30117090798
– Банкнота с
№ Z62242974666
– Банкнота с
№ Z67780373715
– Банкнота с
№ Z64350000261
– Банкнота с
№ Z34753095693
– Банкнота с
№ Z64183698558
– Банкнота с
№ S19226344714
– Банкнота с
№ S15948860821
– Банкнота с
№ S13586557165
– Банкнота с
№ S28227910561
– Банкнота с
№ S29606950123
– Банкнота с
№ S05366721868
– Банкнота с
№ V06642088168
– Банкнота с
№ V17592656602
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номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
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номинал 50 евро със сериен
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номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен
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номинал 50 евро със сериен
номинал 50 евро със сериен

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ V15754449649
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ V31484615944
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ V29119442548
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ P16421355154
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ P02803288402
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ P15131951686
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ P20050594364
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ P20623231945
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ L05517321674
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ N17012882748
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X39262667852
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ X05121648497
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ Z30203968464
– Банкнота с номинал 50 евро със сериен
№ S21539540779
– Банкнота с номинал 20 евро със сериен
№ V10551094321
– Банкнота с номинал 10 евро със сериен
№ X46151997527
– Банкнота с номинал 10 евро със сериен
№ X51739858172
– Банкнота с номинал 5 евро със сериен
№ P09075090313;
г) мобилни телефони, както следва:
– мобилен телефон марка „Сони Ериксон“,
Водафон с № на входа на зарядното устройство
77936R3A;
– мобилен телефон марка „Нокиа“ Е51, с
IMEI 359330028037420;
– мобилен телефон марка „Нокиа 6210“ със
сериен № 350147205665446;
– мобилен телефон марка „Нокиа 6210“ със
сериен № 351453206032100;
– мобилен телефон марка „Нокиа 6131“ с
IMEI 356432010527948;
– мобилен телефон марка „Нокиа 6234“ с
IMEI 359359007862403;
– мобилен телефон марка „Нокиа 6500“ S-1
с IMEI 358675012028541;
– мобилен телефон марка „Нокиа Х6-00“ с
IMEI 352006048871983;
– мобилен телефон марка „Нокиа 2600С-2“ с
IMEI 352040023743669;
д) бижута:
– 1 бр. пръстен от жълт метал с изписана на
него проба 585, с един голям камък и по-малки
около него;
– 1 бр. пръстен от жълт метал с проба 585,
14 к. с 1 бр. камък по средата и по-малки около
него, както и с по три малки камъка на две от
страните му, на една от която липсва един;
– 1 бр. пръстен от жълт метал с проба ATS585
с един по-голям камък и 8 малки, както и четири
дебели черни линии от едната му страна;
– 1 бр. пръстен от жълт метал със син камък;
– 1 бр. пръстен от жълт метал с множество
малки бели камъчета, един от които липсва;
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– 1 бр. гривна от жълт и бял метал, изградена
от отделни елементи, прикачени с наподобяващи
болт елемент, от вътрешната є страна има надпис
и проба 585;
– 1 бр. гривна от жълт метал, елипсовидна
форма, в едната си част широка около 1 см, a
в срещуположната около 3 см, наподобяваща
лабиринт;
– 1 бр. гривна от жълт метал, елипсовидна
форма, широка около 1 см с „Х“ u „V“-образни
форми;
– 1 бр. обеца от жълт и бял метал, елипсо
видна форма, с гравирана на закопчалката проба
585, вертикална шарка;
– 1 бр. обеца от жълт и бял метал, елипсо
видна форма, с гравирана на закопчалката проба
585, с гравирани наклонени линии;
– 1 бр. плочка от жълт и бял метал, с размери
1,5 на 2 см;
– 1 бр. синджир от жълт и бял метал, с гра
виран номер на закопчалката „585“, изграден от
два повтарящи се елемента, с дължина 65 см и
дебелина около 1 см;
– 1 бр. синджир от жълт и бял метал, с гра
виран номер на закопчалката „585“, изграден от
два повтарящи се елемента, с дължина 55 см и
дебелина около 0,5 см;
– 1 бр. синджир от жълт метал, с надпис на
закопчалката „ZINGIR“ и гравиран номер „585“,
с дължина 83 см и ширина около 0,3 см;
– 1 бр. синджир от жълт метал, с надпис на
закопчалката „MIDAS“ и гравиран номер „585“,
с дължина 52 см и ширина около 0,2 см;
– 1 бр. синджир от жълт метал, с гравиран
номер от двете страни на закопчалката „585“ с
дължина около 44 см, ширина около 0,1 см, ведно
с прилежаща към него висулка от жълт метал, с
малък син камък в средата, жълти и бели около
него и сини в края;
– 1 бр. пръстен от жълт и бял метал, с гравиран
надпис „585“ с квадратна плочка, с разположени
3х3 малки бели камъчета в средата и малки бели
камъчета във всеки един край;
– 1 бр. пръстен от жълт метал с червен камък
и шарки от двете му страни;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, с гравиран
надпис, който не се чете, с квадратна плочка, със
син камък по средата и малки бели камъчета в
четирите края;
– 1 бр. пръстен от жълт и бял метал, с грави
ран надпис „585“, с три топки отгоре, 1 по-голяма
и две по-малки, едната от които е от бял метал;
– 1 бр. пръстен от жълт метал с гравиран от
вътрешната страна надпис, който не се чете, с
неправилна форма в горната част, с множество
бели камъчета и с жълт метал, минаващ през
средата;
– 1 бр. пръстен от жълт метал с гравиран
надпис 585, с неправилна форма в горната част,
с множество бели камъчета, формата наподобя
ваща капка;
– 1 бр. чифт обеци от жълт и бял метал, с по
две топки в двата края, в единия от които топ
ките са по-малки и са от бял метал, по средата
е гравиран надпис, който не сe чете;
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– 1 бр. чифт обеци от бял и жълт метал, с
кръгла форма, по средата са гравирани линии,
които разделят белия и жълтия метал, a на за
копчалките надпис 585;
– 1 бр. чифт обеци от жълт метал, тип висящи
с дължина около 8 – 9 см, изградени от четири
елемента, на три от които в долната част има
висящи листенца;
– 1 бр. гривна от жълт и бял метал, елипсо
видна форма, ширина 3,5 см, гравирана от двете
страни с различни елементи, a от вътрешната
страна с надпис 585;
– 1 бр. гривна от жълт и бял метал, елипсо
видна форма, ширина 3,5 см, гравирана от двете
страни с различни елементи, a от вътрешната
страна с надпис 585;
– 1 бр. гривна от жълт и бял метал, елипсо
видна форма, ширина 2 см, гравирана от двете
страни с различни елементи, едната от които с
квадратчета от жълт и бял метал, a от вътрешната
страна има надпис 585;
– 1 бр. гривна от жълт и бял метал, елипсо
видна форма, ширина 2 см, гравирана от двете
страни с различни елементи, едната от които
с шарка наподобяваща ромб, вътрешността на
който e от бял метал, a от вътрешната страна
има надпис 585;
– 1 бр. гривна от жълт и бял метал, елипсо
видна форма, ширина 2 см, гравирана от двете
страни с различни елементи, едната от които с
шарка, наподобяваща малки ромбчета в жълто, a
от двете страни шарка с бял метал, от вътрешната
страна има надпис 585;
– 1 бр. синджир от жълт и бял метал, с гра
виран номер на закопчалката „585“, изграден от
два повтарящи се елемента, с дължина 65 см и
дебелина около 1 см;
– 1 бр. синджир от жълт метал, с гравиран
надпис на закопчалката 14 к., изграден от три
повтарящи се елемента, с ширина около 1 см
и дължина 60 см, ведно с висулка във формата
на тигър, с червени очи, на който липсва 1/2 от
един от общо четири крака;
– 1 бр. колие от жълт метал с гравиран на
закопчалката надпис „МИДАС“, изграден от
два повтарящи се елемента, с дължина 50 см и
ширина 1,5 см;
– 2 бр. гривни от жълт метал, с кръгла
форма, дебелина 1 см, с гравирани по средата
шестоъгълници;
– 2 бр. гривни от жълт метал, с кръгла форма,
дебелина 1 см, c гравирани по тях наклонени
линии, с ширина 0,5 см, по средата на които са
гравирани звездички;
– 1 бр. част от гривна от жълт метал с
дължина 13 см и ширина 0,3 см с гравиран на
закопчалката № 333;
– 1 бр. част от гривна от жълт метал с дължина
15,5 см с плочка, на която има надпис „СЕБАЙ
ДИН“, както и 1 бр. висулка с размери 1,5 на 1,5
см с гравиран на нея знак „Везни“ (находящи се
в жълто-кафява кутийка с размери 5 на 6 см);
– 1 бр. чифт ръкавели с надпис „DENIL“,
графитовосив метал и черен камък (находящи
се в жълто-кафява кутийка с размери 5 на 6 см);
– 1 бр. гривна от жълт и бял метал, елипсо
видна форма, ширина 3,5 см, гравирана от двете
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страни с различни елементи, a от вътрешната
страна с надпис 585, едната половина от която е
разделена на две с минаваща по средата линия, с
гравирани различни елементи във всяка половина;
– 1 бр. гривна от жълт и бял метал, елипсо
видна форма, ширина 3,5 см, гравирана от двете
страни с различни елементи, a от вътрешната
страна с надпис 585, едната половина от която е
гравирана с правоъгълници от бял и жълт метал,
някои от които са с гладка повърхност;
– 1 бр. гривна от жълт и бял метал, елипсо
видна форма, ширина 3,5 см, гравирана от двете
страни с различни елементи, a от вътрешната
страна с надпис 585, едната половина от която
е с гравирани във формата на цветя шарки, в
горната и долната част има линия от бял метал;
– 1 бр. гривна от жълт метал, с дължина 20 см
и ширина 2 см, изградена от различни елементи с
неправилна форма, между които има разстояние;
– 1 бр. гривна от жълт и бял метал, с дължина
21 см, ширина 2 см, изградена от три повтарящи
се елемента, върху един от които е изографисана
глава на човек;
– 7 бр. гривни от жълт метал, кръгла форма
с дебелина 0,4 см, с гравиран от вътрешната
страна надпис „INAN“, 14 к. и № 585, гравирани
с различна шарка;
– 2 бр. гривни от жълт метал, кръгла форма, с
дебелина 0,4 см с гравиран от вътрешната страна
надпис „7000 585 SIRAZI 14“;
– 1 бр. гривна от жълт метал, кръгла форма с
дебелина 0,4 см с гравиран от вътрешната страна
надпис „14 DUMAN 585 C 289“;
– 1 бр. гривна от жълт метал, кръгла форма с
дебелина 0,4 см с гравиран от вътрешната страна
надпис „R. N. 14 k“;
– 1 бр. гривна от жълт метал, кръгла форма с
дебелина 0,4 см с гравиран от вътрешната страна
надпис „585 KARASU D 601“;
– 1 бр. колие от жълт и бял метал, изградено
от два повтарящи се елемента, по средата на които
минава бяла гравирана линия, с дължина около 60
см и ширина 0,7 см, с гравиран на закопчалката
надпис „ATASAY“ 585 188 9000;
– 1 бр. синджир от жълт и бял метал, изгра
ден от два повтарящи се елемента, с дължина 55
см и ширина около 1 см, от вътрешната страна
на закопчалката на който е гравиран надпис
„DILMENЕR 585“;
– 1 бр. синджир от жълт метал с дължина 50
см и ширина 0,6 см, изграден от един повтарящ
се елемент, с разстояние във вътрешната част на
всеки един от елементите, които наподобяват мал
ки халки, на закопчалката е гравиран надпис 585;
– 1 бр. синджир от бял и жълт метал, с
дължина 46 см, на закопчалката му е гравиран
надпис „ARR 14 k 585“, изграден от два повта
рящи се елемента, единият от които е съставен
от две части с елипсовидна форма, едната бяла,
другата жълта;
– 1 бр. синджир от жълт метал, с дължина 65
см и ширина 0,5 см, изграден от един повтарящ се
елемент, без гравирани надписи и цифри на него;
– 1 бр. колие от жълт метал, с кръгла форма
и бял голям камък с малки бели камъчета около
него, колието е изградено от три отделни елемента;
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– 1 бр. гривна от бял и жълт метал, с дължина
18 см, ширина около 1 см, на закопчалката има
гравиран надпис „К*САК 14К“;
– 1 бр. чифт обеци от жълт метал с кръгла
форма и диаметър 5 см, ширина 0,5 см и гравиран
надпис на закопчалката 585;
– 1 бр. чифт обеци от жълт метал с кръгла
форма, диаметър 3,5 см, ширина 1,2 см с грави
рани от външната страна ромбовидни форми, във
вътрешността на които има звездички;
– 1 бр. чифт обеци от жълт метал, във фор
мата на „запетайка“ без гравирани надписи и
цифри върху тях;
– 1 бр. чифт обеци от жълт метал, тип висящи,
изградени от три елемента, на два от които има
кафяви камъчета, a третият е с висулки, няма
гравирани надписи и цифри;
– 1 бр. висулка от жълт метал във формата на
„долар“ с дължина 10 см, има гравиран надпис
на халката 585;
– 1 бр. висулка от жълт метал, с неправилна
форма, с дължина 7,5 см, с надпис на гърба „14 С554“;
– 1 бр. пръстен от жълт и бял метал, в горна
та част с бял камък във формата на квадрат, от
двете страни на който има малки бели камъчета,
има гравирана глава на животно с бял метал,
във вътрешната страна има гравиран надпис 585;
– 1 бр. пръстен от жълт метал с черен камък
във формата на квадрат и четири малки камъчета
от едната му страна, има гравиран надпис 585;
– 1 бр. пръстен от жълт метал с черен камък
по средата и точки, свързани в линия от двете
му страни, гравиран надпис от вътрешната му
страна „14К“;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, малък, с
черен камък по средата и вертикални линии от
двете му страни;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, с черен камък
в горната му част, във формата на кръг (елипса);
– 1 бр. пръстен от жълт метал, с червен ка
мък в горната му част, във формата на квадрат, с
гравиран надпис от вътрешната страна „В 84 585“;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, с червен камък
в горната му част, в елипсовидна форма, от едната
страна на който има 5 бр. малки бели камъчета;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, с червен ка
мък в горната му част, във формата на капка, с
гравирани надписи и цифри, които не се четат;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, със зелен ка
мък, във формата на кръг (елипса) и гравирани
от двете му страни цветя;
– 2 бр. брачни халки от жълт метал, с надпис
от вътрешната страна – на едната „Тюркян“, a
на другата „Сали“, и изписана дата и на две
те – 27.10.2001 г., както и гравиран номер 585;
– 1 бр. пръстен от жълт и бял метал, в гор
ната част на който има бял кръгъл камък, около
който има 8 бр. ромбоидни бели малки камъни,
от двете му страни с бял метал е изобразен орел;
– 1 бр. пръстен от жълт и бял метал, с гра
вирани в горната му част наклонени линии и
липсващ камък по средата, от вътрешната му
част има изписани букви „DJ“ и номер 585;
– l бр. халка от жълт метал, с пресичаща я
линия от външната страна и изписан номер 585
във вътрешната;
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– 1 бр. малък пръстен от жълт метал, в гор
ната част на който има червен кръгъл камък с
цвете от двете му страни;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната
част на който има изобразен триъгьлник с мал
ко бяло камъче в него, a от вътрешната страна
номер „333 30“;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, горната част
на който е разделена на две (вертикално), като
от едната страна има 2 реда c по 4 бр. малки
бели камъчета, a от другата 1 ред с 3 бр. бели
камъчета;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, горната част
на който е разделена с линия по хоризонталата,
от двете страни нa която има по 5 бр. малки
бели камъчета;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който във формата на елипса има подредени
малки бели камъчета, a от двете му страни има
гравирани по 2 бр. линии във формата на дъга;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, с неправилна
форма в горната му част, половината от която е
покрита с малки бели камъчета, в долната част
е облепен с тиксо;
– 1 бр. пръстен от жълт и бял метал, в гор
ната част на който има един бял кръгъл камък
по средата, 2 бр. сини и 2 бр. розови камъни, a
около тях са подредени малки бели камъчета;
– 1 бр. пръстен от жълт и бял метал, горната
част на който е във формата на квадрат, разде
лен на три, като вътрешната и външната част са
покрити с малки бели камъчета;
– 1 бр. висулка от жълт метал, кръгла форма,
от външната страна са гравирани линии, a във
вътрешността е изобразен козирог;
– 3 бр. гривни от жълт метал, кръгла фор
ма с диаметър 7 см, с гравирани от външната
страна линии, във вътрешността на които има
звездички; от вътрешната страна е гравиран
надпис „585 В226“;
– 1 бр. синджир от жълт метал, с дължина
57 см и ширина 0,5 см, изграден от един и същ
повтарящ се елемент, наподобяващ съединени
халки;
– 1 бр. синджир от жълт метал, с дължина
57 см и ширина 0,5 см, изграден от един и същ
повтарящ се елемент, наподобяващ съединени
халки;
– 1 бр. чифт обеци от жълт метал и кръгла
форма в долната част, на които е изобразено
цвете в средата;
– 1 бр. чифт обеци от жълт метал и кръгла
форма в долната част, на които е изобразена
звезда, a на гърба има надпис „585“;
– 1 бр. чифт обеци от жълт метал, с дължина
2,5 см, няма други отличителни белези;
– 1 бр. чифт обеци от жълт метал и кръгла
форма, диаметър 3 см, външната част на които
е гравирана с детелинка в средата;
– 1 бр. чифт обеци от бял и жълт метал,
кръгла форма, диаметър 3 см, изградени от два
отделни елемента, единият от бял, a другият от
жълт метал;
– 1 бр. чифт обеци от жълт метал, външната
страна на които е с кръгла форма, диаметър 2
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см, с изобразен на тях ромб с намираща се в
него детелинка;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който има червен камък с елипсовидна форма;
от едната му страна има лепенка с изписани на
нея със син химикал цифри „...,50“, a на друга
та – гравирани 3 вертикални линии;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната
част на който има червен камък с елипсовидна
форма, от едната страна на който са гравирани
малки къси линийки, a от другата – форми тип
листенца;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който има червен камък с елипсовидна форма,
около който са изобразени форми, тип листенца
и цветя, в долната му част е облепен с тиксо;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който има червен камък с елипсовидна форма,
от едната му страна има лепенка, изписана със
син химикал;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който има червен камък с елипсовидна форма;
от едната му страна има лепенка, изписана със син
химикал; в долната част на камъка има шарка;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната
част на който има червен камък с елипсовидна
форма, около който са гравирани вертикални
къси линийки;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който има червен камък с елипсовидна форма,
около който са изобразени малки квадрати;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната
част на който има червен камък с елипсовидна
форма, от двете страни на който са гравирани
множество вертикални линии;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който има червен камък с елипсовидна форма,
в долната част на който има шарка;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, горната част на
който е разделена на две, като в едната половина
има малък червен камък с елипсовидна форма;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната
част на който има червен камък с кръгла фор
ма, прихванат с множество вертикални линии
от жълт метал;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната
част на който има червен камък с квадратна
форма, от двете страни на който има гравирани
вертикални линии;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който има червен камък с неправилна форма
с гравирани под него от двете му страни по 4
бр. малки цветенца;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който има черен камък във формата на квадрат;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната
част на който има черен камък във формата на
квадрат със заоблени ръбове; от едната му страна
има лепенка, изписана със син химикал „50“, a
от другата – гравирани отвесни линии;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който има черен камък във формата на квадрат
със заоблени ръбове, във вътрешността на който
има жълта линия и 3 бр. малки бели камъчета;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната
част на който има черен камък във формата на
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ромб, от едната страна на който има 3 бр. малки
бели камъчета;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който има черен камък с елипсовидна форма,
в средата на който има ромб от жълт метал и
бяло малко камъче;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който има черен камък с елипсовидна форма,
от двете страни на който са изобразени точки,
образуващи линия;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната
част на който има светлолилав камък с формата
на квадрат;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който има светлолилав камък с елипсовидна
форма; от едната му страна е залепена бяла ле
пенка с изписани на нея цифри със син химикал;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната част
на който има светлорозов камък с елипсовидна
форма;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната си
част има правоъгълна форма с изобразен на нея
долар „$“;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната
си част има кръгла форма с гравирана на нея
буква „S“;
– 1 бр. пръстен от жълт метал с кръгла форма
в горната си част с изобразена върху нея форма,
приличаща на буква „С“;
– 1 бр. халка от жълт и бял метал, в горната
част на която има бяло кръгло камъче в средата;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната си
част наподобява цвете, в средата на което има
кръгъл бял камък; от едната страна има залепена
лепенка и следи от син химикал;
– 1 бр. пръстен от жълт и бял метал, в гор
ната си част с елипсовидна форма, разделена
на четири и покрита с малки бели камъчета, 2
бр. от които липсват;
– 1 бр. пръстен от жълт и бял метал, в гор
ната си част с 5 бр. елементи във формата на
листенца, покрити с множество бели камъчета,
два от които липсват;
– 1 бр. пръстен от жълт метал в горната си
част във формата на кръг, с бял камък по средата
и около него множество бели камъчета;
– 1 бр. пръстен от жълт метал с неправилна
форма в горната си част, част от която е покрита
с бели камъчета;
– 1 бр. пръстен от жълт метал с неправилна
форма, краят на която е гравирана;
– 1 бр. пръстен от жълт метал с правоъгълна
форма в горната си част, със заоблени ръбове,
покрити с малки бели камъчета;
– 1 бр. пръстен от жълт метал, в горната си
част с черни линии и малки бели камъчета, едно
от които липсва;
– 3 бр. пръстени от жълт метал с кръгла куха
форма в горната си част;
– 1 бр. пръстен от жълт метал с правоъгълна
форма в горната си част, с изобразен върху нея
гущер;
– 1 бр. висулка от жълт метал с дължина
3,5 см;
– 1 бр. част от обеца с надпис „NIKE“;
– 1 бр. жълт метал във формата на кръг с
диаметър 1,5 см, както и 1 бр. висулка от жълт
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метал във формата на сърце с големина около
1 см, прихваната с жълта безопасна игла, всички
те прихванати с 1 бр. червена панделка;
– 1 бр. жълт метал във формата на кръг с
диаметър 1,5 см с жълта безопасна игла, както и
7 бр. жълт метал във формата на кръг с диаметър
1,5 см, на един от които има прихванато синьо
топченце, всички те прихванати с 1 бр. червена
панделка.
Против Димитър Минчев Димитров и Къймет
Асан Димитрова иск с правно основание чл. 10 във
връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД за отнемане в
полза на държавата на сума в размер 13 293 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата
на продажбата на недвижим имот, в Добрич,
ж. к. Строител, бл. 67, вх. Б, представляващ жи
лище – апартамент № 15 на пети етаж, състоящо
се от две стаи, кухня, сервизни помещения и
тераса, със застроена площ 73,04 кв. м, ведно с
принадлежащата му изба № 15 с площ 5,90 кв. м,
ведно с 6,057 % ид. части от общите части на
сградата и от отстъпеното право на строеж върху
държавна земя, отчуждено от ответниците в полза
на Карани Карани Сали с н. а. № 155, т. ІІ, рег.
№ 2688, дело № 222/2000.
Против Димитър Минчев Димитров и Къймет
Асан Димитрова иск с правно основание чл. 10 във
връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД за отнемане в
полза на държавата на сума в размер 25 899 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата
на продажбата на недвижим имот в Добрич,
ж. к. Балик, бл. 35, вх. Б, представляващ жили
ще – апартамент № 10 на четвърти етаж, състоящо
се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със
застроена площ 64,91 кв. м, ведно с принадлежа
щата му изба № 10 с площ от 2,74 кв. м, ведно с
2,24 % ид. части от общите части на сградата и
от отстъпеното право на строеж върху държавна
земя, отчуждено от ответниците в полза на Васил
Димитров Маринов с н. а. № 34, т. ІІ, рег. № 3377,
дело № 225/ 2006 г.
Против Димитър Минчев Димитров и Къймет Асан Димитрова иск с правно основание
ЗОПДИППД за отнемане в полза на държавата на
сума в размер 13 700 лв., представляваща пазар
ната стойност към момента на продажбата на
л. а. м. „Мерцедес“, модел 212 Д, с рег. № ТХ 24
24 АС, рама № WDB9024721P647885 и двигател
№ 60298000076621.
Против Димитър Минчев Димитров и Къймет
Асан Димитрова иск с правно основание чл. 10 във
връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД за отнемане в
полза на държавата на сума в размер 11 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към мо
мента на продажбата на л. а. м. „Мерцедес“,
модел „Спринтер 313 ЦДИ“, с рег. № ТХ 48 85
РХ, рама № W DB9036721R171240 и двигател
№ 61198150202766.
Против Димитър Минчев Димитров иск с правно
основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД за отнемане в
полза на държавата на сума в размер на 70,34 лв.,
представляваща левовата равностойност на 35,98
евро, налични към 26.01.2012 г. по банкова смет
ка на ответника в „УниКредит Булбанк“ – АД,
филиал в Добрич.
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С мотивираното искане КУИППД е предявила
против Исмет Себайдин Мустан иск с правно
основание чл. 8, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД за отнемане в полза на държавата
на недвижим имот: апартамент № 1 в Добрич,
ж. к. Строител, бл. 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, със за
строена площ 90,90 кв. м, с принадлежащото му
избено помещение № 8 с площ 17,59 кв. м, таван
ско помещение № 8 с площ 9,58 кв. м, както и
6,71 % ид. части от общите части на сградата и
от отстъпеното право на строеж върху държавна
земя. Съобразно изложените в искането твърдения
ответникът е син на Димитър Минчев Димитров
и Къймет Асан Димитрова и е придобил правото
на собственост върху посочения недвижим имот
по силата на договор за дарение, обективиран в
н. а. № 191, т. І, рег. № 3475, дело № 191/2011 г.
на нотариус с район на действие ДРС, вписан
под № 535 на НК – гр. София, след образуване
на наказателното производство против Димитър
Минчев Димитров. С оглед родствената връзка
между ответниците Исмет Себайдин Мустан и
Димитър Минчев Димитров то по силата на
оборимата законова презумпция, визирана в
чл. 8, ал. 2 ЗОПДИППД, приобретателят Исмет
Себайдин Мустан е знаел, че прехвърленото му
имущество е придобито в резултат на престъпна
дейност, поради което подлежи на отнемане по
реда на чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД.
С мотивираното искане КУИППД е предявила
против съпрузите Шамши Мустан Шамши и Са
ние Енвер Шамши иск с правно основание чл. 8,
ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
за отнемане в полза на държавата на недвижим
имот: нива с площ от 38,800 дка, поземлен имот
№ 72624.101.60 по кад. карта на гр. Добрич, ІІІ кат.,
и на недвижим имот: апартамент № 1 в Добрич,
ж. к. Строител 1, вх. А, ет. 1, със застроена площ
от 85,56 кв. м, с идентификатор 72624.612.1.1 по
кад. карта на гр. Добрич, ведно с прилежащите
му изба № 49 с площ от 19, 40 кв. м. и таванско
помещение № 54 с площ от 15,38 кв. м, ведно със
съответните части от общите части на сградата и
от правото на строеж върху общински поземлен
имот, придобити от Сание Енвер Шамши по
силата на нотариален акт за прокупко-продажба
№ 192, т. І, рег. № 3512, дело № 192/2011 г. и н.
а. за покупко-продажба № 193, т. І, рег. № 3513,
дело № 183/2011 г., и двата на нотариус с район
на действие ДРС, вписан под № 535 на НК – гр.
София, след образуване на наказателното про
изводство против Димитър Минчев Димитров.
Сание Енвер Шамши и Шамши Мустан Шамши са
съпрузи, като придобиването на имота е станало
по време на техния брак. С оглед родствената
връзка по сватовство от втора степен между от
ветницата Сание Енвер Шамши – снаха (съпруга
на Шамши Мустан Шамши – брат на Димитър
Минчев Димитров), то по силата на оборимата
законова презумпция, визирана в чл. 8 ал. 2
ЗОПДИППД, приобретателката Сание Енвер
Шамши е знаела, че прехвърленото є имущество
е придобито в резултат на престъпна дейност,
поради което подлежи на отнемане по реда на
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД.
По силата на договор за покупко-продажба
на недвижим имот, обективиран в н. а. № 48,
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т. ІІІ, рег. № 10290, дело № 448 от 12.10.2011 г.
на нотариус с район на действие ДРС, вписан
под № 535 на КЧСИ, Шамши Мустан Шамши и
Сание Енвер Шамши са продали на Гюрсел Юсе
ин Асанов следния недвижим имот: апартамент
№ 1 в Добрич, ж. к. Строител 1, вх. А, ет. 1, със
застроена площ от 85,56 кв. м, с идентификатор
72624.612.1.1 по кад. карта на гр. Добрич, ведно с
прилежащите му изба № 49 с площ от 19,40 кв. м
и таванско помещение № 54 с площ 15,38 кв. м,
ведно със съответните части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху общински
поземлен имот. С мотивираното искане ищецът
КУИППД е предявила против Шамши Мустан
Шамши и Сание Енвер Шамши и против Гюрсел
Юсеин Асанов иск с правно основание чл. 7, т. 2,
пр. І, ІІ, ІІІ и ІV ЗОПДИППД – за обявяване
недействителността по отношение на държавата
на горната правна сделка. Ищецът приема пози
цията, че сделката между роднините на Димитър
Минчев Димитров и третото лице Гюрсел Юсеин
Асанов е възмездна сделка, страните са знаели, че
имуществото, предмет на сделката, е придобито от
Димитър Минчев Димитров от престъпна дейност,
като придобиването му по н. а. № 48 т. ІІІ, рег.
№ 10290, дело № 448 от 12.10.2011 г. на нотариус
с район на действие ДРС, вписан под № 535 на
КЧСИ, цели неговото укриване или прикриване
на незаконния му произход или на действител
ните права, свързани с това имущество. След
обявяване недействителността на сделката, то и
на основание чл. 8, ал. 1, пр. 3 и 4 във връзка с
ал. 2 ЗОПДИППД имотът подлежи на отнемане в
полза на държавата от прехвърлителите Шамши
Мустан Шамши и Сание Енвер Шамши.
При условията на евентуалност по отноше
ние на горния иск за отнемане на имота от
ответниците Шамши Мустан Шамши и Сание
Енвер Шамши ищецът КУИППД е предявила
против Димитър Минчев Димитров и Къймет
Асан Димитрова иск за отнемане в полза на
държавата на действително полученото от тях
от купувачите Шамши Мустан Шамши и Сание
Енвер Шамши, а именно парична сума в размер
на 46 202 лв., представляваща пазарната стойност
на имота към датата на продажбата. Този иск е
предявен в условията на евентуалност, ако бъде
оборена законовата презумпция по чл. 8, ал. 2
ЗОПДИППД, ерго при добросъвестност на прио
бретателя и в съгласие с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
подлежи на отнемане на действително полученото
от прехвърлителите.
С мотивираното искане КУИППД е предявила
против Красимира Асенова Събева и Данаил Ки
ров Събев иск с правно основание чл. 8, ал. 1, пр.
3 и 4 във връзка с ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД за отнемане в полза на държавата на
следния недвижим имот: жилище със застроена
площ 90 кв. м на втори етаж от двуфамилна жи
лищна сграда с идентификатор 72624.616.100.1 по
кад. карта на гр. Добрич в Добрич, ул. Опълченска
60 (по скица № 58), състоящо се от четири стаи
и две изби, самостоятелен обект с идентифика
тор 72624.616.100.3, и гараж със застроена площ
20 кв. м с идентификатор 72624.616.100.5 ведно
с отстъпеното право на строеж върху 220 кв. м
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в идеални части от държавно дворно място,
включено в УПИ Х-100 в кв. 60 по ПУП на гр.
Добрич, имот с идентификатор 72624.616.100, це
лият с площ 431 кв. м. Горният имот Красимира
Асенова Събева по време на брака є с Данаил
Киров Събев е придобила от Къймет Асан Ди
митрова и Димитър Минчев Димитров по силата
на договор за покупко-продажба на недвижим
имот, обективиран в н. а. № 40, т. ІІІ, рег. І 5242,
дело № 289/ 2007 г. на нотариус с район на дейст
вие ДРС, вписан под № 177 на НК – гр. София.
Съобразно изложените в мотивираното искане
твърдения Красимира Асенова Събева е сестра на
Къймет Асан Димитрова, респективно между нея
и Димитър Минчев Димитров е налице родство
по сватовство от втора степен, с оглед на което
и по силата на оборимата презумпция по чл. 8,
ал. 2 ЗОПДИППД приобретателката Красимира
Асенова Събева е знаела, че прехвърленото є
имущество е придобито в резултат на престъпна
дейност, поради което подлежи на отнемане по
реда на чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД.
С мотивираното искане КУИППД е предявила
против Димитър Минчев Димитров и Къймет
Асан Димитрова и против Румяна Михайлова
Христова иск с правно основание чл. 7, т. 2, пр. 1,
2, 3 и 4 ЗОПДИППД за обявяване недействител
ността по отношение на държавата на сделката,
обективирана в н. а. № 87, т. ІІІ, рег. № 5151, дело
№ 348/2011 г. на нотариус с район на действие
ДРС, вписан под № 177 на НК – гр. София, по
силата на която Димитър Минчев Димитров и
Къймет Асан Димитрова продават на Румяна
Михайлова Христова недвижим имот в Добрич,
ул. Баба Парашкева 15, а именно жилищна сграда
със застроена площ 28 кв. м в югоизточната част
на имота, построена въз основа признато право
на строеж върху 1/ 2 ид. част от общинско двор
но място, съставляващо УПИ V-160 в кв. 611 по
плана на гр. Добрич, ж. к. Русия ІІІ – ІV, с площ
392 кв. м. Ищецът КУИППД приема позицията,
че сделката между Димитър Минчев Димитров
и съпругата му Къймет Асан Димитрова, като
продавачи, и третото лице Румяна Михайлова
Христова е възмездна сделка, страните са знаели, че
имуществото, предмет на сделката, е придобито от
Димитър Минчев Димитров от престъпна дейност,
като придобиването му цели неговото укриване
или прикриване на незаконния му произход или на
действителните права, свързани с това имущество.
В този случай се настоява съдът и на основание
чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД да
постанови отнемането му в полза на държавата
на имота от прехвърлителите Димитър Минчев
Димитров и Къймет Асан Димитрова.
При условията на евентуалност спрямо горния
иск КУИППД предявява против Димитър Минчев
Димитров и Къймет Асан Димитрова иск с правно
основание чл. 4, ал. 2 и чл. 10 ЗОПДИППД за
отнемане на действително полученото от послед
ните, а именно парична сума в размер 14 084 лв.,
представляваща пазарната стойност на имота,
получена от ответниците по силата на сключе
ната от тях като продавачи с Румяна Михайлова
Христова като купувач сделка, обективирана в
н.а. за покупко-продажба на недвижим имот № 87,
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т. ІІІ, рег. № 5151, дело № 348/2011 г. на нотариус
с рег. № 177. Този иск е предявен в условията на
евентуалност, ако не бъде доказана законовата
предпоставка по чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД, ерго при
добросъвестност на приобретателя и в съгласие
с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД подлежи на отнемане
на действително полученото от прехвърлителите.
9028
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД уведомява заинтересова
ните страни по гр. дело № 350/2012, насрочено за
31.01.2013 г. от 10,30 ч. в Кюстендил, че делото е
образувано на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
по искане вх. № 2993 от 31.05.2012 г. от Комисията
за установяване на имущество, придобито от прес
тъпна дейност с БУЛСТАТ 131463734, с адрес за
призоваване Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9,
срещу следните лица: Апостол Валериев Чакалов с
постоянен адрес гр. Дупница, ул. Цар Освободител
25, с адрес за призоваване Затвора – гр. Бобов
дол, Ганка Асенова Чакалова, Валери Апостолов
Чакалов, и двамата с адрес гр. Дупница, ул. Цар
Освободител 25, вх. Б, ет. 3, ап. 6, Стефка Добри
нова Смоличка и Младен Михайлов Смолички,
и двамата от гр. Дупница, ж.к. Бистрица 3, вх. В,
ет. 3, ап. 8, за отнемане на имущество, придобито от
престъпна дейност, на обща стойност 177 935,88 лв.,
както следва:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Апостол Валериев Чакалов:
– поземлен имот и идентификационен
№ 65245.1.214 в с. Самораново, община Дупница,
ЕКАТТЕ 65245, по кадастрална карта, одобрена
със Заповед № 300-561 от 5.08.2004 г. на изпълни
телния директор на АК, с площ по кадастрална
карта на имота 1409 кв. м с трайно предназначение
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „нива“,
стар идентификатор: имот пл. № 73, при граници
на имота по скица: имот с идентификационен
№ 65245.1.213 – овощна градина, собственост
на Надежда Георгиева Спасова, имот с иден
тификационен № 65245.1.215 – друг вид ливада,
собственост на Василка Крумова Козарска, имот
с идентификационен № 65245.1.207 – ниско застро
яване, собственост на Йордан Атанасов Стоилов,
и имот с идентификационен № 65245.1.208 – ниско
застрояване, собственост на Иванка Георгиева
Лазарова, придобит от Апостол Валериев Чакалов
с договор за покупко-продажба № 122, т. 6, pег.
№ 9824, н. д. № 1045/2007;
– сумата от 1300 лв. от продажбата на 13
дружествени дяла от капитала на „Аркад“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Професор Христо Вакарелски 1, собственост на
Апостол Валериев Чакалов;
– сумата от 20 000 лв., представляваща пре
доставена в заем парична сума на 22.03.2006 г. от
Апостол Валериев Чакалов на Тома Георгиев и
върната на 22.08.2006 г.;
– сумата от 6000 лв., представляваща размера
на получената лихва от предоставената в заем
парична сума от Апостол Валериев Чакалов на
Тома Георгиев;
– сумата от 15 458,88 лв., представляваща
размера на внесените погасителни вноски за
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получения потребителски кредит № 397567 от
30.04.2008 г. с титуляр Апостол Валериев Чакалов.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Апостол Валериев Чакалов:
– сумата от 10 000 лв., представляваща пазар
ната стойност към момента на продажба на лек
автомобил „Ауди А 4“, pег. № КН 44 88 АВ, рама
WAUZZZ8DZTA 022019;
– сумата от 4000 лв., представляваща пазар
ната стойност към момента на продажба на лек
автомобил „Ауди 90“, pег. № КН 4564 АВ, рама
WAUZZZLA002096;
– сумата от 15 000 лв., представляваща пазарна
та стойност към момента на продажба на товарен
автомобил „Фиат Фиорино“, pег. № КН 9172 Н,
рама ZFA1460004714;
– сумата от 2500 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажба на лек авто
мобил „Ауди Куатро“, pег. № КН 5242 АВ, рама
WDUZZZ8BZ МАО12694;
– сумата от 1500 лв., представляваща пазар
ната стойност към момента на продажба на мо
тоциклет „Хонда“ СД 01, pег. № КН 1817 А, рама
JH2SD01A6XM004908;
– сумата от 1900 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажба на мотоцик
лет „Ямаха“ ИЗФ Р 1, pег. № КН 2676 А, рама
JYARN091000005816.
На основание чл. 8. ал.1, пр. 3 и 4 във връзка с
ал. 2 и чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Ганка Асенова
Чакалова, Валери Апостолов Чакалов:
– недвижим имот, представляващ само
стоятелен обект с идентификационен номер
68789.16.274.1.10, състоящ се от стая, кухня и сер
визни помещения, със застроена площ 32,58 кв. м,
в гр. Дупница, ЕКАТТЕ 68789, по кадастрална
та карта, одобрена със Заповед № 300-5-56 от
30.07.2004 г. на изпълнителния директор на АК,
с предназначение – жилище – апартамент, при
съседи на същия етаж съгласно кадастралната
карта: жилище – апартамент № 68789.16.274.1.11,
жилище – апартамент с № 68789.16.274.1.12, и жи
лище – апартамент с № 68789.16.274.1.9, под обекта:
жилище – апартамент № 68789.16.274.1.3, и над
обекта: жилище – апартамент с № 68789.16.274.1.7,
представляващ апартамент № 10, на втори етаж
във вход „А“, в гр. Дупница със застроена площ
32,58 кв. м, ведно с прилежащото му избено по
мещение № 16 с полезна площ 5,15 кв. м ведно
с 1,494 % идеални части от общите части на
сградата и правото на строеж върху мястото, като
на основание чл. 7, т. 2, пр. 2 ЗОПДИППД се
иска обявяване за недействителна по отношение
на държавата сделката, сключена между Ганка
Асенова Чакалова, Валери Апостолов Чакалов и
Стефка Добринова Смоличка и Младей Михайлов
Смолички, и двамата от гр. Дупница, ж.к. Би
стрица 3, вх. В, ет. 3, ап. 8, за покупко-продажба
на гореописания недвижим имот, обективирана
в нот. акт № 118, т. III, pег. № 6874, н. д. № 427
от 18.11.2011 г., вписан в Службата по вписвани
ята – гр. Дупница, с вх. pег. № 3458, акт № 115,
т. XIII, дело № 1875 от 18.11.2011 г.
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При условията на евентуалност е предявен иск
за сумата от 28 139 лв., представляваща пазарната
стойност на гореописания имот към датата на
продажбата.
Заинтересованите лица могат в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
предявят своите претенции върху имуществото.
8919
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ насрочва провеждане на открито
съдебно заседание на 10.10.2012 г. от 14 ч. в залата
на Смолянския окръжен съд по т. д. № 175/2012 по
описа на съда, образувано по молба вх. № 3932 от
26.09.2012 г., депозирана от кредитора „Интерне
шънъл Асет банк“ – АД, София, за отмяна на
решенията на общото събрание на кредиторите,
взети на 19.09.2012 г. по т. д. № 104/2005 по описа
на Смолянския окръжен съд с длъжник „Родопска
тъкан“ – АД (в несъстоятелност), Смолян.
9259
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ насрочва провеждане на открито
съдебно заседание на 10.10.2012 г. в 15 ч. в залата
на Смолянския окръжен съд по т.д. № 176/2012 по
описа на съда, образувано по молба вх. № 3938
от 26.09.2012 г., депозирана от длъжника „Родоп
ска тъкан“ – АД, в несъстоятелност, Смолян, за
отмяна на решения на общото събрание на кре
диторите, взети на 19.09.2012 г. по т.д. № 104/2005
по описа на Смолянския окръжен съд.
9260
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 2574/90
за политическа партия „Движение за права и
свободи“: заличава Айруш Ибрахим Хаджи като
член на състава на Централното оперативно бюро;
оперативното бюро е в състав, както следва:
Ахмед Демир Доган – председател на ПП ДПС,
Алиосман Ибраим Имамов – заместник-предсе
дател на ПП ДПС, Лютви Ахмед Местан – за
местник-председател на ПП ДПС, Рушен Мехмед
Риза – заместник-председател ПП ДПС, Филиз
Хаккъева Хюсменова – заместник-председател
на ПП ДПС, Христо Дамянов Бисеров – за
местник-председател на ПП ДПС, Мустафа Сали
Карадайъ – секретар на ЦОБ на ДПС, Йордан
Кирилов Цонев, Камен Костов Костадинов, Рем
зи Дурмуш Осман, Юнал Саид Лютви, Джевдет
Ибрям Чакъров, Емел Етем Тошкова, Рамадан
Байрам Аталай, Тунчер Мехмедов Кърджалиев,
Хасан Ахмед Адемов, Янко Александров Янков,
Джейхан Хасанов Ибрямов.
9124

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт за иновационни
техники в туризма“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 3.12.2012 г. в 14 ч. в София, ж.к. Надежда,
бл. 125, вх. Г, ет. 4, ап. 78, при следния дневен
ред: промени в състава на управителния съвет
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложените промени. Материалите по дневния
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ред са на разположение в офиса на сдружени
ето. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9252
5. – Националният съвет на Българската
асоциация на пенсионерите – София, на ос
нование чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо отчетно-изборно събрание на асоциацията
на 7.12.2012 г. в 13 ч. в София, ж.к. Люлин, до
бл. 427, ул. Георги Апостолов – „Клуб на инва
лида и пенсионера“, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Българската асоциация на
пенсионерите – София, за периода 2010 – 2012 г.;
2. отчет на контролната комисия на асоциацията
за същия период; 3. обсвобождаване от отговор
ност членовете на националния съвет за дей
ността им за периода 2010 – 2012 г.; 4. избор на
ръководни органи на асоциацията – председател;
национален съвет и контролна комисия; 5. общи
и оперативни въпроси. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред и се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите членове.
9253
6. – Управителният съвет на Асоциацията за
двигателни нарушения – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже
нието на 10.12.2012 г. в 12 ч. в седалището му –
София, ул. Любен Русев 1, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за прекратяване на
сдружението; 2. вземане на решение за открива
не на производство по ликвидация, назначаване
на ликвидатор и определяне възнаграждение на
ликвидатора; 3. вземане на решение за заличава
не на Асоциацията за двигателни нарушения от
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел при СГС и от Централния регистър при Ми
нистерството на правосъдието. Общото събрание
е законно, ако присъстват повече от две трети от
всички членове. При липса на кворум се прилага
чл. 27 ЗЮЛНЦ.
9254
12. – Управителният съвет на Българското
дружество по главоболие и болка – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на дружеството на 11.12.2012 г. в 14 ч. в седалище
то му на ул. Любен Русев 1, София, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на УС; 2. приемане
на бюджет; 3. избор на нов управителен съвет;
4. организационни и други въпроси. Общото съ
брание е законно, ако присъстват повече от една
втора от всички членове. При липса на кворум
се прилага чл. 27 ЗЮЛНЦ.
9255
29. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска федерация по
баскетбол“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 14.12.2012 г. в 9 ч. в
София, „София Принцес хотел“, зала „Европа 1“,
при следния дневен ред: 1. отчет на управител
ния съвет за изминалия период от предишното
общо събрание; 2. отчет на контролния съвет за
изминалия период от предишното общо събрание;
3. финансов отчет за 2011 г. и утвърждаване на

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

проект за бюджет за 2013 г.; 4. приемане на нови
нормативни документи и промени и допълнения
в нормативните документи на федерацията; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9256
10. – Управителният съвет на сдружение  
„Българска асоциация по к линична иму нология“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на Българската асоциация по
клинична имунология на 13.12.2012 г. в 14 ч. в
София, аула на УМБАЛ „Св. Екатерина“, бул.
Пенчо Славейков 52А, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на управителния съвет; 2.
финансов отчет за 2012 г. и проектобюджет за
2013 г.; 3. програма за дейността на сдружението
през 2013 г.; 4. разни.
9257
5. – Управителният съвет на Обединен спортен клуб „Славия“ – София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 17.12.2012 г. в 15 ч. в София, ул. Коломан 1,
в заседателната зала, ет. 2, ОСК „Славия“, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на Обединен спортен клуб „Славия“;
2. финансов отчет за сезон 2011 г. – 2012 г.; 3.
избор на нови ръководни органи; 4. организаци
онни въпроси по повод честването на 100 години
„Славия“; 5. разни. Поканват се всички членове
да присъстват лично или чрез изрично упълно
мощени представители. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове. Писмените материали
ще са на разположение на членовете в седали
щето на клуба.
9258
31. – Управителният съвет на сдружение
„Дружество за обединените нации в България“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани на общо съ
брание на сдружението на 12.11.2012 г. в 18 ч. в
София на адрес: Централен дом на архитектите в
България, ул. Кракра 11, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на сдружението
за периода ноември 2010 г. – октомври 2012 г.; 2.
приемане на нови членове; 3. промени в устава
на сдружението; 4. освобождаване на членовете
на управителния съвет; 5. избор на членове на
управителния съвет; 6. разни. Поканват се всич
ки членове на сдружението да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред от 19 ч.
9121
11. – Управителният съвет на сдружение
„Футболна академия Димитър Бербатов“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 16.11.2012 г. в 17 ч. в
седалището на сдружението – София 1000, район
„Средец“, бул. Евлоги Георгиев 38, стадион „Васил
Левски“, сектор „В“, при следния дневен ред: 1.
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промяна в наименованието на сдружението; 2.
промяна в представителството на сдружението
и избор на управител; 3. разни.
9081
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по водна
аеробика“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 3.12.2012 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в София, ул. Княз Борис І № 100, офис 5, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; предложение за решение: ОС
приема нови членове на сдружението; 2. промяна
на наименованието на сдружението; предложение
за решение: наименованието на сдружението
се променя на „Българска федерация по водна
аеробика и фитнес“; 3. промяна на чл. 5 от ус
тава на сдружението – определяне на дейността;
предложение за решение: чл. 5 – определяне на
дейността: сдружението осъществява обществе
нополезна дейност, изразяваща се в организира
не и провеждане на рехабилитация, обучение и
възстановяване посредством водна аеробика и
фитнес на деца и възрастни, включително на лица
в неравностойно положение, програми съвместно
с други спортове, организиране на спортни лагери,
курсове и състезания – регионални, национални
и международни, и популяризиране в национален
и международен мащаб на водната аеробика и
фитнес, създаване на състезателни правила, коор
диране и съвместни действия и реализация на
проекти между сдружението и други международ
ни организации от този тип, участие в междуна
родни състезания и организации, реализация на
образователни програми и други, насочени към
създаване и развитие на състезателни и спорт
но-педагогически кадри; 4. промени в чл. 35 от
устава на сдружението; предложение за решение:
ОС приема нова ал. 14 към чл. 35 със следното
съдържание: Управителният съвет избира измежду
своите членове изпълнителен директор и главен
секретар, който представлява сдружението само
заедно с изпълнителния директор; 5. промяна в
състава на управителния съвет; предложение за
решение: ОС приема нов член на управителния
съвет; 6. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението в
седалището му в София, ул. Княз Борис І № 100,
офис 5.
9108
1. – Управителният съвет на сдружение „Активни потребители“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на сдружението на 15.12.2012 г. в 11 ч. в София,
ул. Цветна градина 5, вх. Б, ет. 2, ап. 15, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчетите
на УС за дейността на сдружението през 2010 и
2011 г.; 2. приемане на финансови отчети на сдру
жението за 2010 и 2011 г.; 3. вземане на решение
за преобразуване на сдружението чрез вливане
в сдружение „Българска национална асоциация
А ктивни потребители“ или лик видиране на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., при същия дневен
ред и на същото място.
9113
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14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб „Атлас“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на членовете на 17.12.2012 г. в 14 ч., в
седалището на сдружението в София, район „Три
адица“, бул. Арсеналски 4, при следния дневен
ред: 1. освобождаване от отговорност членовете
на УС; 2. промяна в броя и състава на УС; 3.
промяна в седалището и адреса на управление на
сдружението; 4. изменение и допълнение в устава
на сдружението във връзка с приетите промени;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на общото събрание
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
9059
1. – Управи те лни ят с ъвет на М ла деж к а
ЛГБТ организация „Действие“, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 1.12.2012 г. в 10 ч. в София, ул.
Русалка 25, при дневен ред: вземане на решение
за приемане на Правила и ред за извършване на
общественополезна дейност.
9271
208. – Управителният съвет на Варненската
търговско-индустриална камара на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на
членовете на камарата на 5.12.2012 г. в 17 ч. във
ФКЦ – Варна, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет; 2. отчет на контролния
съвет; 3. приемане бюджет за 2013 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 18 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
9093
80. – Управителният съвет на сдружение
„Тракийско дружество Капитан Петко войвода“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на дружеството на 5.12.2012 г. в
17,30 ч. във Варна, бул. Вл. Варненчик 61, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
през периода април 2008 г. – декември 2012 г.;
2. приемане промени в устава на дружеството;
3. приемане промени в ръководните органи на
дружеството; 4. разни. Регистрацията на деле
гатите ще започне в 17 ч. 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.
9096
6. – Управителният съвет на сдружение ВУСК
„Васил Левски“, Велико Търново, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.12.2012 г. в 15 ч. в Дома на културата на НВУ
„Васил Левски“, бул. България 76, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
сдружението; 2. приемане на бюджет на сдруже
нието за 2013 г.; 3. приемане на нови членове; 4.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 16 ч. при същия дневен ред. Поканват
се всички членове на сдружението да вземат
участие в общото събрание.
9094
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Инициатива диалог развитие“,
СДЧП, Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик
ва общо събрание на сдружението на 7.12.2012 г.
в 10 ч. в Добрич, ул. Баба Тонка 1А, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на Християн Ненов
Стоянов и Димитър Петров Трифонов като чле
нове на управителния съвет на сдружението; 2.
избор на нови членове и попълване състава на
управителния съвет на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе от 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
9064
1. – Изпълнителният съвет на Политическата
партия „Кауза България“, Пловдив, на основание
чл. 20 и сл. от Устава на партията и съгласно
разпоредбите на Закона за политическите партии
и чл. 26 ЗЮЛНЦ, прилагащ се субсидирано за
неуредните въпроси, свиква национално съвеща
ние на Политическа партия „Кауза България“
на 25.11.2012 г. в 10,30 ч. в хотелски комплекс
„Свети Георги“, с. Белащица, община „Родопи“,
при следния дневен ред: 1. анализ и обсъждане
на постигнатите от ПП „Кауза България“ ре
зултатите на проведените на 23.10.2011 г. местни
избори; 2. изслушване на доклад за дейността
до настоящия момент на избраните членове на
ПП „Кауза България“ за общински съветници и
кметове по населени места; 3. изслушване и при
емане на отчета за дейността на изпълнителния
съвет на Политическа партия „Кауза България“;
4. изслушване и приемане на отчета за дейност
та на контролния съвет на Политическа партия
„Кауза България“; 5. определяне на стратегия на
ПП „Кауза България“ за водене на предизборната
кампания на предстоящите парламентарни избори;
6. освобождаване на членовете на изпълнителния
съвет и избиране на нов изпълнителен съвет на ПП
„Кауза България“; 7. изслушване и приемане на
доклада за дейността на членовете на изпълнител
ния съвет и освобождаването им от отговорност;
8. други. Поканват се всички членове или техни
писмено упълномощени представители да при
състват на събранието. Материалите по дневния
ред са на разположение на адреса на управление
на сдружението след 25.10.2012 г.
9270
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в частна полза „Рибарско селище“,
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя
инициатива общо събрание на членовете си на
12.12.2012 г. в 17 ч. в седалището на сдружението
в Русе, ул. Митрополит Григорий, бл. „Янтра“ 2а,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
прекратяване на сдружението; 2. избор на ликви
датор; 3. определяне размера на разходите по лик
видация; 4. изменение на устава на сдружението.
На основание чл. 15 от устава на сдружението и
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието
ще се проведе на същото място, същия ден един
час по-късно в 18 ч.
9066
4. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
СОУ „Максим Горки“, Стара Загора, на осно
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вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
29.11.2012 г. в 17,30 в стая 217 на СОУ „Максим
Горки“ в Стара Загора, ул. Сава Силов 69, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на насто
ятелите за дейността на училищното настоятел
ство; 2. отчет на контролния съвет; 3. приемане
и освобождаване на членове на сдружението; 4.
избор на членове на съвета на настоятелите и
на контролния съвет; 5. промени и допълнения
в устава на сдружението; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час и ще се проведе от 18,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
9150
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб – Шумен“, Шумен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдруже
нието свиква общо събрание на сдружението на
24.11.2012 г. в 18 ч. на адрес: Шумен, ул. Велики
Преслав 5А, при следния дневен ред: 1. освобож
даване на членовете на управителния съвет и
избор на нови членове на УС; 2. освобождаване
на председателя на УС и избор на нов председател
на УС; 3. промяна в реда и начина на свикване
на ОС; 4. приемане на нов устав в съответствие
с взетите на ОС решения; 5. приемане на нови
членове на сдружението.
8837
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Футболен
клуб – Габър“, с. Габерово, община Поморие,
област Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.11.2012 г. в 18 ч. в
с. Габерово, община Поморие, в салона на кмет
ството при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за промяна на дейността от частна полза
в обществена полза; 2. извършване на промени в
устава на сдружението; 3. отчет на управителния
съвет; 4. избор на нов управителен и контролен
съвет. 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.
9065
Бисер Радев Бахнев, Георги Василев Георгиев и Велислав Николов Вангелов – ликвидатори
на сдружение с нестопанска цел „Авангард за
Суворово“ – в ликвидация, със седалище и ад
рес на управление гр. Суворово, област Варна,
ул. Стефан Караджа 2, в ликвидация по ф. д.
№ 332/2004, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
канят всички кредитори на сдружението в срок
6 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
да предявят своите вземания.
9095
Живко Русинов Пантев – ликвидатор на сдру
жение „Ваканция и свободно време на младите
хора“, София, в ликвидация по ф.д. № 2701/1996,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредито
рите на сдружението да предявят вземанията си в
двуседмичен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“. Предявяване на взема
ния към сдружението може да бъде извършено
по постоянен адрес на ликвидатора: София, ул.
Пиротска, бл. 14, вх. 1, ап. 29.
9151
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Поправка. Министерството на околната среда и водите поради допусната техническа грешка в За
повед № РД-642 от 14 август 2012 г. за обявяване на защитена местност „Шабовица“ в землището на гр.
Берковица, община Берковица, област Монтана (ДВ, бр. 75 от 2012 г.), добавя след края на заповедта
текста на приложението към т. 3, както следва:
„Приложение
към т. 3
Координатен регистър на точките по границата на защитена местност „Шабовица“
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

182742,494

4790839,122

77

182850,865

4790807,815

153

182709,889

365266,777

2

182743,649

4790833,469

78

182856,990

4790810,330

154

182706,254

365258,509

3

182745,622

4790828,170

79

182864,106

4790742,478

155

182705,920

365256,839

4

182745,624

4790828,165

80

182891,887

4790687,709

156

182701,512

365247,024

5

182748,213

4790823,243

81

182914,175

4790644,118

157

182697,121

365237,241

6

182753,070

4790817,932

82

182909,158

4790639,547

158

182693,004

365228,008
365226,041

7

182753,068

4790817,929

83

182903,766

4790634,443

159

182692,521

8

182744,977

4790806,308

84

182901,142

4790631,607

160

182688,785

365217,569

9

182722,697

4790764,532

85

182901,139

4790631,604

161

182684,630

365208,260

10

182722,700

4790764,530

86

182900,724

4790631,200

162

182680,192

365198,385

11

182723,009

4790764,220

87

182900,178

4790630,669

163

182674,579

365186,157

12

182726,079

4790761,142

88

182900,175

4790630,666

164

182669,235

365174,470

13

182725,786

4790760,845

89

182898,063

4790628,451

165

182668,703

365172,407

14

182712,198

4790748,469

90

182892,990

4790622,430

166

182665,192

365164,384

15

182708,572

4790743,434

91

182888,476

4790616,594

167

182664,881

365162,762

16

182705,519

4790737,973

92

182888,474

4790616,592

168

182657,400

365146,801

17

182702,237

4790731,921

93

182887,621

4790615,534

169

182655,781

365142,561

18

182699,620

4790727,241

94

182887,605

4790615,514

170

182654,805

365139,609

19

182697,213

4790722,551

95

182883,868

4790610,883

171

182653,735

365136,470

20

182693,849

4790714,700

96

182879,591

4790605,627

172

182652,548

365133,095

21

182692,151

4790707,974

97

182878,943

4790604,805

173

182647,699

365122,397

22

182691,958

4790703,525

98

182875,252

4790600,104

174

182645,059

365116,118

23

182691,958

4790703,517

99

182872,304

4790596,090

175

182644,951

365114,902
365113,691

24

182691,951

4790703,371

100

182871,204

4790594,597

176

182644,845

25

182691,861

4790701,385

101

182867,482

4790588,525

177

182642,399

365107,798

26

182692,356

4790694,565

102

182865,510

4790584,618

178

182637,331

365096,662

27

182692,735

4790689,333

103

182864,487

4790582,600

179

182632,770

365086,539

28

182692,882

4790688,153

104

182864,485

4790582,595

180

182627,731

365075,462

29

182695,568

4790685,595

105

182863,772

4790581,118

181

182619,476

365057,952

30

182702,221

4790686,279

106

182863,059

4790579,640

182

182616,812

365051,624

31

182706,161

4790689,097

107

182863,057

4790579,634

183

182614,243

365045,486

32

182714,494

4790695,910

108

182862,775

4790579,054

184

182611,541

365039,082

33

182719,046

4790699,100

109

182862,771

4790579,045

185

182609,155

365033,311

34

182723,801

4790702,281

110

182861,867

4790577,173

186

182607,059

365028,118

35

182728,564

4790705,665

111

182860,661

4790574,919

187

182605,284

365023,567

36

182733,718

4790708,819

112

182859,960

4790573,609

188

182603,405

365018,809

37

182738,472

4790711,807

113

182858,880

4790572,556

189

182603,403

365017,806

38

182743,368

4790713,773

114

182853,968

4790570,946

190

182601,712

365013,423

39

182747,660

4790715,573

115

182847,523

4790570,438

191

182600,010

365009,021

40

182751,925

4790716,577

116

182847,519

4790570,437

192

182598,379

365004,757

41

182759,559

4790716,818

117

182840,412

4790571,998

193

182598,221

365003,441

42

182763,051

4790715,478

118

182836,076

4790573,197

194

182598,219

365002,438
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43

182762,731

4790716,073

119

182831,405

4790574,262

195

182596,260

364997,520

44

182760,394

4790722,190

120

182826,146

4790575,152

196

182594,465

364992,929

45

182758,685

4790728,871

121

182821,466

4790575,772

197

182592,242

364987,484

46

182757,748

4790734,924

122

182821,463

4790575,772

198

182592,131

364986,262

47

182757,201

4790740,750

123

182816,781

4790576,737

199

182592,130

364985,259

48

182757,262

4790746,255

124

182811,636

4790577,942

200

182589,353

364978,705

49

182757,266

4790746,555

125

182806,403

4790579,403

201

182586,269

364971,537

50

182757,266

4790746,558

126

182800,577

4790580,620

202

182582,874

364963,748

51

182757,909

4790752,122

127

182790,449

4790580,420

203

182578,824

364954,648

52

182760,157

4790757,623

128

182785,030

4790579,564

204

182575,035

364946,070

53

182763,420

4790763,274

129

182784,606

4790579,473

205

182570,693

364936,386

54

182766,905

4790769,519

130

182780,114

4790578,526

206

182566,752

364927,503

55

182766,907

4790769,523

131

182774,995

4790577,226

207

182562,936

364918,871

56

182769,975

4790775,579

132

182769,144

4790575,007

208

182558,544

364909,089

57

182769,978

4790775,585

133

182763,754

4790570,835

209

182554,276

364899,553

58

182772,451

4790781,469

134

182759,884

4790566,152

210

182550,731

364891,463

59

182774,901

4790787,157

135

182756,414

4790560,579

211

182548,470

364885,940

60

182774,903

4790787,163

136

182753,737

4790554,359

212

182547,415

364882,829

61

182777,757

4790792,633

137

182751,294

4790548,018

213

182551,805

364890,611
364889,125

62

182779,826

4790797,516

138

182748,436

4790542,246

214

182551,563

63

182780,002

4790797,931

139

182746,066

4790538,367

215

182551,054

364887,108

64

182781,266

4790801,332

140

182745,286

4790537,090

216

182550,412

364884,824

65

182784,941

4790800,695

141

182741,344

4790531,909

217

182544,566

364872,131

66

182794,754

4790800,445

142

182737,266

4790527,276

218

182544,131

364870,263
364868,604

67

182799,772

4790800,408

143

182733,079

4790522,458

219

182543,802

68

182804,989

4790800,361

144

182730,626

4790519,203

220

182543,801

364867,603

69

182810,606

4790800,496

145

182729,624

4790517,866

221

182543,624

364866,248

70

182816,433

4790800,631

146

182729,620

4790517,859

222

182543,624

364865,247

71

182822,059

4790800,766

147

182726,455

4790512,971

223

182605,872

364988,744

72

182828,095

4790801,082

148

182723,135

4790507,592

224

182639,739

365055,478

73

182833,847

4790801,993

149

182719,937

4790502,036

225

182659,847

365094,695

74

182833,948

4790802,008

150

182716,455

4790496,865

226

182700,064

365174,128

75

182839,629

4790803,342

151

182713,098

4790492,219

227

182742,494

365257,987

76
9120

182845,138

4790805,486

152

182711,803

4790490,839
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