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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от
1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд
от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от
2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74,
112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и
114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112
и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и
105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от
2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80,
82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64,
77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67,
69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41,
42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49,
58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от
2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7,
21, 38, 40, 44 и 58 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се създава т. 10:
„10. кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт.“
§ 2. В чл. 6, ал. 5 думите „по чл. 4, ал. 1,
т. 2, 3 и 4“ се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 2,
3, 4 и 10“.
§ 3. В чл. 9, ал. 1, т. 2 навсякъде думите
„по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9“ се заменят с „по
чл. 4, ал. 1, т. 5, 9 и 10“.
Заключителни разпоредби
§ 4. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от
2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.;

Решение № 10 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20 и 50 от
2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 258, ал. 1 изречение второ се изменя
така: „През време на обучението кандидатите за младши съдии и младши прокурори
получават седемдесет на сто от основното
възнаграждение на младши съдия и младши
прокурор за сметка на бюджета на Националния институт на правосъдието.“
2. В чл. 258а:
а) в ал. 4 думите „получената за времето
на обучението стипендия“ се заменят с „получените суми по чл. 258, ал. 1“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Осигурителните вноски за държавното
обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното
осигуряване и застраховането срещу злополука
на кандидатите за младши съдии и младши
прокурори за периода на обучението им по
чл. 249, ал. 1, т. 1 са за сметка на бюджета
на съдебната власт.“
§ 5. В Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и
106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от
2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19,
31, 35, 51 и 99 от 2011 г. и бр. 40 от 2012 г.)
в § 1 от допълнителните разпоредби в т. 26
буква „в“ се изменя така:
„в) правоотношени ята с членовете на
Висшия съдебен съвет, главния инспектор и
инспекторите в Инспектората към Висшия
съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и
техните заместници в органите на съдебната
власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители
по Закона за съдебната власт, включително
с кандидатите за младши съдии и младши
прокурори във връзка с получаването на
възнаграждение за периода на обучението
им, както и правоотношенията по Закона за
Конституционен съд;“.
§ 6. Законът влиза в сила от 1 септември
2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 октомври 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9497
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РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Ангел Петров Найденов от Парламентарната група на Коалиция за България
за заместващ член на Постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 17 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9695

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен доклад за дейността
на Постоянно действащата подкомисия към
Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона
за специалните разузнавателни средства и
чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение, за
периода 20 април 2011 г. – 20 април 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 24а, ал. 4 и 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема за сведение Годишния доклад за
дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която
осъществява предвидения в чл. 34б от Закона
за специалните разузнавателни средства и
чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение,
за периода 20 април 2011 г. – 20 април 2012 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 17 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9766

РЕШЕНИЕ

за попъ лване със тава на Комиси ята по
бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
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Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Катя Ангелова Чалъкова за член
на Комисията по бюджет и финанси.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 18 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9767

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 348
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 12,
ал. 3 от Закона за Българската народна банка
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Боряна Георгиева Пенчева за
член на Управителния съвет на Българската
народна банка, считано от 2 декември 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на управителя на Българската народна банка.
Издаден в София на 10 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
9587

УКАЗ № 349
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Максим Георгиев Гайтанджиев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Аржентина, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Многонационалната държава Боливия със седалище
в Буенос Айрес.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 11 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9704
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М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
структурата, дейността и организацията на
работа на Агенция „Пътна инфраструктура“,
приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 52,
83 и 97 от 2011 г. и бр. 14, 22 и 60 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) Агенцията прилага Закона за администрацията, доколкото друго не е предвидено
в Закона за пътищата.“
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Агенцията осъществява своята
дейност чрез централна администрация и
чрез специализираните звена по чл. 21, ал. 2
от Закона за пътищата.
(2) Числеността на персонала на административните звена в агенцията е посочена в
приложението.“
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Централната администрация е
организирана в 12 дирекции.
(2) Специализираните звена са 27 областни
пътни управления и Централен институт на
пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти.“
§ 4. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Председателят на управителния съвет на агенцията назначава и освобождава
служителите на агенцията.“
§ 5. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Председателят на управителния
съвет на агенцията по предложение на управителния съвет утвърждава длъжностното
разписание.“
§ 6. В глава трета се създава раздел Іа:
„Раздел Іа
Финансови контрольори
Чл. 14а. (1) Финансовите контрольори са
на пряко подчинение на управителния съвет
на агенцията.
(2) Финансовите контрольори подпомагат управителния съвет на агенцията при
развитието и функционирането на системите за финансово управление и контрол,
включително чрез предварителен контрол
за законосъобразност, в съответствие със
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор.
(3) Финансовите контрольори изпълняват
следните функции:
1. осъществяват предварителен контрол
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върху администрирането на приходи, разходите по проекти и от бюджета на агенцията,
управление на пътищата и за административно-стопански дейности, като:
а) извърш ват п р ед вари т е лен кон т р ол
на процесите, свързани с разплащане на
извършените дейности, в съответствие с
процеду рните наръчници за удостоверяване на заявени разходи по изпълнение на
проектите и програмите съгласно целите
на проекта, действащото законодателство и
изискванията на международните финансови
институции;
б) осъществяват проверки преди вземането
на решения за поемане на задължения и за
извършване на разходи;
2. извършват проверки при процедури за
възлагане на обществени поръчки, включително проверки на проведената процедура и
нейните етапи – участници, актове, задълженията, които ще бъдат поети със сключването
на договора, и др.;
3. проверяват законосъобразното събиране, съхраняване, стопанисване, разходване
и отчитане на средствата;
4. проверяват изпълнението на задълженията към републиканския бюджет;
5. осъществяват предварителен контрол
при авансово финансиране от държавния
бюд же т на дей но с т и т е по усвоя ва не на
средствата по програмите независимо от
източника на финансиране на съответния
проект.“
§ 7. В глава трета се създава раздел Іб:
„Раздел Іб
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 14б. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е
на пряко подчинение на управителния съвет
и осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси
в агенцията, включително по европейски
фондове и програми и по меж дународни
проекти.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и док ладва дейността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, Стандартите за вътрешен
одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на звеното за вътрешен одит
и утвърдената от министъра на финансите
методология за вътрешен одит в публичния
сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
с решение на управителния съвет; годиш-
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ният план за дейността по вътрешен одит
на агенци ята се координира с годишни я
план на дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност, който
съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на
ангажимента;
4. представя на управителния съвет независима и обективна оценка за състоянието
на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява адекватността и ефективността
на процесите за идентифициране, оценяване
и управление на риска, въведени от управителния съвет;
6. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законодателството, с вътрешните актове и договори; надеждността и
всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация
по опазване на активите и информацията;
ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и
постигането на целите;
7. консултира управителния съвет по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение
и други с цел да се подобрят процесите на
оперативен контрол и управление на риска,
без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с управителния
съвет, с ръководителите на ст ру к т у рите,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент, дадените препоръки и предприетите действия и
представя одитен доклад; одитният доклад се
изпраща на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките;
10. изготвя годишен доклад за дейността
по вътрешен одит и оценка на адекватността
и ефективността на системите за финансово
управление и контрол, които се представят
на управителния съвет от ръководителя на
вътрешния одит; докладът се изпраща на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството до 31 януари на следващата календарна година;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните
одитори и осъществява контакти с другите
звена за вътрешен одит от организациите
от публичния сектор с цел обмяна на добри
практики.“
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§ 8. В глава трета се създава раздел Ів:
„Раздел Ів
Служител по сигурността на информацията
Чл. 14в. (1) Служителят по сигурността
на информацията е на пряко подчинение на
управителния съвет на агенцията.
(2) Служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазването на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана чрез физически и технически средства на помещенията,
в които се създава, обработва и съхранява
класифицирана информация, и следи за неговото изпълнение;
4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на организационната единица и води регистър на проучените
лица;
6. у ведом ява Държавната комиси я по
сигурността на информацията (ДКСИ) при
изтичане срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя,
както и при необходимост от промяна на
разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;
7. пряко ръководи регистратурата за класифицирана информация;
8. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка
промяна, отнасяща се до обстоятелствата,
свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;
9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информира
незабавно ДКСИ;
10. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията;
11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на
война, при военно или друго извънредно
положение;
12. организира и провежда обучението на
служителите в организационната единица в
областта на защитата на класифицираната
информация.“
§ 9. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Централната администрация
е организирана в обща и специализирана
администрация.
(2) Общата администрация е организирана във:
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1. дирекция „А дминистративно обслужване и координация“;
2. дирекция „Комуникации и информация“;
3. дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“;
4. дирекция „Бюджет, финанси и разплащане по проекти“.
(3) Специализираната администрация е
организирана във:
1. дирекция „Развитие на пътната инфраструктура с бюджетни средства“;
2. дирекция „Инвестиционно проектиране
и отчуждителни процедури“;
3. дирекция „Изпълнение на проекти по
Оперативна програма „Регионално развитие“
и по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз“;
4. дирекция „Изпълнение на проекти по
Оперативна програма „Транспорт“ и Кохезионен фонд“;
5. дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“;
6. дирек ци я „Пътни такси и разрешителни“;
7. дирекция „Управление на проекти, финансирани с кредитни инвестиции“.“
§ 10. Член 16 се изменя така:
„Ч л. 16. Д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно
обслужване и координация“:
1. изпълнява дейности, свързани с административно-организационното подпомагане
на управителния съвет на агенцията, в т. ч.
организира подготовката за вземане на решения от управителния съвет, следи и докладва
на управителния съвет за изпълнението на
взетите и приведените в изпълнение негови
решения, подпомага управителния съвет при
формулирането и изготвянето на конкретни
решения за изпълнението на функциите му,
както и при взаимодействието с администрацията на агенцията с други институции
и организации;
2. следи за спазването на сроковете за
изпълнение на решенията на управителния
съвет на агенцията;
3. подпомага управителния съвет за управлението на имуществото на агенцията в
съответствие с неговите решения;
4. организи ра деловодната обрабо т ка,
архивирането и съхраняването на кореспонденцията и документацията в съответствие
с нормативните актове и с изискванията
на управляващите органи по оперативните
програми и на международните финансови
институции;
5. разработва, внедрява, контролира и
отговаря за програми, свързани с оперативната дейност и административно-стопанското
обслужване и архива на агенцията;
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6. осъществява деловодната обработка
по с р едс т вом а в т ом ат и зи ра н а де ловод н а
система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и
документацията в агенцията;
7. извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в архива
на агенцията;
8. води отчетност и осигурява информация
за входящата и изходящата кореспонденция;
9. изготвя периодични отчети за административното обслужване на физически и
юридически лица;
10. осигурява административно-техническото обслужване на дейността на Експертния
технико-икономически съвет;
11. оказва методическо ръководство и
контрол на специализираните звена в дейностите по организация и администриране на
човешките ресурси и управление на държавната собственост, като контролира тяхното
изпълнение самостоятелно и съвместно с
дирекция „Анализ на риска и оперативен
контрол“;
12. организира ремонта и поддържането
на сградите и имуществото на агенцията в
съответствие с решенията на управителния
съвет;
13. осъществява материално-техническото
осигуряване на агенцията;
14. създава организация по охрана на труда
и по техника на безопасността;
15. изготвя проекти на актове и документи,
свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите в агенцията
и с налагането на дисциплинарни наказания
и търсенето на имуществена отговорност по
реда на Закона за държавния служител и
Кодекса на труда, разработва, осъществява,
контролира и отговаря за програми, свързани
с човешките ресурси на агенцията;
16. организира дейностите по:
а) управлението и развитието на човешките ресурси;
б) изг о т вя не т о и а к т уа л изи ра не т о на
длъжностното разписание на агенцията;
в) изготвянето на поименното разписание
на длъжностите в администрацията;
г) изготвянето и прилагането на вътрешните правила за работната заплата в агенцията;
д) изграждането на ефективна система за
повишаване квалификацията на служителите
в агенцията;
17. организира и участва във:
а) провеждането на конкурси за заемане
на свободните длъжности в агенцията;
б) разработването и актуализирането на
длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
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18. съхранява слу жебните и трудовите
досиета на служителите в агенцията и ги
поддържа в съответствие с изискванията
на закона;
19. поддържа автоматизирана система за
управление на човешките ресурси;
20. прави предложения за развитие на
организационната и управленската структура
на агенцията;
21. разрабо т ва п роек т и на вът реш но организационни документи за планиране,
подбор, оценяване, развитие на персонала
и организация на труда;
22. разработва основни насоки, проучва,
анализира и обобщава потребностите от обучение и изготвя годишен план за задължително
и специализирано обучение на служителите
в агенцията; осигурява условия за професионално и служебно развитие на персонала;
организира провеждането на обучения на
персонала;
23. организира оценката на риска във връзка с изпълнението на Закона за здравословни
и безопасни условия на труд и нормативните
актове по прилагането му;
24. организира и осъществява библиотечната дейност;
25. отговаря за управлението на имотите – държавна собственост;
26. изграж да и отговаря за съхраняването на база данни за имотите – държавна
собственост;
27. изготвя и комплект у ва искани я за
актуване на имоти – държавна собственост,
предоставени за управление на агенцията,
води на отчет и съхранява актовете и следи
за своевременното им актуализиране;
28. организира, координира и контролира
изпълнението на задачи, свързани с подготовката на становища и отговори до държавни
органи, физически и юридически лица;
29. координира изготвянето на отговори
от името на управителния съвет на постъпили сигнали, заявления и предложения на
граждани;
30. събира, обработва, анализира и обобщава информация, свързана с дейността
на агенцията;
31. осъществява методическо ръководство
и контрол на дейността по пропускателния
режим в агенцията;
32. координира структурите на агенцията
при кризи, бедствия и във военно време;
33. координира и подпомага Сит уационния център в дирекция „Комуникации и
информация“ при изпълнение на задълженията му, свързани с прогнозиране, анализ,
ограничаване и преодоляване на възникнала
бедствена или кризисна обстановка;
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34. организира поддръжката и ремонта и
осъществява контрол при използването на
техническите средства за охрана, пожароизвестяване, пожарогасене и видеонаблюдение;
35. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, свързани с
отбранително-мобилизационната подготовка;
36. следи за произтичащите задължения за
агенцията от нормативни актове, свързани с
отбранително-мобилизационната подготовка
на страната, и организира изпълнението им;
37. координира оперативното взаимодействие на структурите на агенцията с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
държавната администрация и местните органи на самоуправление за осигуряване на
движението по пътищата при възникване
на бедствия и при положение на война, при
военно или извънредно положение;
38. разработва и актуализира военновременните планове за работа на агенцията и
областните пътни управления във военно
време, разработва, поддържа и актуализира
плана за защита при бедствия;
39. отговаря за съхранението и поддържането на държавните резерви и военновременните запаси на агенцията;
40. планира, разпределя и отчита средст вата по отбрани телно-моби лизационна
подготовка.“
§ 11. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Дирекция „Комуникации и информация“:
1. планира, координира и провежда информационната политика на агенцията и
публичното представяне на председателя и
членовете на управителния съвет на агенцията и на служителите на агенцията;
2. осигурява публичност и прозрачност
на дейността на агенцията и на административните структури към нея, като организира
достъпа до информация за медии, осъществява отразяването на официални и работни
срещи на агенцията, писмени отговори и
ин тервю та за медии те и изгот вянето на
преглед на печатните и електронните медии
за нуждите на агенцията;
3. съгласу ва п роек т и те на съобщени я
до средствата за масово осведомяване във
връзка с подготовката на проекти на закони
и подзаконови нормативни актове;
4. поддържа контактите с неправителствени организации, обществени сдружения
и други;
5. проучва и анализира общественото мнение във връзка с политиките на агенцията,
като възлага социологически проучвания и
анализи във връзка с дейността на агенцията;
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6. подпомага работата на структурите на
агенцията за повишаване на обществената
информираност по въпросите на усвояване
на средствата, предоставени на Република
България от Европейския съюз;
7. осигурява разпространението на текуща
информация на гражданите, обществените
организации и медиите относно състоянието на пътищата, трафика и интензитета на
движение, главните и обходните маршрути,
организацията на движението при кризи,
бедствия и аварии и при утежнени метеорологични условия;
8. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително
представяне и популяризиране на политиката
и дейностите на агенцията;
9. координира и контролира поддържането и актуализирането на информация на
интернет страницата на агенцията и на административните структури към агенцията,
одобрява окончателните проекти на интернет
страниците и изпълнението им;
10. изготвя и оформ я презентации на
председателя и членовете на управителния
съвет на агенцията и съгласува презентации
на експерти на ведомството при участия в
пресконференции, дискусии и др.;
11. организира изработката на печатни и
аудио-визуални материали за изграждане на
позитивен имидж и популяризиране политиката на ведомството;
12. подпомага председателя и членовете
на управителния съвет на агенцията с актуална информация за секторите, за които
отговаря агенцията;
1 3. р аб о т и в неп р ек ъ с н ат а в р ъ з к а и
координация със звената за връзки с обществеността на Министерския съвет и на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, както и със звената
за връзки с обществеността на другите министерства;
14. планира и организира вът решните
комуникации на агенцията;
15. подготвя, координира и осъществява
организирането, провеждането и протоколното осигуряване на пресконференции и други
публични събития, инициирани от агенцията,
включително с международен характер;
16. координира и осъществява протоколното осигу ряване на официалните срещи
на ч леновет е на у п ра ви т ел н и я с ъвет на
агенцията;
17. организира, отговаря и контролира
предоставянето на обществена информация
при условията и по реда на Закона за достъп
до обществена информация;
18. осъществява и поддържа контакти с
международни организации и институции в
областта на пътната инфраструктура;
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19. извършва преводи, изготвя становища,
подготвя материали и води международна
кореспонденция;
2 0. под г о т вя п р ед вари т ел н и а на л изи,
предоставя информация и отговаря за актуални инициативи и дейности, засягащи
изп ъ лнението на п роек т и в област та на
пътната инфраструктура по международни
инициативи и програми;
21. съдейства на другите дирекции при
осъществяване на кореспонденцията с международните финансови институции;
22. подпомага управителния съвет при
изпълнението на функциите на държавна
пътна администрация и координира участието на агенцията в международни пътни
организации;
23. събира, съхранява и предоставя информация по международни инициативи и
програми;
24. осъществява и осигурява за нуждите
на агенцията писмени и симултанни преводи
от чужд език на български език и обратно;
25. разработва информация относно състоянието на пътищата, трафика и интензитета на движение, главните и обходните
маршрути, организацията на движението при
кризи, бедствия и аварии и при утежнени
метеорологични условия;
26. ръководи, координира, контролира и
отговаря за функционирането на информационното обслужване на агенцията, както
и за въвеж дането и функционирането на
автоматизираните системи в работата на
агенцията;
27. организира, координира и контролира информационните системи в агенцията,
поддържа информационните системи и бази
данни на агенцията, разработва, осъществява,
контролира и отговаря за програми, свързани
с информационните технологии в агенцията;
28. осигурява защита на данните, включени
в информационната система на агенцията;
29. организира подготовката на служителите на агенцията за работа с информационните системи;
30. дава методически указания на структурите на централната администрация и на
специализираните звена на агенцията при
изпълнение на задълженията им за работа
с информационните системи и бази данни;
31. разработ ва геопорта л на единната
п ът на м режа като част от европейската
транснационална пътна инфраструктура и в
съответствие с европейските изисквания с
приоритет Директива 2007/02/ЕО – INSPIRE,
и с Решение 1692/96/ЕО за Европейската
транспортна мрежа;
32. разрабо т ва и п ри ла га на ц иона лна
инфраст ру кт у ра и прилож ни информационни програми за въвеждане на системи за
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навигация и контрол, както и на системи
за сигурност в съответствие с европейската
политика в навигационните системи (Програма ГА ЛИЛЕО), Програма ГМОС (Глобален
мониторинг на околна среда и сигурност),
ГССЗН (Глобална система на системите за
земно наблюдение) и ГНСС (Глобална навигационна спътникова система);
33. организира, ръководи и контролира
дейност та на Сит уационни я цент ър като
звено в структурата на дирекцията, което:
а) осъществява дейности по събиране и
обработка на информация за състоянието
на републиканската пътна мрежа (РПМ);
б) извършва дейности по прогнозиране,
анализ, ограничаване и преодоляване на възникнала кризисна обстановка и подпомагане
на органите за управление при оценка на
обстановката, координиране и взаимодействие с другите държавни органи;
в) поддържа в постоянна готовност за
работа комуникационно-информационната
система на Ситуационния център;
г) събира, обработва и анализира информация за състоянието и обстановката по РПМ;
д) създава и поддържа база данни, свързана с рискове и заплахи от възникване на
кризисни ситуации;
е) поддържа непрекъсната координация и
взаимодействие със структ у рите на Министерството на вътрешните работи – Главна
дирекция „Национална полици я“, Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населениет о“, ди рек ц и я „Нац иона лна
система 112“, и с други държавни органи
след съгласуване с дирекциите „А дминис т рат и вно о б с л у ж в а не и ко орд и н а ц и я “,
„А нализ на риска и оперативен контрол“
и „Развитие на пътната инфраструкту ра с
бюджетни средства“;
ж) осъществява непрекъснато 24-часово
наблюдение върху състоянието на РПМ.“
§ 12. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Дирекция „Бюджет, финанси и
разплащания по проекти“:
1. разработва проекта на бюджет на агенцията в съответствие с утвърдените стратегии,
програми, прогнози и планове;
2. координира, организира и следи за
изпълнението на бюджета на агенцията и
разработването на предложения за корекциите му;
3. подготвя ежемесечни заявки за лимити
за плащания;
4. отговаря за правилната организация на
счетоводството и отчетността на агенцията в
съответствие с действащото законодателство;
5. осъществява дейности по финансовосчетоводното отчитане на специализираните
звена;
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6. съставя месечни, тримесечни и годишни
отчети за касовото изпълнение на бюджета
на агенцията;
7. контролира опазването на движимото
и недвижимото имущество чрез провеждане
на инвентаризации;
8. изготвя месечни и годишни оборотни
ведомости;
9. изготвя годишния счетоводен отчет и
баланс на агенцията;
10. подпомага управителния съвет на агенцията за правилното и законосъобразното
използване на финансовите ресурси;
11. извършва счет оводно о т чи тане на
приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация и по счетоводни сметки от
сметкоплана на бюджетните предприятия;
12. организира съхраняването и ползването
на счетоводния архив;
13. извършва проверка на представените
документи за разплащане за съответствие с
договорите с изпълнителите на обществени
поръчки;
14. подготвя финансови отчети за изпълнението на проекти и програми;
15. подготвя месечни и тримесечни прогнози за плащания по изпълнението на проектите и ги докладва на управителния съвет;
16. подготвя искани я за плащани я до
съответния управляващ орган;
17. извършва разп лащане по бюд жета
на агенцията, както и с изпълнителите на
допустимите и сертифицираните разходи по
проекти и програми съгласно установените
в агенцията ред и правила;
18. поддържа работеща оперативна техническа система за отчетност на разходите
за всички източници на финансиране със
средства от Европейския съюз, бюджетни
средства и меж дународни финансови институции;
19. разработва анализи и прогнози за движението на паричните потоци от държавния
бюджет, такси за ползване на републиканските пътища, кредити и безвъзмездни помощи;
20. съгласу ва договори за обществени
поръчки, възлагателни писма и длъжностни
разписания съгласно вътрешните правила в
агенцията;
21. участва при разработването на стратегии, прог рами, прогнози и планове за
пътната инфраструктура на национално и
регионално равнище;
22. набира, съхранява и обработва необходимата информация, свързана с икономическата и финансовата политика на агенцията.“
§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 8 се отменя.
2. Точка 10 се отменя.
3. Точки 11 и 12 се изменят така:
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„11. извършва планови и/или извънредни
проверки за законосъобразност и целесъобразност на изпълнението на всички видове
дейности, възлагани от агенцията, за резултатите от които изготвя док лади до управителния съвет, съдържащи констатации и
конкретни предложения; при необходимост
проверките могат да бъдат извършвани съвместно с Централния инстит у т на пътните
технологии, националните европейски норми
и стандарти;
12. разработва и предлага на управителния съвет за утвърждаване годишен план
за проверки;“.
4. Точка 14 се изменя така:
„14. предлага на управителния съвет проекти на решения във връзка с издаването на
препоръки за добро изпълнение на обществени поръчки, възложени от агенцията;“.
5. В т. 15 думите „и целесъобразността“
се заличават.
6. В т. 21 думите „оперативната дейност и
на служителите на агенцията, включително
при“ се заличават.
7. Създава се нова т. 22:
„22. контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните
превозни средства, като при превишаване на
допустимите стойности изисква съответните
разрешителни, и съставя актове по глава
осма от Закона за пътищата чрез формирани
от състава на дирекцията мобилни групи;“.
8. Създава се т. 23:
„23. осъществява контрол за правилната
експлоатация на пътната мрежа.“
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата“
се заменят с „Пътни такси и разрешителни“.
2. В ал. 2:
а) думите „Пътни такси и разрешения за
специално ползване на пътищата“ се заменят
с „Пътни такси и разрешителни“;
б) точка 2 се отменя;
в) точка 3 се изменя така:
„3. подготвя издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и
извънгабаритни превозни средства;“.
3. В ал. 3 думите „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата“
се заменят с „Пътни такси и разрешителни“.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 15. Членове 28, 28б – 28г се отменят.
§ 16. Наименованието на раздел ІІІ се
изменя така:
„Специализирани звена“.
§ 17. Член 29 се изменя така:
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„Чл. 29. Специализираните звена са 27
областни пътни управления и Централен
институт на пътните технологии, национални
и европейски норми и стандарти.“
§ 18. В чл. 30, ал. 2, т. 15 думите „Пътни
такси и разрешения за специално ползване
на пътищата“ се заменят с „Пътни такси и
разрешителни“.
§ 19. В чл. 35 думата „звената“ се заменя
със „служителите“.
§ 20. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Служителите в агенцията, заемащи ръководни длъжности, съобразно възложените функции и задачи на ръководените
от тях дирекции или отдели организират,
контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и
за изпълнението на задачите, като:
1. представят мотивирани целесъобразни
и законосъобразни предложения за вземане
на решения от управителния съвет;
2. възлагат задачи на работещите в отдела
и дирекцията, контролират и отговарят за
тяхното срочно и качествено изпълнение;
3. осигуряват взаимодействието с другите
отдели и дирекции в агенцията в съответствие с установените организационни връзки
и разпределението на дейностите между тях;
4. ежегодно изготвят отчет за дейността
на дирекцията или отдела и правят предложения за конкретни мерки за подобряване
на дейността в него;
5. предлагат назначаване, повишаване,
преместване, стимулиране, санкциониране
и освобождаване на работещите в отдела
или дирекцията.“
§ 21. Член 37 се отменя.
§ 22. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и награди“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 23. Членове 42 – 45 се отменят.
§ 24. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „обстоятелство по“
се добавя „чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител или“ и след думите „Кодекса
на труда“ се добавя „или обстоятелство по
чл. 14, ал. 1 от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 4 след думите „на длъжността“
се добавя „служебното или“.
§ 25. В чл. 48 след думите „прекратяване
на“ се добавя „служебното или“.
§ 26. Член 50 се отменя.
§ 27. Приложението към чл. 4, ал. 2 се
изменя така:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2012 Г.

„Приложение
към чл. 4, ал. 2
Численост на персонала в Агенция „Пътна
инфраструктура“ – 1523 щатни бройки
Управителен съвет				
Централна администрация		
в т.ч.:
Финансови контрольори		
дирекция „Вътрешен одит“		
Служител по сигурността на
информацията			
дирекция „А дминистративно
обслужване и координация“
дирекция „Комуникации и
информация“				
дирекция „Обществени поръчки
и правно обслужване“
дирекция „Бюджет, финанси и
разплащания по проекти“
дирекция „Развитие на пътната
инфраструктура с бюджетни
средства“
дирекция „Инвестиционно
проектиране и отчуждителни
процедури“				
дирекция „Изпълнение на проекти
по Оперативна програма
„Регионално развитие“ и по
програмите за териториално
сътрудничество на ЕС“		
дирекция „Изпълнение на проекти
по Оперативна програма „Транспорт“
и Кохезионен фонд“			
дирекция „Анализ на риска и
оперативен контрол“		
дирекция „Пътни такси и
разрешителни“			
дирекция „Управление на проекти,
финансирани с кредитни
инвестиции“				
Специализирани звена			
в т.ч.:
Централен институт на пътните
технологии, национални и
европейски норми и стандарти
Областни пътни управления 		

3
340
3
10
1

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от органите на
държавния здравен контрол и националните
центрове по проблемите на общественото
здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 39 и 101 от 2010 г., бр. 5, 16 и 38 от
2011 г. и бр. 1 от 2012 г.)

34

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 числото „136“ се заменя със
„125“.
§ 2. Член 14 се отменя.
§ 3. В раздел ІІІ се създава чл. 17б:
„Чл. 17б. За издаване на удостоверение за
регистрация и вписване в регионалния регистър на обект за производство на бутилирани
натурални минерални, изворни и трапезни
води се събира такса в размер 30 лв.“
§ 4. В раздел ІV се създава чл. 21а:
„Чл. 21а. За издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни
отпадъци се събира такса в размер 123 лв.“
§ 5. В чл. 29а думите „Националният център
по опазване на общественото здраве“ се заменят с „Националният център по обществено
здраве и анализи“.
§ 6. Член 30 се отменя.
§ 7. Приложение № 1 към чл. 29а се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 29а

41
22
34
29

34

27

35

15

Такси, събирани от Националния център по
обществено здраве и анализи, поискани от физически или юридически лица

16
1180

65
1115“

Заключителна разпоредба
§ 28. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9633
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Код

Дейност

Такса
(в лв.)

01

Лабораторни изследвания, измервания, анализи и експертизи

01.01

Общоупотребими предмети и продукти

01.01.01

Външен вид, цвят и мирис

20,00

01.01.02

рН

21,00

01.01.03

Вода и летливи вещества
или сухо вещество

41,00

01.01.04

Емулсионна стабилност

23,00

01.01.05

Термостабилност

23,00

01.01.06

Тип на емулсията

20,00

01.01.07

Свободни алкалии

44,00
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Код

Дейност

Такса
(в лв.)

01.01.08

Свободни мастни киселини

44,00

01.01.09

Абразиви в пасти за зъби
(калциев карбонат)

42,00

01.01.10

Абразиви в пасти за зъби
(неразтворими в етанол)

44,00

01.01.11

Натриев бикарбонат

41,00

01.01.12

Цинков цитрат

94,00

01.01.13

Калциев или алуминиев
лактат

66,00

01.01.14

Пероксидно число

68,00

01.01.15

Общо съдържание на повърхностно активни вещества (ПАВ)

91,00

01.01.16

ПАВ-аниони

59,00

01.01.17

ПАВ-катиони

68,00

01.01.18

Консерванти

01.01.19

Формалдехид

01.01.20

Мастни киселини

01.01.21

Тиогликолова киселина

52,00

01.01.22

Водороден пероксид

52,00

01.01.23

Амоняк

01.01.24

Окислителни багрила

129,00

01.01.25

Ултравиолетови филтри, за
един филтър

118,00

01.01.26

Определяне на ултравиолетова защита на козметични
продукти

480,00

01.01.27

Флуор с газова хроматография

118,00

01.01.28

Метилов алкохол с газова
хроматография

119,00

01.01.29

Фосфати

66,00

01.01.30

Карбонати

41,00

01.01.31

Силикати

50,00

01.01.32

Активен кислород

60,00

01.01.33

Пенообразуваща способност

30,00

01.01.34

Миещ ефект на препарати
за измиване на съдове

01.01.35

Натриев хлорид

01.01.36

Неосапунени и неосапуняеми вещества

107,00

01.01.37

Температура на прокапване
на козметични продукти

37,00

01.01.38

Киселинно число

56,00

01.01.39

Относително тегло

23,00

01.01.40

Коефициент на пречупване

18,00

01.01.41

Оп редел яне на пепелно
съдържание

41,00

ВЕСТНИК
Код

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)

01.01.42

Време за изсъхване на лак
за нокти

23,00

01.01.43

Идентичност за витамини – витамин А

35,00

01.01.44

Идентичност за витамини – витамин Е

42,00

01.01.45

Идентичност за витамини – витамин С

50,00

01.01.46

Идентичност за растителни
екстракти

42,00

01.01.47

Идентичност на пантенол
(аминокиселини)

25,00

01.01.48

Компактност за пудри

24,00

01.01.49

Определяне на етилов алкохол с газова хроматография

118,00

109,00

01.01.50

Определяне на прозрачност

17,00

84,00

01.01.51

Устойчивост на аромата

17,00

113,00

01.01.52

Определяне на обща алкалност

52,00

01.01.53

Определяне на етилов алкохол с дестилация в тоалетни
води, лосиони, парфюми
(пикнометрично)

52,00

01.02

Хигиена на атмосферния въздух

01.02.01

Определяне на азотен диоксид

61,00

01.02.02

Определяне на серен диоксид

62,00

01.02.03

Определяне на сероводород

68,00

01.02.04

Определяне на фини прахови частици РМ 10 и РМ 2,5

95,00

01.03

Детско и училищно здравеопазване

01.03.01

Диагностика на психичното развитие на дете в
к ърмаче ск а , ра н на и л и
предучилищна възраст, за
едно дете

36,00

72,00

01.03.02

Комплексна хигиенна оценка на училище

720,00

44,00

01.03.03

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

35,00

01.03.04

Д иа г нос т и к а на у чебен
стрес и стратегии за профилактиката му, за едно дете

18,00

01.04

Микробиология на храните

65,00

Микробиологични изследвания на
храни

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

01.04.01

Подготовка на проба за
мик робиологичен анализ – ISO 6887-1-5

13,00

01.04.02

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

17,00

01.04.03

Коли-форми – най-вероятен брой – ISO 4831

17,00

01.04.04

Коли-форми –
общ брой – ISO 4832

19,00

01.04.05

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

30,00

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

30,00

Ешерихия коли – презумптивни
Escherichia coli – презумптивни – ISO 7251

21,00

Ешерихия коли –
Escherichia coli
б е т а-гл юк у р он и да зо -по лож и т ел н и – мембра нен
метод – ISO 16649-1

42,00

Ешерихия коли –
Escherichia coli
бета-глюкуронидазо-полож ителни – директен метод – ISO 16649-1

20,00

Ешерихия коли –
Escherichia coli бета-глюк у р он и д а з о -по лож и т е лни – метод на най-вероятния брой – ISO/TS 16649-3

32,00

01.04.11

П р о т е ус P roteu s – БДС
12334-86

25,00

01.04.12

Псеудомонас Pseudomonas –
ISO 13720

25,00

01.04.13

Салмонела Salmonella –
изолиране – ISO 6579

38,00

01.04.14

Салмонела Salmonella –
идентификация – ISO 6579

41,00

01.04.15

Ентеробактер саказакии
Enterobacter sakazakii ISO/
TS 22964

39,00

01.04.16

Листери я моноцитогенес – арбитражен метод
L.monocytogenes – арбитражен метод – ISO 11290-1

51,00

01.04.17

Листери я моноцитогенес – директен метод
L.monocytogenes – директен метод – ISO 11290-2

37,00

01.04.06

01.04.07

01.04.08

01.04.09

01.04.10

ВЕСТНИК
Код

С Т Р. 1 3
Дейност

Такса
(в лв.)

01.04.18

Коа г улазополож и т ел н и
стафилококи (S.aureus) –
ди рек тен метод 1 – ISO
6888-1

25,00

01.04.19

Коа г улазополож и т ел н и
стафилококи (S.aureus) –
ди рек тен метод 2 – ISO
6888-2

22,00

01.04.20

Коа г улазополож и т ел н и
стафилококи (S.aureus) –
метод 3 на най-вероятния
брой – ISO 6888-3

27,00

01.04.21

Сулфитредуциращи к лостридии – ISO 15213

18,00

01.04.22

Клостридиум перфрингенс
Clostridium perfringens – ISO
7937

25,00

01.04.23

Ба ц и л ус цереус Bacillus
cereus – презу мптивни – ISO 7932

19,00

01.04.24

Психротрофни микроорганизми – ISO 17410

17,00

01.04.25

Протеолитични микроорганизми – БДС 1670-82

18,00

01.04.26

Липолитични микроорганизми – БДС 1670-82

18,00

01.04.27

Плесени – БДС ISO 215271,2

18,00

01.04.28

Дрожди – БДС ISO 215271,2

18,00

01.04.29

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

20,00

01.04.30

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

27,00

01.04.31

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

20,00

01.04.32

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

27,00

01.04.33

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

55,00

01.04.34

Млечнокисели микроорганизми (лактобацили и
стрептококи) – ISO 7889

59,00

С Т Р. 1 4
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

ВЕСТНИК
Код

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)

01.04.35

Млечнокисели микроорганизми – и ден т ификация – ISO 9232

64,00

01.04.55

Salmonella spp. в утайки от
пречиствателни станции за
отпадни води

01.04.36

Леуконосток мезентероидес Leuconostoc
mesenteroides СТ СИВ 5806

17,00

01.05

Физични фактори

01.05.01

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

576,00

01.05.02

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

10,00

01.05.03

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

164,00

01.05.04

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

10,00

01.05.05

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

232,00

01.05.06

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

20,00

01.05.07

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

30,00

01.05.08

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

5,00

01.05.09

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

385,00

01.05.10

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

11,00

01.05.11

Електромагнитно поле при
радарни устройства, измерване около един излъчвател

404,00

01.05.12

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

16,00

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

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

22,00

01.04.38

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

15,00

01.04.39

Колиформи, фекални колиформи и E.coli – най-вероятно число –
БДС 17336

38,00

01.04.40

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

16,00

01.04.41

Сулфитреду циращи к лостридии – мембранна филтрация – БДС ЕN 26461-2

18,00

01.04.42

P. aeruginosa – мембранна
филтрация – БДС ЕN 12780

23,00

01.04.43

Salmonella sp. – изолиране – ISO 6340

47,00

01.04.44

Общ брой жизнeспособни
м и к р о орг а н и зм и – БДС
ЕN ISO 6222

20,00

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

118,00

01.04.46

Общ брой аеробни мезофилни бактерии – БДС ISO
21149

15,00

01.04.47

Общ брой плесени и дрожди – ISO 16212

15,00

01.04.48

E. coli – изолиране – БДС
ISO 21150

19,00

01.04.49

P. aer uginosa – изол и ране – БДС ISO 22717

22,00

01.04.50

S. aureus – изоли ране – БДС ISO 22718

22,00

01.04.51

C. albicans – изол и ране – БДС ISO 18416

31,00

01.04.52

Кол иф орм и и E . col i в
утайки от пречиствателни
станции за отпадни води

44,00

01.04.53

Ентерококи в утайки от
пречиствателни станции
за отпадни води

29,00

01.04.54

Cl. perfringens в утайки от
пречиствателни станции за
отпадни води

30,00

01.04.45

19,00

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

01.05.13

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

625,50

01.05.14

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

20,00

01.05.15

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

821,00

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

10,00

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

504,50

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

15,00

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

250,00

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

15,00

01.05.21

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

150,00

01.05.22

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

300,00

01.05.23

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

25,00

01.05.24

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

372,00

01.05.25

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

10,00

01.05.16

01.05.17

01.05.18

01.05.19

01.05.20

ВЕСТНИК
Код

С Т Р. 1 5
Дейност

Такса
(в лв.)

01.05.26

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

800,00

01.05.27

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

55,00

01.05.28

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

55,00

01.05.29

Ниво на ултразвук в терцоктавни честотни ленти,
за един източник

68,50

01.05.30

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

83,00

01.05.31

Виброускорение в октавни
честотни ленти, за един
източник

103,50

01.05.32

Измерване на конвекционен микроклимат по компоненти, за едно работно
място

56,00

01.05.33

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

156,00

01.05.34

Измерване на осветеност,
за едно работно място

5,50

01.05.35

Измерване на електромагнитно поле (от различни
източници), на точка

11,00

01.05.36

Измерване на електромагнитно поле (от различни
източници), на обект

80,00

01.05.37

Измерване на нивата на
вибра ц ии т е в ж и л ищ ни
помещения

80,00

01.06

Химичен състав на храните

01.06.01

Органолептика „Зърно и
зърнени култури“

29,00

01.06.02

Органолептика на храни
(хляб и хлебни изделия,
животински и растителни
мазнини и масла, мляко
и млечни продукти, месо
и месни продукти, яйца
и яйчни продукти, птици
и птичи продукти, риба
и рибни продукти, захар
и захарни изделия, шоколад и шоколадови изделия,
сладкарски изделия, мед
пчелен, готови и полуготови храни)

26,00

С Т Р. 1 6
Код

ДЪРЖАВЕН
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Такса
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ВЕСТНИК
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01.06.03

Органолептика „Плодове,
зеленчуци, консерви“

29,00

01.06.24

Определяне на едрина на
смилане

11,00

01.06.04

Органолептика „Чай, кафе,
какао и други“

31,00

01.06.25

16,00

01.06.05

Органолептика „Подправки“

39,00

Тегловно определ яне на
маса в г рамове/сървинг
сайз

01.06.26

11,00

Органолептика „Безалкохолни напитки, пиво, вина,
алкохол етилов, дестилати
и спиртни напитки“

26,00

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

01.06.27

9,00

01.06.07

Определяне на сухо вещество рефрактометрично

11,00

Увеличаване на обема при
макаронени изделия

01.06.28

Определяне на влага (сухо
вещество)

16,00

Определяне температура
на карамелизация

9,00

01.06.08

01.06.29

Определяне на съдържанието на калиев йодат в
йодирана готварска сол

22,00

Определяне цветност на
захар

14,00

01.06.09

01.06.30

Определяне отпускане на
глутена

9,00

Определяне на неразтворими в диетилов етер утайки
в хранителни мазнини

37,00

01.06.31

Качество на глутена

12,00

01.06.32

19,00

01.06.11

Анализ на мастнокиселинен състав

82,00

Определ яне на примеси
(феропримеси)

01.06.33

11,00

01.06.12

Анализ на съдържанието на
калиев йодид в йодирана
готварска сол

22,00

Определяне цветност (цветно число) на глюкоза и
масла

01.06.34

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

15,00

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

7,00

01.06.35

Определяне на кувертюра

14,00

01.06.36

Определяне на пълнежа

01.06.37

Оп редел яне на ц вя т по
АSTA на червен пипер

24,00

01.06.14

Определяне на хлориди в
готварска сол

27,00

01.06.38

Общ и свободен серен диоксид

28,00

01.06.15

Определяне съдържанието
на сулфати в готварска сол
(тегловно)

24,00

01.06.39

Определяне изравнеността
на зърно

11,00

01.06.40

10,00

01.06.16

Неразт вори м и във вода
вещества в готварска сол

18,00

О п р еде л я не на ви д и м и
плесени

01.06.41

34,00

01.06.17

Съдържание на сулфати в
готварска сол под 1%

32,00

Определяне на седиментационно число

01.06.42

9,00

01.06.18

Ситов анализ на готварска сол

11,00

Определяне на времето за
набухване на тестото

01.06.43

56,00

01.06.19

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

71,00

Определяне на хидроксиметилфурфурол (спектрофотометричен метод)

01.06.44

Определяне на капсаицин
в червен пипер

45,00

01.06.45

9,00

01.06.20

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

45,00

Определяне на холестерол
(качествена реакция)

01.06.46

Определяне на уреазната
активност в соя и соеви
продукти

27,00

01.06.21

Определяне на разваряемост

10,00

01.06.47

14,00

01.06.22

Определяне на мокър глутен

10,00

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

01.06.23

Определяне на сух глутен

16,00

01.06.48

Определяне на тиобарбитурово число

28,00

01.06.06

01.06.10

01.06.13

9,00

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

01.06.49

Немаслени примеси и утайки в масла растителни

35,00

01.06.50

К аче с т вена р еа к ц и я на
Крайс за доказване на алдехиди в животински масла
и мазнини

19,00

Определяне температура
на запалване (димообразуване)

21,00

01.06.52

Определ яне на личие на
амоняк по метода на Неслер

13,00

01.06.53

Определяне индекс на разтворимост

17,00

01.06.54

Определяне на пероксидно
число

25,00

01.06.55

Доказване на други мазнини в свинска мас

30,00

01.06.56

Определяне на осапунително число на хранителни
мазнини

28,00

01.06.57

Оп редел яне на а лка лно
число

24,00

01.06.58

Определяне на йодно число

33,00

01.06.59

Определяне на киселинно
число

26,00

01.06.60

Определяне съдържанието
на подправки в храни

12,00

01.06.61

Определяне съдържанието
на ядки в храни

14,00

01.06.62

Определяне на относителна
плътност

14,00

01.06.63

Определяне на рН

10,00

01.06.64

Определяне на захар рефрактометрично

01.06.65

ВЕСТНИК
Код

С Т Р. 1 7
Дейност

Такса
(в лв.)

01.06.75

Определяне на сухо вещество по Брикс (рефрактометрично)

27,00

01.06.76

Захарност (поляризация)

23,00

01.06.77

Изчисляване на въглехидрати и енергийност

10,00

01.06.78

Определяне на алкалност

23,00

01.06.79

Определяне на киселинен
коефициент

13,00

01.06.80

Определяне на пероксидаза

30,00

01.06.81

Доказване здравината на
черупката

5,00

01.06.82

Определ яне на личие на
сероводород

22,00

01.06.83

Определяне на общ и беззахарен екстракт на вино

30,00

01.06.84

Определяне на обща киселинност

23,00

01.06.85

Определяне на мана в мед

11,00

01.06.86

Определяне на общ белтък

42,00

01.06.87

Определ яне на мазнини
чрез киселинна хидролиза

54,00

01.06.88

Определяне на Р-анизидиново число

43,00

01.06.89

Определяне на неосапуняеми вещества в хранителни
мазнини

59,00

01.06.90

Определяне на обща мазнина по метода на Блайх
Дауер

54,00

01.06.91

Анализ на обща мазнина
по метода на Сокслет

59,00

10,00

01.06.92

Общи феноли (спектрофотометричен метод)

39,00

Определяне на NaCl в продукти

22,00

01.06.93

Общи флавоноиди (спектрофотометричен метод)

40,00

01.06.66

Определяне на постоянна
киселинност на вино

11,00

01.06.94

33,00

01.06.67

Определяне на захарен коефициент

19,00

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

01.06.68

Определяне на карбамид

29,00

01.06.95

26,00

01.06.69

Определяне на неразтворими във вода вещества

13,00

Определ яне на дъбилни
вещества като танин (титриметрично)

01.06.70

Оп редел я не на ле тл и во
етерично масло

23,00

01.06.96

Определяне на флавоноид
като рутин (спектрофотометрично)

39,00

01.06.71

Определяне на воден извлек
от чай

11,00

01.06.97

Определяне на витамин А
по HPLC метод

121,00

01.06.72

Определяне на диестазна
активност

23,00

01.06.98

Определяне на витамин В1
по HPLC метод

87,00

01.06.73

Определяне на общ етерен
екстракт

38,00

01.06.99

Определяне на витамин С
по HPLC метод

90,00

01.06.74

Определяне стабилността
на суспензията на мая

14,00

01.06.100

Определяне на етилов алкохол чрез дестилация

38,00

01.06.51

С Т Р. 1 8
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

01.06.101

Определяне на бетакаротен
по HPLC метод

92,00

01.06.102

Определяне на кофеин по
HPLC метод

90,00

01.06.103

Определяне на ниацин в
таблетки

77,00

01.06.104

Определяне на въглехидрати/фруктоза по HPLC метод

85,00

01.06.105

Определяне на въглехидрати/захароза по HPLC метод

85,00

01.06.106

Определяне на въглехидра85,00
ти/глюкоза по HPLC метод
Определяне на общи захари
68,00
Определяне на хранителни
72,00
влакнини
Определяне на нишесте в
29,00
зърно и зърнени култури
Определяне на желатин в
19,00
мляко и млечни продукти
(качествен тест)
Определяне на пепел, нераз24,00
творима в 10 % НСL
Определяне на вискозитет
16,00
Определяне на обща пепел
17,00
Определяне на летливи ки24,00
селини
Определяне на сух безмас26,00
лен остатък в масло
Доказване на примеси в
16,00
търговска глюкоза
Определяне финост на сми11,00
лане
Определяне на пиперин
18,00
Определяне на витамин D
120,00
по HPLC метод
Изчисляване на хранителни
15,00
факти и изготвяне на етикет
на храната
Определяне на витамин Е
120,00
по HPLC метод
Определяне на витамин В2
86,00
по HPLC метод
Определяне на сухо мляко
60,00
в пастьоризирано мляко и
кисело мляко (спектрофотометричен метод)
Оп р еде л я не на с т ер ол и
72,00
(като холестерол) в храни
(количествен метод)
Хранене и обществено здраве
Определяне на йод в урина
47,00
Оцен к а на х ра н и т ел н и я 3200,00
прием на различни популационни групи (деца, юноши,
жени в детеродна възраст,
бременни жени, кърмачки,
възрастни и стари хора,
лица в работоспособна възраст) на базата на индивидуален хранителен прием,
за 100 лица

01.06.107
01.06.108
01.06.109
01.06.110
01.06.111
01.06.112
01.06.113
01.06.114
01.06.115
01.06.116
01.06.117
01.06.118
01.06.119
01.06.120
01.06.121
01.06.122
01.06.123

01.06.124
01.07
01.07.01
01.07.02

ВЕСТНИК
Код
01.07.03

01.07.04

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)
Оцен ка на х ра н и т ел н и я 2300,00
п рием на орга н изи ра н и
колективи (деца от детски
ясли, детски градини, домове за медико-социални
грижи, домове за деца, лишени от родителска грижа,
училища и на организирани
колек т иви о т въ зрас т н и
и стари хора – социални
заведения, трудови колективи), по калкулационни
ведомости
Оценка на антропометри- 3200,00
чен статус на групово ниво,
включително извършване
на измервания (за различни
популационни групи, организирани детски колективи, организирани колективи от възрастни и стари
хора, трудови колективи)

01.07.05

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

01.07.05.01

Разработване на целодневно едноседмично меню за
един сезон

320,00

01.07.05.02

Разработване на целодневно двуседмично меню за
един сезон

500,00

01.07.05.03

Разработване на целодневно едноседмично меню за
два сезона

500,00

01.07.05.04

Разработване на целодневно двуседмично меню за
два сезона

800,00

01.07.05.05

Разработване на целодневно едноседмично меню за
четири сезона

790,00

01.07.05.06

Разработване на целодневно двуседмично меню за
четири сезона

1050,00

01.08

Химични замърсители и добавки
в храните
Добавки в храните

01.08.01

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

52,00

01.08.02

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

55,00

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

01.08.03

Лимонена киселина с HPLC
метод

35,00

01.08.04

Син тет и чни оц вет и тели
(тартразин, алура ред, понсо 4R, азорубин и еритрозин) в напитки с HPLC
метод

57,00

01.08.05

Нитрати и нитрити в плодове и зеленчуци по HPLC
метод

46,00

01.08.06

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

95,00

Микотоксини
01.08.07

Афлатоксини В1, В2, G1,
G2 с HPLC метод

148,00

01.08.08

Охратоксин А в подправки
с HPLC метод

162,00

01.08.09

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

126,00

01.08.10

Дезоксиниваленол с HPLC
метод

127,00

01.08.11

Зеараленон по HPLC метод

130,00

01.08.12

Патулин с HPLC метод

109,00

01.08.13

Фумонизин В1 и В2 с HPLC
метод

170,00

ВЕСТНИК
Код

Фосфорорганични пестициди в храни с GC метод

174,00

01.08.15

Хлорорганични пестициди
в храни с GC метод

199,00

01.08.16

Синтетични пиретроиди
(делтаметрин и перметрин)

139,00

Дейност

Такса
(в лв.)

01.09.01

Трудово-физиологичен
анализ на професионална
дейност, за група работни
места

72,00

01.09.02

Оценка на сменни режими
на работа, за група работни
места

119,00

01.09.03

Ергономична оценка на
работното място, за едно
работно място

18,00

01.09.04

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

22,00

01.09.05

Оценка на риска от работната поза, за едно работно
място

22,00

01.09.06

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

22,00

01.09.07

Ергономична оценка на
работа с видеодисплей, за
едно работно място

18,00

01.09.08

Оценка на работоспособността, за група работни
места

155,00

01.09.09

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

717,00

01.09.10

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

264,00

01.09.11

Анкетно проучване на стреса при работа, за едно лице

7,00

Пестициди
01.08.14

С Т Р. 1 9

Материали за контакт с храни
01.08.17

Определяне на специфична
миграция на формалдехид с
модален разтвор 3% оцетна
киселина

143,00

01.09.12

Невроповеденческа диагнос т и к а на рабо т ещ и с
експозици я на х имични
вещества, за едно лице

6,00

01.08.18

Определяне на специфична
миграция на меламин с
модален разтвор 3% оцетна
киселина

148,00

01.09.13

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

4,00

01.08.19

Определяне на обща миграция в материали с модален разтвор 3% оцетна
киселина

174,00

01.09.14

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

3,00

01.08.20

Определяне на обща миграция с модален разтвор
50% етанол

215,00

01.09.15

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

7,00

01.08.21

Определяне на емисия на
бис фенол А

100,00

01.09.16

3,00

01.08.22

Определяне на специфична
миграция на стирен

140,00

Скрининг на психосоматични оплаквания, за едно
лице

01.10

01.09

Физиология и психология на труда

Генетично модифицирани организми в храни

С Т Р. 2 0
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

Качествени (скрининг) методи
01.10.01

01.10.02

01.10.03

01.10.04

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

115,00

Определяне на генетично
мод ифи ц и ра на Д Н К по
35S или Т NOS чрез PCR
скрининг метод БДС EN
ISO 21569

153,00

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

230,00

Определяне на генетично
мод ифи ц и ра на Д Н К по
35S – промотор/NOS терм и нат ор ч рез ск ри н и н г
PCR в реално време метод

360,00

Идентификация
01.10.05

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

277,00

01.10.06

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

631,00

Количествени методи
01.10.07

01.10.08

ВЕСТНИК
Код

211,00

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

649,00

01.10.09

Изолиране на ДНК чрез
метод за екст рак ци я на
нуклеинова киселина по
БДС EN ISO 21571

108,00

01.10.10

Електрофоретично определяне на ДНК чрез метод по
БДС EN ISO 21571

54,00

01.10.11

Определяне на неразрешен
ГМО ориз чрез P-35S, T-NOS
и CryIAb/Ac
SYBR®Green със скрининг
PCR в реално време метод

150,00

Такса
(в лв.)

Води – питейни, минерални, подземни, повърхностни

01.11.01

Вкус, мирис, цвят и мътност

40,00

01.11.02

рН

10,00

01.11.03

Електропроводимост

10,00

01.11.04

Амоняк

15,00

01.11.05

Нитрити

15,00

01.11.06

Нитрати, хлориди, сулфати
– йонна хроматография

50,00

01.11.07

Алкалитет

21,00

01.11.08

Флуориди

30,00

01.11.09

Перм а н г а н ат н а ок ис л я20,00
емост
Цианиди
30,00
Остатъчен хлор
10,00
Алуминий
30,00
Бор
30,00
Фосфати
15,00
Общ сух остатък
30,00
Анионактивни детергенти
40,00
Феноли
40,00
Бензен и производни
80,00
Три х а ломе т а н и (Х лор о 120,00
форм, Дихлорбромметан,
Д ибром х лорме та н, Бро моформ), 1,2 Дихлоретан,
Трихлоретилен, Тетрахлоретилен
Пестициди (хлорорганични 200,00
и триазини)
Полициклични ароматни
150,00
въглеводороди (включително Бенз(а)пирен)
Химични елементи във води, козметични продукти, химикали, храни,
почви (седименти), отпадъци, пластмаса и др. (за една проба)
К иселинно разлагане на
50,00
козметичен продукт или
храна със система за микровълново разгра ж дане
или по открит способ за
последващо ААС изпитване
за съдържание на химични/
токсични елементи
К иселинно разлагане на
60,00
пластмаса или почва (седимент, отпадък) със система
за микровълново разграждане или по открит способ
за послед ва що А АС изпитване за съдържание на
токсични елементи
К иселинно разлагане на
30,00
филтри за определяне на
химични агенти от въздуха
по открит способ за последващо ААС изпитване за
съдържание на химични/
токсични елементи

01.11.10
01.11.11
01.11.12
01.11.13
01.11.14
01.11.15
01.11.16
01.11.17
01.11.18
01.11.19

01.11.21
01.12

Подготовка на проба

Дейност

01.11

01.11.20

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

БРОЙ 81

01.12.01

01.12.02

01.12.03

БРОЙ 81
Код
01.12.04

01.12.05

01.12.06

01.12.07

01.12.08

01.12.09

01.12.10

01.12.11

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)
Определяне на токсичен
15,00
елемент (мед, цинк, олово, кадмий, хром, никел,
коба лт, манган, жел язо)
в м и нера л изат и о т козметичен продукт, храна,
п лас т маса, поч ва (сед имент), филтър; във вода,
химикали, елуати, разтвори
и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС)
с пламъков атомизатор (за
един елемент)
Определяне на токсичен
30,00
елемент (мед, цинк, олово,
кадмий, желязо) и екстракция във води; минерализати от храна; в химикали,
елуати, разтвори и др. чрез
екстракционна атомноабсорбционна спектрометрия
(ААС) с пламъков атомизатор (за един елемент)
Определяне на натрий (или
20,00
калий, или калций, или
магнезий) в минерализати
от храна; във води, химикали, разтвори, елуати и др.
чрез атомноабсорбционна
спек т роме т ри я (А АС) с
пламъков атомизатор (за
един елемент)
Определяне на арсен в ми25,00
нерализати от козметичен
продукт, храна, почва (седимент), филтър; в химикали, елуати, разтвори и др.
чрез атомноабсорбционна
спек т роме т ри я (А АС) с
хидридно генериране
Определяне на арсен във
20,00
води чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС)
с хидридно генериране
Определяне на селен или
25,00
а н т и мон във вод и ч р е з
атомноабсорбционна спектрометрия (А АС) с хидридно генериране (за един
елемент)
Определ яне на ж ивак в
35,00
козметичен продукт, вода,
храна, пластмаса, почва (седимент), химикали, елуати,
разтвори и др. с директен
анализатор за живак
Определяне на токсичен
35,00
елемент (мед, олово, кадмий, хром, никел, манган,
жел язо) в минера лизати
о т козме т и чен п род у к т,
храна, пластмаса, почва
(седимент), филтър; в химикали, елуати, разтвори
и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС)
с графитен атомизатор (за
един елемент)

ВЕСТНИК
Код

С Т Р. 2 1
Дейност

Такса
(в лв.)

01.12.12

Определяне на токсичен
елемент (мед, олово, кадмий, х ром, никел, манган, желязо) във води чрез
атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с графитен атомизатор (за един
елемент)

20,00

01.12.13

Определяне на калай в минерализат от храна (спектрофотометричен метод)

50,00

01.12.14

Приго т вяне на моделен
разтвор за определяне миграцията на токсични елементи (олово и кадмий)
от предмети от керамика,
стъклокерамика и стъкло,
предназначени за контакт
с храни

25,00

01.13

Прахов фактор на работната среда

01.13.01

Определяне на средносменната концентрация на инхалабилен и респирабилен
прах във въздуха на работното място по тегловен
метод

91,00

01.13.02

Оп р еде л я не на с р ед но смен ната кон цен т ра ц и я
на инхалабилен или респирабилен прах във въздуха
на рабо т но т о м яс т о по
тегловен метод

81,00

01.13.03

Скринингово измерване на
концентрацията на общ и
респирабилен прах, в мгг/
м3 (директно фотометрично
отчитане)

13,00

01.13.04

Определяне на свободен
криста лен силициев диоксид във взета проба от
въздуха по VIS – спектрофотометричен метод (за
един филтър)

75,00

01.13.05

Определяне на свободен
кристален силициев диоксид в проба от материал
или скален образец, в % по
маса, по VIS – спектрофотометричен метод

93,00

01.13.06

Определяне на общ силициев диоксид в материали,
в % по маса, по VIS – спектрофотометричен метод

74,00

01.13.07

Определяне на свободен
кристален силициев диоксид в проба от въздуха, в %
по маса, по IR – спектрофотометричен метод, без
предварителна киселинна
обработка на пробата (за
един филтър)

36,00

С Т Р. 2 2
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

01.13.08

Определяне на свободен
кристален силициев диоксид в проба от въздуха по
IR – спек т рофо т оме т ричен метод с предварителна
киселинна обработка на
пробата (за един филтър)

01.13.09

Определ яне на аморфен
36,00
свободен силициев диоксид, в проба от въздуха по
IR – спектрофотометричен
метод (за един филтър)
Определяне на маслен ае26,00
розол в проба от въздуха
на филтър, в % по маса, с
екстракция и гравиметрично измерване
Определ яне на азбест в
51,00
материали, в % по маса, по
IR – спектрофотометричен
метод
Измерва не на брой ната
84,00
концентрация на минерални влакна във въздуха по
FACO- микроскопски метод
(на мембранен филтър)
Дисперсен анализ на прахо103,00
образни материали (невлакнести частици) – микроскопски метод
Определяне на номинал103,00
ния диаметър на изкуствени м инера лни влак на
по FACO – микроскопски
метод
Дисперсен анализ на прах
130,00
от възду ха (невлак нести
частици) с пробовземане по
микроскопски метод
Идентифициране на азбест
140,00
в материали с FACO и
P микроскопия
Вземане на проби от мате9,00
риали за идентифициране
на азбест и определяне съдържанието му в % по маса
Химични анализи на въздух, химични вещества и препарати
Определяне на средносмен27,00
на концентрация на химични замърсители във въздух
на работно място с анализни индикаторни тръбички
(за едно вещество)
Оп редел яне момен т ната
концентрация на химични
12,00
замърсители във въздух на
работно място с анализна
индикаторна тръбичка (за
едно вещество)
Пробовземане за определя62,00
не средносменната концентрация на ЛОС, СО, CO2 ,
NO2 , N2O, SO2 , алдехиди,
озон във въздух с пасивни
пробовземни устройства

01.13.10

01.13.11

01.13.12

01.13.13

01.13.14

01.13.15

01.13.16
01.13.17

01.14
01.14.01

01.14.02

01.14.03

70,00

ВЕСТНИК
Код

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)

01.14.04

Средносменно активно пробовземане върху сорбент за
определяне концентрацията на летливи въглеводороди във въздух на работно
място

25,00

01.14.05

Средносменно пробовземане върху филтър за определяне средносменната
концентрация на полициклични въглеводороди във
въздух на работно място

25,00

01.14.06

Средносменно пробовземане върху филтър за определяне средносменната
концентрация на един вид
метален аерозол във въздух
на работно място

20,00

01.14.07

Средносменно пробовземане с поглътител за определяне средносменната
концентрация във въздух
на работно място

25,00

01.14.08

Екстракция и пречистване
на проби от химични препарати, почви, утайки и др.

25,00

01.14.09

Пробоподготовка за анализ
на полициклични ароматни
въглеводороди във въздух
на работна среда

45,00

01.14.10

Определяне нa aлифатни,
аромат н и ха лог ен и ра н и
въглеводороди с газова хроматография

140,00

01.14.11

Определяне концентрация
на полициклични ароматни въглеводороди с газова
хроматография

160,00

01.14.12

Определяне концентрация
на полихлорирани бифенили с газова хроматография
с масселективен детектор

180,00

01.14.13

И ден т ифициране на х имични вещества с газова
хроматография с масселективен детектор

160,00

01.14.14

Определяне на алдехиди с
течна хроматография

150,00

01.14.15

Анализ на активни вещества и готов лекарствен
продукт във въздух на работно място с течна хроматография

190,00

01.14.16

Определяне концентрация
на химични вещества по
спектрометричен метод в
ултравиолетовата област
на спектъра на светлината
(за едно вещество)

25,00

БРОЙ 81
Код
01.14.17

01.14.18

01.14.19

01.14.20
01.14.21
01.14.22
01.14.23
01.14.24

01.14.25
01.15
01.15.01
01.15.02
01.15.03
01.15.04
01.15.05
01.15.06
01.15.07
01.15.08
01.15.09
01.15.10
01.15.11
02

ДЪРЖАВЕН
Дейност
Определяне на концентрацията на химични вещества, CL 2 , H 2 S, H 2 SO 4, NO 2 ,
HCl, NH 3 по спектрометричен метод във видимата
област на спектъра на светлината (за едно вещество)
Определяне на концентрация на химични вещества,
СО2 , СО, N2O по спектрометричен метод в инфрачервената област на спектъра
на светлината (за едно вещество)
Определяне съдържанието на летливи органични
съединения (ЛОС) в бои,
лакове и продукти за нанасяне на покрития
Титриметричен анализ на
активен хлор
Титриметричен анализ на
мравчена киселина
Процентно съдържание на
СО2 в газирани напитки
Определяне на никотин в
тютюневи изделия
Определ яне на химични
замърсители в бутилки с
въглероден д иокси д под
налягане
Определ яне на химични
замърсители в бутилки с
азот под налягане
Почви и отпадъци
Определяне на рН
Определяне на сухо вещество
Определяне на загуба при
накаляване
Подготовка на проба за
анализ на полициклични
ароматни въглеводороди
Подготовка на проба за
анализ на полихлорирани
бифенили
Изл у ж ване на от па д ъци
твърдо/течно 1:2
Изл у ж ване на от па д ъци
твърдо/течно 1:10
Тест за фитотоксичност
Тест за екотоксичност
Вземане на почвена проба
(за една пробовземна точка)
Вземане на проба от отпадъци (за една пробовземна
точка)
Консултации

Такса
(в лв.)
45,00

ВЕСТНИК
Код
02.01
02.01.01

25,00
02.01.02

135,00
02.01.03

25,00
40,00
56,00
145,00
180,00

396,00

02.01.04
02.01.05
02.01.06

20,00
25,00
25,00
97,00

02.01.07

102,00

02.02
02.02.01

60,00
60,00
108,00
176,00
50,00
50,00

02.02.02

С Т Р. 2 3
Дейност

Такса
(в лв.)
Здравно-техническа експертиза
Консултации по докумен60,00
таци ята за обхват и съд ърж а н ие на док ла д з а
екологична оценка (ЕО) и
доклад по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС)
Консултации по документацията за обхват, съдържание и съответствието им с
действащите нормативни
актове на технологичните
документации за одобряване състава на спиртни
напитки
Консултации по документацията за обхват и съдържание на инвестиционен
проект по части: архитектурна, технологична, водоснабдяване и канализация,
отопление, вентилация и
к л и мат иза ц и я, енерг и йна ефективност, електро
и план за безопасност и
здраве
Експертно становище за
извършване на дейности с
опасни отпадъци
Експертно становище по
инвестиционен проект във
фаза идеен проект
Експертно становище по
инвестиционен проект във
фаза технически проект по
части: архитектурна, технологична, водоснабдяване и
канализация, отопление,
вентилация и климатизация, енергийна ефективност, електро и план за
безопасност и здраве и др.,
за всяка част
Експертно становище по
проекти за устройствени
схеми и планове
Физични фактори
Консултиране на технологична документация за производство на стоки, имащи
значение за здравето на
хората, разработени от
производителите по документация, предоставена от
клиента
Консултиране на технологична документация за производство на стоки, имащи
значение за здравето на
хората, разработени от
производителите експериментално (при измерване в
лабораторни условия)

70,00

30,00

150,00
170,00
60,00

160,00

150,00

800,00

С Т Р. 2 4
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

ВЕСТНИК

Такса
(в лв.)

Код

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)

02.03
02.03.01

Хранене и обществено здраве
Консултации на техноло- 200,00
гични документации за производство на хранителни
п род у к т и по о т ношение
на състав, хранителна информация, хранителни и
здравни претенции

03
03.01

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

02.03.02

Консултации на техноло250,00
гична документация за производство на хранителна
добавка по отношение на
състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции
Консултации по етикетира100,00
не на хранителен продукт
по отношение на състав,
хранителна информация,
хранителни и здравни претенции
Консултации по етикетира150,00
не на хранителна добавка
по отношение на състав,
хранителна информация,
хранителни и здравни претенции
Консултации за съответ- 200,00
ствието на док у менти и
ана лизни сертификати
спрямо нормативните
изисквания за хранителни
п р од у к т и и х ра н и т ел н и
добавки
Материали за контакт с храни
Консултации по проблеми- 204,00
те, отнасящи се до материалите в контакт с храни
Консултации по пробле- 204,00
мите, отнасящи се до химичните замърсители (мико т окси н и, ос тат ъц и о т
пестициди, полиароматни
въглеводороди, нитрати) и
добавките в храните (подсла дители, консерванти,
оцветители)
Гене т и ч но мод ифи ц и ра н и организми в храни
Консултации за съответ100,00
ствието на документи и анализни сертификати спрямо
нормативните изисквания
за граничните стойности и
етикетиране на ГМО
Изгот вяне на експерт но
100,00
становище о т носно безопасността на ГМО, прилагане на законодателството
по отношение на лаборат орен а на лиз, г рани чни
стойности и етикетиране на
ГМО в различни суровини
и продукти

03.02

20,00
Консултации, извършване
на анализи, включително
провеждане на различни
видове специализирано обучение (за един работен/
учебен час), извършени от
нехабилитирано лице
Осигуряване на условия за подготовка, самоподготовка и нощувка на
специалистите, провеждащи следдипломно обучение в националните
центрове по проблемите на общественото здраве, в общежитието за
следдипломно обучение
Нощувка в общежитие
Апартамент
60,00
Стая с две легла и самос36,00
тоятелен санитарен възел,
за цяла стая
Стая с едно легло и самос24,00
тоятелен санитарен възел,
за цяла стая
Стая с две легла и общ са30,00
нитарен възел, за цяла стая
Стая с едно легло и общ са18,00
нитарен възел, за цяла стая
Гарсониера с три легла и
11,00
общ санитарен възел, за
едно легло
Апартамент – три стаи и
7,00
санитарен възел, за едно
легло
З а л и з а п р ов еж д а не н а о бу че ние – наем за един час:
Зала аула за 150 души
100,00
Зала за 40 души
60,00
Зала за 20 души
30,00

02.03.03

02.03.04

02.03.05

02.04
02.04.01
02.04.02

02.05
02.05.01

02.05.02

04

04.01
04.01.01
04.01.02

04.01.03

04.01.04
04.01.05
04.01.06

04.01.07

04.02
04.02.01
04.02.02
04.02.03

30,00

§ 8. Приложение № 2 към чл. 29б се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 29б
Такси, събирани от Националния център по
заразни и паразитни болести, поискани от
физически или юридически лица
Код
01

Дейност

Такса
(в лв.)

Лабораторни изследвания, измервания,
експертизи, манипулации и обучение

“

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

01.01

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

4,00

01.02

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

3,00

01.03

Вземане на венозна или капилярна кръв

6,00

01.04

Преглед и консул та ц и я на
пациент от нехабилитирано
лице – лекар

15,00

01.05

Преглед и консул та ц и я на
п а ц и ен т о т х аб и л и т и р а н о
лице – лекар

30,00

01.06

Консултация на готови хистологични препарати

16,00

01.07

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

300,00

01.08

Консултация по проблеми на
инфекции, свързани с медицинското обслужване

300,00

01.09

Курс за специализирано обучение, индивидуален, на ден

15,00

01.10

Методична помощ при възникнал епидемичен взрив

500,00

01.11

Оценка на предприетите мерки за контрол на възникнал
епидемичен взрив

500,00

01.12

Оценка на провеждания надзор на инфекции, свързани с
медицинското обслужване

392,00

02

Микробиология

02.01

Вземане на материал за микробиологично изследване

4,00

02.02

Оцветяване и микроскопска
оценка на препарат по Грам

7,00

02.03

Първична посявка

11,00

02.04

Първична посявка на трудно култивируеми микроорганизми, изискващи специални
условия

13,00

02.05

Идентификация на бактериален причинител

25,00

02.06

Серотипиране чрез моно- и
поливалентни серуми, на щам

26,00

02.07

Бактериологично диференциране на анаероби чрез субкултури и други биохимични или
културелни методи

31,00

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

8,00

02.08

ВЕСТНИК
Код

С Т Р. 2 5
Дейност

Такса
(в лв.)

02.09

Проверка за чувствителност на
трудни за култивиране бактерии в чиста култура

9,00

02.10

Определ яне на минима лна
потискаща концентрация на
микроорганизми

16,00

02.11

Идентификация на микобактерии

109,00

02.12

Определяне на лекарствена
чувствителност на микобактерии

96,00

02.13

Изследване инвиво с последващи култури

38,00

02.14

Сложно бактериологично изследване инвиво за туларемия
или бруцелоза, вкл. последващи култури

50,00

02.15

Сложно бактериологично изследване инвиво за антракс или
чума, вкл. последващи култури

50,00

02.16

Външна оценка на качеството
на имунофлуоресцентната диагностика на високо патогенни
бактерии, на препарат

34,00

02.17

Хемок ул т у ра за бру цели и
други взискателни микроорганизми

34,00

02.18

Доказване на общи антибруцелни антитела

23,00

02.19

Количествено определяне на
антитела (реакция на Видал)

23,00

02.20

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

40,00

02.21

Серологично изследване за
Лаймска болест с ELISA

29,00

02.22

По т върд и т е лен т е с т (и м уноблот) за Лаймска болест

48,00

02.23

Микроскопско изследване на
кърлеж за заразеност с причинителя на Лаймската борелиоза

9,00

02.24

Серологично изследване за
лептоспирози (количествено
определяне на антитела)

23,00

02.25

Серологично изследване за
листериоза

21,00

02.26

С еролог и ч но изс лед ва не с
ELISA метод

28,00

02.27

Доказване на антитела в серум
от болни чрез имунофлуоресценция

28,00

02.28

Потвърждаване на микробен
щам

53,00

02.29

Vi-хемаглутинация

21,00

С Т Р. 2 6
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

02.30

Антистрептолизинов титър

15,00

02.31

Микробиологично доказване
на антигени със специфични
серуми

27,00

02.32

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

32,00

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

32,00

02.34

Доказване антигени на гъбички с имунологичен метод

27,00

02.35

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

28,00

02.36

Доказване на M. tuberculosis с
флуоресцентна микроскопия

17,00

02.37

Доказване ДНК на микроорганизми с полимеразна верижна
реакция

41,00

02.38

Генет и чно т ипи ра не с цел
епи деми чно марк и ране, за
един изолат

40,00

02.39

Стандартизиране на щам за
външна оценка на качеството

40,00

02.40

Стандартизиране на микроскопски препарат за външна
оценка на качеството

25,00

02.41

Стандартизиране на серум за
външна оценка на качеството

50,00

02.42

Стандартизиране на лиофилизиран типизиран щам

23,00

02.43

Стандартизиране на типизиран
ща м, изиск ва щ спец иа л но
култивиране

30,00

02.44

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

100,00

Количествено определяне на
ан т и тела (реак ци я агл у т инация)

11,00

Доказване ДНК на микроорганизми с полимеразно верижна
реакция в реално време (Realtime PCR)

155,00

02.47

Количествено определяне специфични антитела ELISA

28,00

02.48

Доказване ДНК на микроорганизми с мултиплексна мултиплена полимеразно верижна
реакция

150,00

02.33

02.45

02.46

ВЕСТНИК
Код

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)

02.49

Култивиране на клиничен материал за легионели

30,00

02.50

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

30,00

02.51

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

25,00

02.52

Изследване на серум за легионелоза с ELISA

30,00

02.53

Серологично изследване чрез
EL ISA за Y. enterocol itica,
Brucella, L. pneumophila Sg1,
за един клас антитяло

26,00

02.54

Доказване на легионели по
им у нофлуоресцентен метод
моноклонално антитяло

51,00

02.55

Профилактично пробонабиране и изследване на 1 водна
проба за легионели

70,00

02.56

Пробонабиране и изследване
на 1 водна проба за легионели по противоепидемични
показания

80,00

02.57

Пробонабиране и изследване
на 1 водна проба от водни
охладителни кули и други промишлени рискови устройства
за легионели

02.58

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

21,00

02.59

Културелно изследване за туберкулоза, твърда хранителна
среда

22,00

02.60

Културелно изследване за туберкулоза, течна хранителна
среда, с автоматизирана система

34,00

02.61

Оцветяване и микроскопска
оценка на препарат по ZiehlNeelsen за киселинно устойчиви бактерии

14,00

02.62

Видова идентификация на M.
tuberculosis complex

53,00

02.63

Оценка на микроскопски препарат за външна оценка на
качеството при оцветяване за
киселинно устойчиви бактерии

02.64

Стандартизиране на щам за
външна оценка на качеството
за туберкулоза

25,00

02.65

Тест на Елек за токсигенност
на дифтериен щам

167,00

130,00

20,00

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

03

Вирусология

03.01

Диагностика на ХИВ инфекция по метод ELISA

18,00

03.02

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

03.03

ВЕСТНИК
Код

С Т Р. 2 7
Дейност

Такса
(в лв.)

03.22

Качествено доказване на IgM
антитела за респираторносинцитиален вирус по ELISA

17,00

17,00

03.23

Качествено определяне на IgM
антитела за парагрипни вируси
по ELISA

17,00

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

17,00

03.24

Доказване на ротавирусен антиген по ELISA

17,00

03.25

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

17,00

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

17,00

03.04

03.26

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

17,00

PCR диагностика на папиломавирусна инфекция (HPV)

81,00

03.05

03.27

16,00

03.06

Качествено доказване на хепатит С-вирусни маркери по
ELISA

17,00

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

03.28

Качествено доказване на хепатит D-вирусни маркери по
ELISA

17,00

Доказване на астровирусен
антиген по ELISA

16,00

03.07

03.29

16,00

03.08

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

17,00

Доказване на ан т игени на
чревни аденовируси по ELISA

03.30

23,00

03.09

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

17,00

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

03.31

29,00

К ачес т вено оп редел я не на
антитела по ELISA за хепатит
А (HAV)

17,00

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

03.32

50,00

03.11

К ачес т вено оп редел я не на
антитела по ELISA за HSV/1

17,00

Доказване на РНК на арбовируси с полимеразна верижна
реакция

03.12

К ачес т вено оп редел я не на
антитела по ELISA за HZV

17,00

03.33

20,00

03.13

Качествено определяне на антитела по ELISA за EBV

17,00

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

03.34

К ачес т вено оп редел я не на
антитела по ELISA за CMV

17,00

Вирусологично изследване на
материали от болни за изолация на ентеровируси

18,00

03.14
03.15

Качествено определяне на IgM
антитела за морбили по ELISA

17,00

03.35

16,00

03.16

Качествено определяне на IgM
антитела за паротит по ELISA

17,00

Вирусологично изследване на
материали от болни за изолация на грипни вируси

03.36

25,00

03.17

Качествено определяне на IgM
антитела за рубеола по ELISA

17,00

03.18

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

17,00

Ви рус олог и ч но изс лед ва не
на материа ли от болни за
изолация и идентификация на
ентеровируси с имунологични
методи

03.37

31,00

03.19

К ачес т вено оп редел я не на
IgM антитела за х ламидии
по ELISA

17,00

Ви рус олог и ч но изс лед ва не
на материа ли от болни за
изолация и идентификация на
грипни вируси с имунологични
методи

03.20

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

17,00

03.38

Вирусологично изследване на
материали от болни за изолация на арбовируси

50,00

03.21

К ачес т вено оп редел я не на
IgM антитела за аденовируси
по ELISA

17,00

03.39

Доказване на антитела в серум
от болни чрез имунофлуоресценция за арбовируси

28,00

03.10

С Т Р. 2 8
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

ВЕСТНИК
Код

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)

03.40

По т в ърд и т е лен т е с т (и м уноблот) за арбовируси

48,00

03.60

К ачес т вено оп редел я не на
антитела по ELISA за HSV/2

16,00

03.41

Доказва не на норови русни
антигени по ELISA

18,00

03.61

129,00

03.42

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

18,00

Идентификация с амплификационен метод на генома на
хепатитен вирус тип С

03.62

17,00

03.43

Качествено определяне на IgG
антитела за морбили по ELISA

17,00

Д и а г н о с т и к а н а п а р в о в ирус В19 инфекция по метод
ELISA – маркер IgM

03.63

17,00

03.44

Качествено определяне на IgG
антитела за паротит по ELISA

17,00

Д и а г н о с т и к а н а п а р в о в ирус В19 инфекция по метод
ELISA – маркер IgG

03.45

Качествено определяне на IgG
антитела за рубеола по ELISA

17,00

03.64

17,00

03.46

Диагностика на Марсилска
треска IgM антитела по ELISA

17,00

Диаг ност ика на Ку т реска
IІ фаза IgM и IgG антитела
по ELISA

03.65

17,00

03.47

Диагностика на Марсилска
треска IgG антитела по ELISA

17,00

К ачес т вено оп редел я не на
IgG антитела за хламидии по
ELISA

03.48

Диагностика на Микоплазма
пневмоние IgM антитела по
ELISA

17,00

03.66

К ачес т вено оп редел я не на
IgA антитела за хламидии по
ELISA

17,00

03.49

Диагностика на Микоплазма
пневмоние IgA антитела по
ELISA

17,00

03.67

Външна оценка на качеството
за диагностика на вирусна
нуклеинова киселина

86,00

03.50

Диагностика на Микоплазма
пневмоние IgG антитела по
ELISA

17,00

04

Паразитология и тропическа медицина

04.01

5,00

03.51

Доказване на специфични антиХИВ 1/2 антитела по метода
Уестърн блот, за едно антитяло

188,00

Вземане на биологичен материал за паразитологично
изследване

04.02

Да ва не на с та нови ще п ри
ехинококоза

17,00

03.52

Количествено определяне на
ХИВ-1 RNA

146,00

04.03

Изследване на нативни препарати за паразити

8,00

03.53

Изследване за антиретровирусна резистентност на ХИВ-1
чрез генотипиране

1922,00

04.04

Обрабо т ка с обогат и т ел ни
методи за паразитологично
изследване

11,00

03.54

Качествено доказване на ентеровирусна RNA в материал
от болен чрез полимеразноверижна реакция

45,00

04.05

Културелно изследване за всеки вид паразити (3 посявки)

29,00

04.06

Оцветяване и микроскопска
оценка: Романовски – Гимза

20,00

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

60,00

04.07

Оцветяване и микроскопска
оценка: модифициран Цил –
Нилсен

17,00

04.08

Оцветяване и микроскопска
оценка: толуидин блау

13,00

Идентификация с амплификационен метод на генома на
хепатитен вирус тип В

129,00

04.09

Оцветяване и микроскопска
оценка: Гомори – Грокот

16,00

04.10

20,00

03.57

Генотипиране на хепатитен
вирус тип В

299,00

Оцветяване и микроскопска
оценка: трихром

04.11

Генотипиране на хепатитен
вирус тип С

177,00

Компресивна трихинелоскопия

8,00

03.58

04.12

28,00

03.59

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

50,00

Смилане с изкуствен стомашен
сок за откриване на трихинелни ларви

04.13

Доказване на паразити с имунофлуоресценция

32,00

03.55

03.56

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

04.14

Количествено определяне на
антитела с ELISA

30,00

04.15

Количествено определяне на
един изотип антипаразитни
антитела с индиректна имунофлуоресценция

25,00

04.16

Определяне на паразитни антитела с аглутинационен тест

22,00

04.17

Едновременно определяне на
антипаразитни IgG и IgM антитела с имуноензимен метод

50,00

04.18

Едновременно определяне на
ан т ипарази т ни IgG, IgM и
IgA антитела с имуноензимен
метод

70,00

04.19

Извършване на изследване с
Western blot при паразитози

75,00

04.20

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

85,00

04.21

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

80,00

Абдомина лна ехог рафи я за
проследяване на състоянието
при ехинококоза на коремни
органи

15,00

04.23

Външен контрол – серологична диагностика за един серум

60,00

04.24

Външен контрол – морфологична диагностика за една
проба

60,00

04.25

Провеждане на специализиран
к у рс за к ръвни и т ъканни
паразитози

635,00

04.26

Провеждане на специализиран
курс за чревни и урогенитални
паразитози

660,00

04.27

Провеждане на специализиран
курс за серологична диагностика на паразитозите

1149,00

04.28

Провеждане на специализиран
курс за молекулярнобиологични методи в диагностиката на
паразитозите

1860,00

04.22

05

Имунологични и алергологични изследвания

05.01

Кожноалергични проби (инт рак у танен тест, тест чрез
убождане, епикутанен тест),
за всяка проба

2,00

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

12,00

05.02

ВЕСТНИК
Код

С Т Р. 2 9
Дейност

Такса
(в лв.)

05.03

И м у но ф ено т и п и з и р а не н а
кръвни клетки с проточна цитометрия – основен панел (%)

77,00

05.04

И м у но ф ено т и п и з и р а не н а
кръвни к летк и с проточна
цитометрия – основен панел
(% и абсолютен брой)

83,00

05.05

Имунофенотипизиране на левкози и лимфоми

182,00

05.06

К вантиферонов тест за диагностика на т уберк улозна
инфекция

120,00

05.07

T-SPOT.TB тест за диагностика
на туберкулозна инфекция

120,00

05.08

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

55,00

05.09

Определяне на фагоцитарна
активност с флоуцитометричен метод

48,00

05.10

Определяне на ДНК плоидност
и клетъчен цикъл

52,00

05.11

Определяне на активация на
левкоцити (флоуцитометрично)

69,00

05.12

Флоуцитометрично определяне на антиген-специфични Т
лимфоцити

98,00

05.13

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

100,00

05.14

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

12,00

05.15

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

33,00

05.16

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

26,00

05.17

Флоуцитометричен тест за определяне на базофилна дегранулация

64,00

05.18

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

55,00

05.19

Определяне на плесенни видове в битова среда, за всяко
помещение

52,00

05.20

Определяне на микрокърлежови видове в битова среда,
за всяко помещение

55,00

С Т Р. 3 0
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05.21

Определяне на CMV-специфични Т-клетъчни отговори

130,00

05.22

Оп редел яне на Т-к лет ъчна
функционална активност по
спонтанна и митоген-индуцирана продукция на IFN-gamma

100,00

05.23

Провеждане на специализиран
практически курс за флоуцитометричен ДНК анализ

146,00

05.24

Провеждане на специализиран
практически курс за флоуцитометричен имунофенотипен
анализ

280,00

05.25

Провеждане на специализиран
практически курс за флоуцитометричен анализ на апоптоза

169,00

05.26

Провеждане на специализиран
практически курс за флоуцитометричен имунофенотипен
анализ с дигитален софтуер

217,00

06

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация

06.01

ВЕСТНИК
Код
06.08

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)
Количествено суспензионно 1140,00
изпитване за оцен яване на
микобактерицидно действие
на дезинфектанти в област
та на медицината – БДС EN
14348:2005

06.09

Количествено суспензионно
изпитване за оценяване на
фу н г и ц и д но т о дейс т вие на
дезинфектанти и антисептици,
използвани в хранителната и
индустриалната област – БДС
EN 1650:2002

447,00

06.10

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

436,00

06.11

Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Йодометричен метод

42,00

06.12

Определяне на рН

21,00

06.13

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

47,00

06.14

Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Метод
на двуфазно титруване – БДС
EN ISO 2871-2:2010

56,00

06.15

Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Спектрофотометричен метод

61,00

06.16

Извършване на химичен анализ на ДДД препарат на сокслетов апарат

157,00

06.17

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

113,00

06.18

Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Потенциометрично титруване

60,00

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

416,00

06.02

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

635,00

06.03

Кол и чес т вено изп и т ва не с
носител за оценяване на бактерицидно действие при инструменти, използвани в хуманната
медицина – БДС EN 14561:2006

458,00

Кол и чес т вено изп и т ва не с
носител за оценяване на фунгицидно действие при инструменти, използвани в хуманната
медицина – БДС EN 14562:2006

505,00

06.05

Оценка на ефективността на
биоцид за хирургична дезинфек ци я на ръце – БДС EN
12791:2006

1243,00

06.19

Извършване на оценка за био
логична ефективност на контактни инсектициди, за един
вид членестоноги

264,00

06.06

Оценка на ефективността на
биоцид за х игиенна дезинфек ци я на ръце – БДС EN
1500:2002

1560,00

06.20

Извършване на оценка за био
логична ефективност на аерозолни инсектициди, за един
вид членестоноги

236,00

06.07

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

580,00

06.21

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

270,00

06.22

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

451,00

06.04

БРОЙ 81
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ДЪРЖАВЕН
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Извършване на оценка за биологична ефективност на ларвицид, за един вид членестоноги

348,00

06.24

Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Перманганометричен метод

32,00

06.25

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

770,00

06.26

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

1548,00

06.27

Консултация за видово определяне на насекоми, кърлежи
и гризачи и използване на
инсектициди и родентициди

12,00

06.28

Оценяване на микробицидния
ефект на стерилизационна и/
или дезинфекционна апаратура

569,00

06.29

Х ими чни дезинфек тан т и и
антисептици. Основно спороцидно действие. Метод на
изпитване и изисквания – БДС
EN 14347:2005

438,00

07

Имунопрофилактика на заразните болести

07.01

Консул тац и я за ваксини и
имунизации от нехабилитиран
специалист

13,00

07.02

Консул тац и я за ваксини и
имунизации от хабилитиран
специалист

20,00

07.03

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

13,00

07.04

Първичен преглед на пациент
преди извършване на им униза ц и я о т нехаби ли т и ра н
специалист

13,00

07.05

Първичен преглед на пациент
преди извършване на имунизация от хабилитиран специалист

20,00

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

6,00

07.07

Имунизация с мускулна инжекция

3,00

07.08

Имунизация с подкожна инжекция

3,00

07.06

С Т Р. 3 1

§ 9. Приложение № 3 към чл. 29в се изменя така:

Такса
(в лв.)

06.23

ВЕСТНИК

„Приложение № 3
към чл. 29в
Такси, събирани от Националния център по
радиобиология и радиационна защита, поискани
от физически или юридически лица
Код

“

Дейност

Такса
(в лв.)

01

Изготвяне на становище за радиологична апаратура по документи

01.01

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

60,00

01.02

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

69,00

01.03

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

60,00

02

Изпитване и изготвяне на експертиза за
съответствие на апаратура за рентгенова диагностика с физико-техническите
изисквания по Наредба № 30 от 2005 г. за
условията и реда за осигуряване защита
на лицата при медицинско облъчване
(ДВ, бр. 91 от 2005 г.)

02.01

Еднократно пълно изпитване
на уредба за рентгенография
без експономат

250,00

02.02

Еднократно пълно изпитване
на уредба за рентгенография
с експономат

300,00

02.03

Еднократно пълно изпитване
на уредба за рентгеноскопия

300,00

02.04

Еднократно пълно изпитване
на ангиографска уредба

500,00

02.05

Еднократно пълно изпитване
на уредба за рентгеноскопия
и графия с експономат

500,00

02.06

Еднократно пълно изпитване
на ком п ю т ър т омог рафск а
уредба

600,00

02.07

Еднократно пълно изпитване
на уредба за мамография

500,00

02.08

Еднократно пълно изпитване
на уредба за мамография за
скрининг

700,00

02.09

Еднократно пълно изпитване
на дентална уредба за секторни графии

200,00

02.10

Еднократно пълно изпитване
на дентална уредба за ортопантомографии

250,00

С Т Р. 3 2
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02.11

Еднократно пълно изпитване
на уредба за рентгенова остео
дензитометрия DXA

250,00

02.12

Еднократно пълно изпитване
на негативоскоп

50,00

02.13

Изготвяне на програма за
контрол на качеството за една
рентгенова уредба

30,00

02.14

Повторно изпитване на рентгенова уредба за проверка на
възпроизводимостта

70,00

03

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

03.01

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

60,00

Проверка на дозата в референтната точка в интервенционалната радиология

55,00

03.03

Измерване на компютъртомографски индекс на дозата
(CTDI) във фантоми за глава
и тяло

120,00

04
04.01

03.02

Код

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)

04.02.03 Измерване на концентрация
на потенциална алфа-енергия

22,00

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

30,00

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

35,00

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

38,00

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

96,00

04.03

Пробовземане:

04.03.01 Пробовземане от повърхностни води

18,00

04.03.02 Пробовземане от подземни
води

20,00

04.03.03 Пробовземане от питейни
води

16,00

Дозиметрични и радиометрични измервания

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

30,00

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

04.03.05 Пробовземане на почви, строителни материали и др.

20,00

04.03.06 Пробовземане на растителност и хранителни продукти

20,00

04.01.01 Дозиметрични и радиомет
169,00
рични измервания в обект + 41,00
с източник на йонизиращо за всяка
лъчение от трета степен на следвасложност до 20 точки
ща точка над
20
04.01.02 Дозиметрични и радиомет
180,00
рични измервания в обект + 43,00
с източник на йонизиращо за всяка
лъчение от втора степен на следвасложност до 20 точки
ща точка над
20
04.01.03 Дозиметрични и радиоме291,00
трични измервания в обект + 45,00
с източник на йонизиращо за всяка
лъчение от първа степен на следвасложност до 20 точки
ща точка над
20
04.02

ВЕСТНИК

Измервания на степента на замърсяване
с радиоактивни вещества:

04.02.01 Измерване на фиксирано по176,00
върхностно замърсяване до + 41,00
20 точки
за всяка
следваща точка над
20
04.02.02 Измерване на нефиксирано
повърхностно замърсяване

34,00

04.04

Измерване мощност на дозата
гама-лъчение:

04.04.01 Измерване на мощност на
169,00
дозата гама-лъчение в поме- + 24,00
щения до 20 точки
за всяка
следваща точка над
20
04.04.02 Измерване мощност на дозата
181,00
гама-лъчение на открито до + 21,00
20 точки
за всяка
следваща точка над
20
04.05

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

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

181,00

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

20,00

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

05

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

05.01

Уч реж дени я, п редп ри я т и я, цехове,
лаборатории и други, работещи (съхраняващи, превозващи и други) с открити
източници на йонизиращи лъчения:

05.01.01 първи клас

353,00

05.01.02 втори клас

282,00

05.01.03 трети клас

211,00

05.02

Уч реж дени я, п редп ри я т и я, цехове,
лаборатории и други, работещи (съхраняващи, превозващи и други) със
закрити източници на йонизиращи
лъчения (алфа-, бета-, гама-, неутронни):

05.02.01 първа степен на сложност

282,00

05.02.02 втора степен на сложност

211,00

05.02.03 трета степен на сложност

149,00

05.03

102,00

05.03.02 с анодно напрежение на д
75 kV

143,00

05.04

Рентгенов кабинет с една
рентгенова уредба

191,00

05.05

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

392,00

06

Проверка на документацията на обект,
работещ (съхраняващ, превозващ и др.)
с източници на йонизиращи лъчения
Уч реж дени я, п редп ри я т и я, цехове,
лаборат ори и и д ру г и, използва щ и
(съхраняващи, транспортиращи и др.)
генератори и радиоактивни закрити източници на йонизиращи лъчения (алфа-,
бета-, гама-, рентгенови, неутронни):

06.01.01 първа степен на сложност

353,00

06.01.02 втора степен на сложност

211,00

06.01.03 трета степен на сложност

119,00

06.02

Код
06.05.01
06.05.02
06.05.03
07

08
08.01

08.01.01
08.01.02
08.01.03
08.02

Медицински рентгенов апарат

05.03.01 с анодно напрежение до 75 kV

06.01

ВЕСТНИК

Медицински рентгенов апарат

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

107,00

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

155,00

06.03

Рентгенов кабинет с една
рентгенова уредба

191,00

06.04

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

308,00

06.05

Уч реж дени я, п редп ри я т и я, цехове,
лаборатории и други, използващи (съхраняващи, транспортиращи и други)
открити източници на йонизиращи
лъчения:

08.02.01
08.02.02
08.02.03
08.03
08.03.01
08.03.02
08.04
08.05

09

10

11
11.01

11.02

С Т Р. 3 3
Дейност

Такса
(в лв.)
305,00
235,00
181,00
118,00

от първи клас
от втори клас
от трети клас
Изготвяне на протокол със
заключение за съответствие
на документация на транспортно средство за превоз на
радиоактивни вещества
Изготвяне на заключение за избор на
площадка и разрешение за проектиране на:
Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, използващи (съхраняващи, транспортиращи и др.) открити
източници на йонизиращи лъчения:
от първи клас
424,00
от втори клас
313,00
от трети клас
211,00
Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, използващи (съхраняващи, транспортиращи и др.) генератори
и радиоактивни закрити източници
на йонизиращи лъчения (алфа-, бета-,
гама-, рентгенови, неутронни):
първа степен на сложност
384,00
втора степен на сложност
274,00
трета степен на сложност
172,00
Медицински рентгенов апарат
с анодно напрежение до 75 kV
с анодно напрежение над 75 kV
Рен т генов кабинет с една
рентгенова уредба
Рентгеново отделение с два
и повече рентгенови кабинета, за един брой рентгенова
уредба
Изготвяне на здравно заключение за въвеждане в експлоатация на обект с източници
на йонизиращи лъчения
Изготвяне на здравно заключение за извеждане от експлоатация на обект с източник
на йонизиращо лъчение
Съгласуване на документи
Издаване на здравно заключение във връзка с удължаване
срока на действие на разрешение или лицензия за работа
за източници на йонизиращи
лъчения в медицината (при
непроменени условия на дейността), за 1 бр.
Издаване на здравно заключение във връзка с удължаване
срока на действие на разрешение или лицензия за работа
за източници на йонизиращи
лъчения в медицината (при
променени условия на дейността), за 1 бр.

112,00
143,00
191,00
384,00

155,00

186,00

35,00

80,00

С Т Р. 3 4
Код
11.03

12
12.01

12.02

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)
155,00

Издаване на здравно заключение във връзка с издаване
на разрешение или лицензия
за работа за източници на
йонизиращи лъчения в медицината (при изтекъл срок на
действие), за 1 бр.
Извършване на индивидуален дозимет
ричен контрол на лицата, работещи с
източници на йонизиращи лъчения
Определяне активността (съ272,00
държанието) на гама-излъчващи радионуклиди в човешкото тяло и дозово натоварване,
за едно лице
Индивидуална дозиметрия на външното
облъчване

12.02.01 Единично измерване с филмов дозиметър

12,00

12.02.02 Единично измерване с комбиниран дозиметър (филмов
и термолуминесцентен)

15,00

ВЕСТНИК
Код

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)

14.05

Имунохимичен количествен
анализ на радиационноинд у ц и ра н и д вой новери ж н и
повреди в ДНК на лимфоцити
(хистонови фокуси)

116,00

14.06

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

87,00

14.07

Спектрофлуорометричен анализ на жизнеспособността
на лимфоцити за оценка на
индивидуалната лъчечувствителност

64,00

14.08

Анализ на радиационноиндуцирани промени в протеиновия синтез

131,00

14.09

Анализ на радиационноиндуциран ДНК синтез

131,00

14.10

Им у нох ими чен ана лиз на
радиационноинд у цирани
промени в експресията на
антиоксидантни ензими и
протеини

155,00

14.11

Спектрометрично определяне
на ензимни активности

72,00

14.12

Спектрофлуорометричен анализ на радиационноиндуцирани промени в митохондриалния мембранен потенциал

66,00

14.13

RT-PCR aнализ на полиморфизми в репарационни ензими

192,00

14.14

Им у нох ими чен ана лиз на
цитокини в плазма (ELISA),
за един анализ

155,00

14.15

Култивиране на клетки

33,00

14.16

Изолиране на ДНК

32,00

14.17

Изолиране на РНК

34,00

14.18

Флуоресцентно определяне
на живи и апоптични клетки

46,00

14.19

Анализ на ДНК репарация

75,00

15

Радиохимични и гама-спектрометрични
анализи

15.01

Радиохимични анализи

13

Провеждане на цитогенетични тестове

13.01

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

73,00

13.02

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

111,00

13.03

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

73,00

13.04

Лентово оцветяване на хромозоми в лимфоцити от човешка
периферна кръв

116,00

13.05

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

508,00

13.06

Флуоресцентна инситу хибридизация с центромерна
проба

270,00

13.07

Микроядрен тест в епителни
клетки от букална лигавица

23,00

13.08

Анализ на полиморфизми в
ДНК репариращи гени

30,00

14

Биохимични и молекулярнобиологични
анализи

14.01

Изолиране на лимфоцити от
периферна кръв

38,00

Изолиране на плазма от периферна кръв

37,00

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

47,00

14.02
14.03

Анализ на антиоксидантна
активност на плазма

76,00

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

34,00

14.04

Количествен анализ на радиа
ционноиндуцирани промени
в клетъчното съдържание на
свободни радикали

64,00

15.01.03 Определяне обща бета-активност на растителност и
хранителни продукти, за 1
анализ

42,00

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

15.01.04 Определяне съдържанието
на стронций-90 във води, за
1 анализ

273,00

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

236,00

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

229,00

15.01.07 Определяне съдържанието на
цезий-137 във води, за 1 анализ

296,00

ВЕСТНИК
Код
17.02
17.03
17.04

15.01.08 Определяне съдържанието
177,00
на цезий-137 в растителност
и хранителни продукти, за
1 анализ
15.01.09 Определяне съдържанието на
38,00
радон-222 във води, за 1 анализ
15.01.10 Определяне съдържанието на
123,00
радий-226 във води, за 1 анализ
15.01.11 Определ яне съдържанието
121,00
на естествен уран във води,
за 1 анализ
15.02
Гама-спектрометрични анализи
15.02.01 Гама-спектрометричен анализ
71,00
за определяне съдържанието
на естествени радионуклиди,
за 1 анализ
15.02.02 Гама-спектрометричен анализ
52,00
за определяне съдържанието
на изкуствени радионуклиди,
за 1 анализ
15.03
Изготвяне на писмени становища
15.03.01 Оценка на обща индикативна
10,00
доза
15.03.02 Преглед на доку менти съ15,00
гласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1635/2006 на
Комисията и Регламент (ЕС)
№ 733/2008 на Съвета
15.03.03 Изготвяне на здравно заклю25,00
чение/сертификат за съответствие
16
Обработване на храни с йонизиращи
лъчения
16.01
TL анализ на облъчени храни
205,00
(билки, подправки, чайове,
сушени зеленчуци)
16.02
ESR анализ на облъчени храни
70,00
(месо или риба с кост, билки,
подправки, чайове, сушени
п лодове, морск и дарове с
черупка, сушени зеленчуци)
16.03
Облъчване на храни на На67,00
учноизследователска гама-установка-7 (до 2 kg, за 10 kGy)
17
Специализирано обучение за придобиване на правоспособност за работа
с източници на йонизиращи лъчения
17.01
Обучение за първо квалифи96,00
кационно ниво

17.05
18
18.01

18.02

С Т Р. 3 5
Дейност

Такса
(в лв.)
155,00

Обучение за второ квалификационно ниво
Обучение за трето квалифи228,00
кационно ниво
Обучение за четвърто квали228,00
фикационно ниво
Поддържащо обучение, за 1
9,00
учебен час
Специализиран медицински преглед
Извършване на специализиран
50,00
медицински преглед с изследвания, анализи и заключение
за медицинска пригодност на
лице, работещо в среда на
йонизиращи лъчения
Извършване на специализи30,00
ран медицински преглед и
изготвяне на заключение за
медицинска пригодност на
лице, работещо в среда на
йонизиращи лъчения

18.03

Извършване на преглед от
лекар с призната специалност
по радиобиология

15,00

19

Метрологичен контрол на средства
за измерване на йонизиращи лъчения

19.01

Изследване на парамет ри
на средство за измерване за
радиационен контрол

100,00

19.02

Калибриране на технически
средства за измерване в една
точка

100,00

19.03

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

50,00

19.04

Изследване на параметрите
на индивидуални електронни
дозиметри

50,00

20

Определяне на типични диагностични
дози при рентгенови изследвания

20.01

Рентгенова графия – един вид
изследване (проекция)

20.02

Мамография с фантом

20.03

Компютърна томография с
фантом – за един вид изследване

100,00

20.04

Рентгенова скопия и смесени
изследвания – за един вид
изследване

100,00

21

Специализирани курсове

21.01

Курс за специализирано обучение за един работен/учебен
час

9,00

21.02

Практическо упражнение за
един работен/учебен час

13,00

50,00
50,00

“

С Т Р. 3 6

ДЪРЖАВЕН

§ 10. Приложение № 4 към чл. 29г се изменя така:

ВЕСТНИК
Код

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)

„Приложение № 4
към чл. 29г

01.02.08

Цинк

2,00

01.02.09

Хром

3,00

Такси, събирани от регионалните здравни инспекции, поискани от физически или юридически лица

01.02.10

Азот (по Келдал)

01.02.11

Нитрати

4,00

01.02.12

Нитрити

4,00

01.02.13

Сулфати

5,00

01.02.14

Флуориди

10,00

01.02.15

Цианиди

11,00

01.02.16

Фосфати

5,00

Код

01.01

Такса
(в лв.)
Лабораторни изследвания, измервания
и експертизи
Атмосферен въздух

01.01.01

Азотен диоксид

01.01.02

Амоняк (с натриев салицилат)

01.02.17

Хлориди

5,00

01.01.03

Серен диоксид

11,00

01.02.18

Остатъчен хлор

3,00

01.01.04

Сeроводород

10,00

01.02.19

Фенол

10,00

Органохлорни пестициди в
питейни води

50,00

01.01.05
01.01.06

Формалдехид

13,00

01.02.20

Органофосфорни съединения

35,00

01.01.07

34,00

01.02.21

Амониеви йони с реактив
на Неслер

4,00

36,00

01.02.22

Амониеви йони по индофенолов метод

4,00

01.01.09

Хлор (спектрофотометрично
определяне)
Хлороводород (спектрофотометрично определяне)
Флоуроводород

17,00

01.02.23

Съдържание на ПАВ

01.01.10

Общ суспендиран прах

36,00

01.02.24

6,00

01.01.11

Фини прахови частици РМ10
и РМ2.5 в атмосферен въздух
Общ брой микроорганизми в
затворени помещения
Брой санитарно-показателни
микроорганизми в затворени
помещения
Брой патогенни стафилококи
в затворени помещения
Пробовземане

56,00

Съдържание на озон в бутилирани води

01.02.25

Свободен въглероден диоксид
в минерални води

5,00

01.02.26

Разтворен кислород

4,00

01.02.27

Перманганатна окисляемост

4,00

01.02.28

Общо количество окисляеми
от йода серни съединения в
минерални води

13,00

27,00

01.02.29

Общ органичен въглерод

18,00

Разработване на проба за
10,00
тежки метали
Отчитане на тежки метали
2,00
в разработена проба, за 1
елемент
Води за питейно-битови цели, води за
къпане, минерални води от източника,
бутилирани натурални минерални,
изворни и трапезни води, води от
плувни басейни, повърхностни води
и отпадни води, за една проба

01.02.30

Лесно летливи халогенирани въглеводороди, за едно
съединение

20,00

01.02.31

Бензен и негови производни

18,00

01.02.32

Полициклични ароматни въглеводороди (включително
бензапирен)

90,00

01.02.33

Съдържание на неразтворени
вещества

14,00

01.02.34

Вкус и мирис

3,00

01.02.01

Разработване на проба за
определяне на метали

3,00

01.02.35

Цвят

7,00

01.02.02

Пробовземане

3,00

01.02.36

Прозрачност

01.02.03

Алуминий

01.02.37

Мътност

4,00

01.02.04

Арсен

7,00

01.02.38

Фотометрично определяне
на мътност

4,00

01.02.05

Бор

9,00

01.02.39

Обща твърдост

4,00

01.02.06

Магнезий

2,00

01.02.40

Сух остатък

4,00

01.02.07

Калций

3,00

01.02.41

рН (активна реакция)

3,00

01

01.01.08

01.01.12
01.01.13
01.01.14
01.01.15
01.01.16
01.01.17

01.02

Дейност

21,00

10,00
8,00

3,00
4,00
25,00

16,00

43,00

14,00

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

01.02.42

Електропроводимост

01.02.43

Температура

01.02.44

Фенолен индекс

01.02.45

Карбонатна а лка лност на
води

8,00

01.02.46

Определ яне на елементен
състав чрез ICP/MS

102,00

01.02.47

Качество на водата – определяне съдържанието на живак

18,00

01.02.48

Качество на водата – определяне на разтворими аниони – х лори ди, фл уори ди,
нитрати, нитрити, фосфати,
бромати и сулфати чрез IC

25,00

Сулфати (фотометрично определяне)
Хром (фотометрично определяне)
Цинк (фотометрично определяне)
Фл уори д и (фо т оме т ри ч но
определяне)
Амоняк (фотометрично определяне)
Желязо (фотометрично определяне)
Кадмий (фотометрично определяне)
Мед (фотомет рично определяне)
Нитрати (фотометрично определяне)
Олово (фотометрично определяне)
Бор (фотометрично определяне)
Манган (фотометрично определяне)
Арсен (фотометрично определяне)
Натрий (фотометрично определяне)
Фосфати (фотометрично определяне)
Цианиди (фотометрично определяне)
А л у миний (фотомет ри чно
определяне)
Общ органичен въглерод (фотометрично определяне)
Никел (фотометрично определяне)

7,00

01.02.49
01.02.50
01.02.51
01.02.52
01.02.53
01.02.54
01.02.55
01.02.56
01.02.57
01.02.58
01.02.59
01.02.60
01.02.61
01.02.62
01.02.63
01.02.64
01.02.65
01.02.66
01.02.67
01.02.68
01.02.69

Колиформи и Ешерихия коли
в питейни води
Колиформи и Ешерихия коли
в бутилирани води

10,00

ВЕСТНИК
Код
01.02.70

2,00
85,00

01.02.71
01.02.72
01.02.73

01.02.74

С Т Р. 3 7
Дейност

Псевдомонас аеругиноза в
питейни и бутилирани води
с мембранна филтрация
Качество на водата – Клостридиум перфрингенс
Качество на водата – брой
колонии при 22 и 37 градуса
Качество на водата – Ентерококи/фекални стрептококи с
мембранна филтрация
Качество на водата – Колиформи и Ешерихия коли с
мембранна филтрация

Такса
(в лв.)
21,00

22,00
9,00
24,00

25,00

01.02.75

Колиформи и фекални колиформи в повърхностни води

29,00

01.02.76

25,00

24,00

10,00

01.03

Фекални стрептококи в повърхностни води
Откриване на видове от род
Салмонела
Микробно число в плувни
басейни
Ешерихия коли и общ коли
титър в плувни басейни
Ентерококов титър в плувни
басейни
Стафилококов титър в плувни
басейни
Определяне на следи от метали в разработена проба,
за един елемент, в пламъков
режим
Определяне на следи от метали в разработена проба,
за един елемент, хидридна и
графитна система
Почви

4,00

01.03.01

рН (активна реакция)

18,00

01.03.02

10,00

01.03.03

Разработване на проба за
21,00
метали
Отчитане на следи от метали
4,00
в разработена проба, за 1
елемент
Пробовземане
5,00
Физични фактори на жизнената среда – шум, вибрации, осветление, микроклимат, лъчения
Измерване на постоянен шум,
7,00
за 1 точка
Измерване на непостоянен
7,00
шум, за 1 точка
Измерване на октавен анализ
12,00
на шум, за 1 точка

6,00
11,00
6,00
3,00

01.02.77
01.02.78
01.02.79
01.02.80

3,00
01.02.81
5,00
4,00

01.02.82

5,00
01.02.83
6,00
11,00

4,00
8,00
9,00
18,00

01.03.04
01.04

01.04.01
01.04.02

14,00
01.04.03
27,00
01.04.04
11,00

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

65,00
6,00
14,00
23,00

5,00

7,00

35,00

С Т Р. 3 8
Код
01.04.05
01.04.06
01.04.07
01.04.08
01.04.09
01.04.10

ДЪРЖАВЕН
Дейност
Измерва не на изк ус т вено
осветление, за 1 точка
Измерване и изчисляване на
микроклимат с механична
апаратура, за 1 точка
Измерване и изчисляване на
микроклимат с електронна
апаратура, за 1 точка
Измерване и изчисл яване
на постоянен и непостоянен
шум, за 1 работно място
Измерване на ефективност
на вентилационни системи,
за 1 точка
И з м е р в а н е и и з ч и с л я в ане на вибрации – система
„р ък а – ра мо“ и л и „ц я ло
тяло“, за единия вид измерване

Такса
(в лв.)
7,00

ВЕСТНИК
Код

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)

01.05.12

Изкуствени радиону к лиди
(гама-спектрометричен анализ)

85,00

01.05.13

Обща бета-активност в хранителни продукти и растителност

58,00

01.05.14

Обща бета-ак тивност във
води (радиохимичен анализ)

34,00

32,00

01.05.15

Измерване на радиационния
гама-фон в помещения, на
точка

2,00

25,00

01.05.16

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

2,00

45,00

01.05.17

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

4,00

01.05.18

Измерване на радиационния
гама-фон по д ъ л ж и на на
пътища, банкети и други,
на 1 кв. м

6,00

01.05.19

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

32,00

01.05.20

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

38,00

12,00
17,00

01.04.11

Измерване на електромагнитно поле, за 1 работно
място – компютър

13,00

01.04.12

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

20,00

01.04.13

Измерване на електромагнитни полета от базови станции за мобилна комуникация

16,00

01.05

Радиационни фактори на жизнената
среда чрез радиофизични, радиохимични и гама-спектрометрични анализи

01.05.21

Измерване на степента на
повърхностно замърсяване
на открито, на точка

6,00

01.05.01

Е с т ес т вен у ра н във вод и
(радиохимичен анализ)

138,00

01.05.22

8,00

01.05.02

Съдържание на естествен
уран в хранителни продук
ти, атмосферни отлагания и
растителност

163,00

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

01.05.23

Измерване на степента на
повърхностно замърсяване в
помещения, на точка

5,00

01.05.03

Радий във води

153,00

01.05.24

21,00

01.05.04

Съдържание на стронций-90
в почви

338,00

Обследване на лаборатории
с о т к ри т и из т оч н и ц и, на
позиция

01.05.25

Съдържание на стронций-90
във води (радиохимичен анализ)

269,00

Обследване на медицински
рентгенови кабинети, на позиция

28,00

01.05.05

01.05.26

Съдържание на стронций-90
в х ранителни прод у кти и
растителност

299,00

01.05.07

Обща индикативна доза

Обс лед ва не на лаборат о рии за рентгеноструктурен,
рен т г енофл уоресцен т ен и
рентгеноспектрален анализ,
на позиция

114,00

01.05.06

01.05.27

Съдържание на цезий-137 във
води (радиохимичен анализ)

240,00

01.05.09

Съдържание на цезий-137 в
хранителни продукти и атмосферни отлагания

184,00

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

25,00

01.05.08

01.05.28

31,00

01.05.10

Морска вода (гама-спектрометричен анализ)

120,00

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

01.05.29

Естествени радион у к лиди
(гама-спектрометричен анализ)

133,00

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

14,00

01.05.11

55,00

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

01.05.30

Пробовземане на намазка на
открито, на точка

3,00

01.05.31

Пробовземане на намазка в
подземни обекти, на точка

4,00

01.05.32

Пробовземане на намазка в
помещения, на точка

3,00

01.05.33

Пробовземане на почви и
ст роителни материа ли на
открито, на точка

7,00

01.05.34

Пробовземане на почви в
подземни обекти, на точка

10,00

01.05.35

Пробовземане на води на
открито, на точка

7,00

01.05.36

Пробовземане на води в подземни обекти, на точка

8,00

01.05.37

Пробовземане на въздух на
открито, на точка

22,00

01.05.38

Пробовземане на въздух в
подземни обекти, на точка

25,00

01.05.39

Пробовземане на въздух в
помещения, на точка

20,00

01.05.40

Обследване на пожароизвестители

12,00

01.06

Химични агенти и прахови частици
във въздуха на работната среда,
за една проба

01.06.01

Азотен диоксид (концентрация)

30,00

01.06.02

Акрилонитрил

11,00

01.06.03

Акролеин

18,00

01.06.04

Алуминиеви аерозоли

17,00

01.06.05

А л у м и н иев окси д в п ра х
от изк уствени минера лни
влакна

59,00

01.06.06

Азбест в азбестоциментни
прахове

85,00

01.06.07

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

82,00

01.06.08

Амоняк (спектрофотометричен метод)

12,00

01.06.09

Анилин (спектрофотометричен метод)

32,00

01.06.10

А це т он (не ф е ломе т ри чен
метод)

01.06.11

ВЕСТНИК
Код

С Т Р. 3 9
Дейност

Такса
(в лв.)

01.06.17

Бромоформ

12,00

01.06.18

Винилхлорид

19,00

01.06.19

Дибутилфталат

18,00

01.06.20

Епихлорхидрин

17,00

01.06.21

Етиленгликол

17,00

01.06.22

Етилендиамин

21,00

01.06.23

Етиленов оксид

16,00

01.06.24

Железни аерозоли

14,00

01.06.25

Живачни пари

23,00

01.06.26

Йод

28,00

01.06.27

Кадмиеви аерозоли

17,00

01.06.28

Капролактам

18,00

01.06.29

Кобалтови аерозоли

16,00

01.06.30

Манганови аерозоли

18,00

01.06.31

Свободен кристален силициев диоксид

01.06.32

Медни аерозоли

14,00

01.06.33

Метилакрилат

14,00

01.06.34

Метилен хлорид

17,00

01.06.35

Метилетилкетон

12,00

01.06.36

Меркаптани

12,00

01.06.37

Метилов алкохол

17,00

01.06.38

Молибденови аерозоли

21,00

01.06.39

Нафталин

16,00

01.06.40

Никелови аерозоли

17,00

01.06.41

Озон

14,00

01.06.42

Оловни аерозоли

15,00

01.06.43

Оцетна киселина

15,00

01.06.44

Перхлоретилен

15,00

01.06.45

Пиридин

17,00

01.06.46

Сероводород

18,00

01.06.47

Сярна киселина

17,00

01.06.48

Тетрахлорметан

14,00

13,00

01.06.49

Тиурам (тетраметилтиурам
дисулфид)

15,00

Етилацетат (ацетати) (спектрофотометричен метод)

32,00

01.06.50

2,4-Толуендиизоцианидат

13,00

01.06.12

Алкални аерозоли

16,00

01.06.51

Триетиламин

12,00

01.06.13

Бензин (емулсионен метод)

11,00

01.06.52

Трихлоретилен

11,00

01.06.14

Бензен

13,00

01.06.53

Фенол

13,00

01.06.15

Бром (колориметричен метод)

17,00

01.06.54

Флуороводород

14,00

01.06.55

Формалдехид

17,00

01.06.16

Бромоводород

17,00

01.06.56

Фосфорен анхидрид

17,00

258,00

С Т Р. 4 0

ДЪРЖАВЕН

Код

Дейност

Такса
(в лв.)

01.06.57

Фосфороводород

13,00

01.06.58

Халотан

13,00

01.06.59

Хидразин

16,00

01.06.60

Хлороформ

14,00

01.06.61

Хромови аерозоли

15,00

01.06.62

Циановодород

20,00

01.06.63

Циклохексанон

17,00

01.06.64

Цинкови аерозоли

15,00

01.06.65

Серен диоксид (спектрофотометричен метод)

13,00

01.06.66

Хлор

01.06.67

1,2-дихлоретан

01.06.68

01.06.72

Диетилов етер (колориметричен метод), за 1 работно място
Толуен (спектрофотометричен метод)
Хлороводород (нефелометричен метод)
Хидрохинон, за 1 работно
място
n-бутилов алкохол

01.06.73

Диоктилфталат

49,00

01.06.74

Етиленов оксид (колориметричен метод)
Селенсъдържащи аерозоли
(спектрофотометричен метод), за 1 работно място
Серовъглерод, за 1 работно
място
Стирен (фотометричен метод)

22,00

01.06.69
01.06.70
01.06.71

01.06.75
01.06.76
01.06.77
01.06.78
01.06.79
01.06.80
01.06.81
01.06.82
01.06.83
01.06.84
01.06.85
01.06.86
01.06.87

Разработване на проба за
маслени аерозоли
Маслени аерозоли в разработена проба
Бройно дисперсно разпределение на праха
Масова концентрация на прах
Разработване на проба за
метали
Отчитане на следи от метали
в разработена проба, за 1
елемент
Изследване с индикаторна
тръбичка за азотен диокисид,
за 1 работно място
Изследване с индикаторна
тръбичка за азотен оксид, за
1 работно място
Изследване с индикаторна
т ръбичка за амон як, за 1
работно място
Изследване с индикаторна
т ръбичка за анилин, за 1
работно място

17,00

ВЕСТНИК
Код
01.06.88
01.06.89
01.06.90
01.06.91
01.06.92

БРОЙ 81
Дейност

Изследване с индикаторна
тръбичка за ацетилен, за 1
работно място
Изследване с индикаторна
тръбичка за ацеталдехид, за
1 работно място
Изследване с индикаторна
тръбичка за ацетон, за 1 работно място
Изследване с индикаторна
тръбичка за ацетати, за 1
работно място
Изследване с индикаторна
т ръбичка за бензин, за 1
работно място

Такса
(в лв.)
67,00
25,00
67,00
67,00
83,00

01.06.93

Изследване с индикаторна
тръбичка за бензинови въглеводороди, за 1 работно място

86,00

01.06.94

Изследване с индикаторна
тръбичка за бензен, за 1 работно място

66,00

01.06.95

Изследване с индикаторна
тръбичка за бутанол, за 1
работно място

117,00

01.06.96

Изследване с индикаторна
тръбичка за винилхлорид, за
1 работно място

120,00

01.06.97

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

66,00

275,00

01.06.98

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

71,00

81,00

01.06.99

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

67,00

01.06.100 Изследване с индикаторна
т ръби чка за етанол, за 1
работно място

117,00

01.06.101 Изследване с индикаторна
т ръбичка за ксилен, за 1
работно място

67,00

01.06.102 Изследване с индикаторна
тръбичка за метанол, за 1
работно място

117,00

2,00

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

67,00

67,00

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

66,00

67,00

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

66,00

66,00

01.06.106 Изследване с индикаторна
тръбичка за перхлоретилен,
за 1 работно място

55,00

66,00

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

67,00

184,00
16,00
19,00
11,00
132,00
10,00

17,00
11,00
1,00
60,00
46,00
9,00

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

01.06.108 Изследване с индикаторна
тръбичка за пропанол, за 1
работно място

117,00

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

66,00

01.06.110 Изследване с индикаторна
тръбичка за сероводород, за
1 работно място

66,00

01.06.111 Изследване с индикаторна
т ръби чка за ст и рен, за 1
работно място

66,00

01.06.112 Изследване с индикаторна
т ръби чка за т ол уен, за 1
работно място

67,00

01.06.113 Изследване с индикаторна
тръбичка за трихлоретилен,
за 1 работно място

120,00

01.06.114 Изследване с индикаторна
тръбичка за фенол, за 1 работно място

67,00

01.06.115 Изследване с индикаторна
тръбичка за флуороводород,
за 1 работно място

25,00

01.06.116 Изследване с индикаторна
тръбичка за формалдехид,
за 1 работно място

166,00

01.06.117 Изследване с индикаторна
тръбичка за хлор, за 1 работно място

66,00

01.06.118 Изследване с индикаторна
тръбичка за хлороводород,
за 1 работно място

120,00

01.06.119 Изследване с индикаторна
тръбичка за циановодород,
за 1 работно място

141,00

01.06.120 Определяне концентрацията
на N-хексан

67,00

01.06.121 Октан (линейно-колориметричен метод), за 1 работно
място

48,00

01.06.122 Изследване с индикаторна
тръбичка за халотан, за 1
работно място

97,00

01.06.123 Изследване с индикаторна
тръбичка за акролеин, за 1
работно място

ВЕСТНИК
Код

С Т Р. 4 1
Дейност

Такса
(в лв.)

01.07.01

Арсен (хранителни и селскостопански продукти)

48,00

01.07.02

Нитрити

12,00

01.07.03

Нитрати

4,00

01.07.04

Нитрати по HPLC метод

27,00

01.07.05

Сулфати

23,00

01.07.06

Калций

17,00

01.07.07

Магнезий

15,00

01.07.08

Въглероден диоксид (манометрично)

3,00

01.07.09

Съдържание на калиев йодид

7,00

01.07.10

Съдържание на калиев йодат

6,00

01.07.11

Кофеин

51,00

01.07.12

Бензоена киселина

50,00

01.07.13

Сорбинова киселина

46,00

01.07.14

Определяне на въглехидрати
в храни

2,00

01.07.15

Целулоза (хранителни влакнини)

31,00

01.07.16

Витамини по HPLC метод

01.07.17

Антиоксиданти

49,00

01.07.18

Консерванти по HPLC метод

22,00

01.07.19

Поляризация в храни

13,00

01.07.20

Синтетични оцветители в
храни и напитки (по HPLC
метод)

60,00

01.07.21

Идентифициране на багрила

13,00

01.07.22

Судан І по HPLC метод

25,00

01.07.23

Судан І, ІІ, ІІІ и ІV

67,00

01.07.24

Червен пипер (цвят по ASTA)

18,00

01.07.25

Подсладители по HPLC метод

22,00

01.07.26

Глутен и свойства на глутена

7,00

01.07.27

Готварска сол

9,00

97,00

01.07.28

7,00

01.06.124 Изследване с индикаторна
тръбичка за хидрогенцианид,
за 1 работно място

97,00

Готварск и подправк и (съдържание на странични примеси)

01.07.29

Готварски подправки (етерен
извлек)

21,00

01.06.125 Изследване с индикаторна
тръбичка за етиленоксид, за
1 работно място

97,00

01.07.30

Обща киселинност в спитрни
напитки

74,00

01.07.31
6,00

Пиво – дейст ви т елен екстракт

8,00

01.06.126 Определяне на химични агенти във възду х на работно
място с газанализатор

01.07.32

Пиво – органолептични показатели

3,00

01.07.33

Пчелен мед – органолептични показатели

3,00

01.07.34

Пчелен мед – киселинност

8,00

01.07

Храни и суровини за производство на
храни, вкл. генетично-модифицирани
храни, хранителни добавки и аромати,
за една проба

151,00

С Т Р. 4 2
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

01.07.35

Пчелен мед – минерални вещества (пепел)

7,00

01.07.36

Пчелен мед – реду циращи
захари

27,00

01.07.37

Пчелен мед – водно съдържание

5,00

01.07.38

Обща захар като инвертна

01.07.39

Пробовземане

01.07.40

Редуциращи захари (хляб и
хлебни изделия)

30,00

01.07.41

Захар във вина и спиртни
напитки

27,00

01.07.42

Етанол с дестилация в спиртни напитки

12,00

01.07.43

Метанол в спиртни напитки

71,00

01.07.44

Алкохолното съдържание на
спиртни напитки

11,00

01.07.45

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

12,00

01.07.46

Хлорорганични пестициди

63,00

01.07.47

Фосфорорганични пестициди

95,00

01.07.48

Синтетични пиретроиди

01.07.49

Остатъчни количества от пестицида беномил (фундазол)

106,00

01.07.50

Остатъци от фенилкарбамидни хербициди (афалон)

45,00

01.07.51

Пестицидни остатъци в храни – амитраз, включително
метаболитите, съдържащи
неоп р еделено кол и че с т во
2,4-диметиланилин

59,00

01.07.52

Пестицидни остатъци в храни – метомил и оксамил

69,00

01.07.53

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

325,00

Афлат окси н и В1, В2 , G1,
G2 – флуорометрично определяне

112,00

01.07.55

Афлатоксини В1, В2, G1, G2
по HPLC метод

92,00

01.07.56

Афлатоксин М1 по HPLC
метод

72,00

01.07.57

О х р а т о к с и н А (ф л у о р о метрично опеределяне)

191,00

01.07.58

Определяне на Охратоксин А
(по HPLC определяне)

104,00

01.07.59

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

77,00

01.07.60

Патулин в плодови, зеленчукови и месо-растителни
консерви

250,00

01.07.54

26,00
7,00

ВЕСТНИК
Код

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)

01.07.61

Патулин по HPLC метод

01.07.62

Дезоксиниваленол в зърно и
зърнопродукти

108,00

01.07.63

Дезоксинивиаленон по HPLC
метод

104,00

01.07.64

Зеара ленон в х рани телни
продукти

131,00

01.07.65

Зеараленон (флуорометрично
определяне)

112,00

01.07.66

Зеараленон по HPLC метод

107,00

01.07.67

Фумонизин В1 и Фумонизин
В2 по HPLC метод

143,00

01.07.68

Т-2 токсини по HPLC метод

102,00

01.07.69

Тежки метали – разработване на проба и екстракция

32,00

01.07.70

Тежки метали – разработване на проба (микровълново
разграждане)

25,00

01.07.71

Тежки метали – разработване на проба (опепеляване)

25,00

01.07.72

Определяне на следи от метали в разработена проба,
за един елемент, в пламъков
режим

5,00

01.07.73

Определяне на следи от метали в разработена проба,
за един елемент, хидридна
и графитна система

7,00

01.07.74

Определяне съдържание на
калай в храни, съдържащи
се в метални опаковки

101,00

01.07.75

Определяне енергийна стойност в храни

18,00

01.07.76

Външен вид и органолептични показатели (цвят, вкус и
мирис)

3,00

01.07.77

Шупливост

3,00

01.07.78

рН (активна реакция)

9,00

01.07.79

Киселинност

7,00

01.07.80

Пероксидно число

32,00

01.07.81

Масленост

22,00

01.07.82

Масленост по Соксле

29,00

01.07.83

Сухо вещество

13,00

01.07.84

Сухо вещество (рефрактометрично)

01.07.85

Белтък по Келдал

01.07.86

О т но с и т е л н а п л ът но с т в
храни

8,00

01.07.87

Относителна плътност на
масла и мазнини

6,00

01.07.88

Обща пепел

9,00

36,00

49,00

2,00
22,00

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

01.07.89

Пепел, неразтворима в 10 %
HCL

12,00

01.07.90

Тегло на опаковката и съотношение на съставните части

2,00

01.07.91

Водно съдържание (влага)

14,00

01.07.92

Осапунително число животински и растителни мазнини
и масла

17,00

01.07.93

Алкалност на животински и
растителни мазнини и масла

11,00

01.07.94

Определяне на примеси

01.07.95

Кувертюр и пълнеж в захарни
и шоколадови изделия

01.07.96

ВЕСТНИК
Код

С Т Р. 4 3
Дейност

Такса
(в лв.)

01.07.114 Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал – колиформи

4,00

01.07.115 Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал – шигела

93,00

01.07.116 Ешерихия коли – изброяване
на β-глюкуронидаза позитивните Ешерихия коли

40,00

130,00

11,00

01.07.117 Изслед ва не на г енет и ч но
модифицирани организми в
хранителни продукти

Цвят на разтвора при кристална захар

9,00

01.07.118 Изследване на специфична
генетичната модификация

375,00

01.07.97

Макаронени изделия. Увеличаване на обема

10,00

17,00

01.07.98

Макаронени изделия. Загуба
на сухо вещество във варивната вода

13,00

01.07.119 Сулфит редуциращи клостридии – изброяване в анаеробни условия
01.07.120 Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

23,00

01.07.121 Мезофилни анаеробни микроорганизми

23,00

01.07.122 Термофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми

23,00

01.07.123 Термофилни анаеробни микроорганизми

23,00

01.07.124 Микологично изследване на
вегетативни форми на плесени (видими плесени)

5,00

01.07.125 Колиформи и Ешерихия коли
в бутилирани води – метод
на мембранно филтриране

25,00

01.07.126 Ешерихия коли – презумптивни. Метод на най-вероятното число

23,00

01.07.127 Вегетативни форми на аеробни споро- и неспорообразуващи микроорганизми

15,00

15,00

4,00

Микробиологично изследване, за една проба:
01.07.99

Етеробактериацее

34,00

01.07.100 Клостридиум перфрингенс

79,00

01.07.101 Колиформи

34,00

01.07.102 Определяне на броя на характерните микроорганизми.
Техника за изброяване на
колониите
01.07.103 Общ брой микроорганизми

6,00

6,00

01.07.104 Салмонела

12,00

01.07.105 Идентифициране за колиформи

10,00

01.07.106 Патогенни стафилококи

18,00

01.07.107 Арбитражен метод за откриване на Листерия

50,00

01.07.108 Л и с т е р и я м о н о ц и т о г е нес – директен метод, откриване и изброяване

24,00

01.07.109 Основен метод за броене на
плесени и дрожди

8,00

01.07.128 Спори на аеробни спорообразуващи микроорганизми

40,00

01.07.129 Ентерококи – минимизиран
метод (най-вероятно число)

27,00

01.07.110 Идентифициране на салмонела

17,00

01.07.112 Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал – патогенни микроорганизми

12,00

01.07.130 Ешерихия коли – минимизиран метод (най-вероятно
число)

27,00

01.07.111 Изолиране на Бацилус цереус

01.07.131 Лейконосток

17,00

01.07.132 Протеус

17,00

01.07.113 Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал – общ
брой мезофи л н и аеробн и
и факултативни анаеробни
микроорганизми

6,00

01.07.133 Кронобактер саказакии

39,00

01.07.134 Бацилус мезентерикус

13,00

01.07.135 Подготовка на проба за микробиологичен анализ

7,00

С Т Р. 4 4

ДЪРЖАВЕН

Код
01.08

Дейност

Такса
(в лв.)

ВЕСТНИК
Код

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)

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

01.09.23

Метанол

150,00

01.09.24

Витамин А

10,00

01.09.25

Витамин С

28,00

01.08.01

Обща миграция на полимерни материали

103,00

01.09.26

Витамин Е

7,00

01.08.02

М и г ра ц и я на ба г ри ла о т
полимерни материали

65,00

01.09.27

Разработване на проба за метали в козметични продукти

45,00

01.08.03

Специфично количество тежки метали, преминало от керамични, стъклокерамични и
стъклени предмети в храни

15,00

01.09.28

Следи от метали в разработена проба, за 1 елемент

2,00

01.09.29

9,00

Спец ифи ч но кол и чес т во
тежки метали, преминало
от материали от пластмаса
предназначени за контакт с
храни

38,00

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

01.09.30

Външен вид (цвят, мирис,
консистенц и я, органолептично)

2,00

01.08.04

01.09

Козметични продукти, за една проба

01.09.31

Влага и летливи вещества
(сух остатък)

5,00

01.09.01

Амоняк

22,00

01.09.32

26,00

01.09.02

Б орна к ис е л и на , б орат и ,
тетраборати

37,00

Перокси дно число (Гранливост)

01.09.33

Свободни алкали

17,00

Емулсионна стабилност и
термостабилност

8,00

01.09.03
01.09.04

Калиев/натриев хидроксид

20,00

01.09.34

Тип на емулсия

5,00

01.09.05

Свободни натриеви и калиеви
хидроксиди

46,00

01.09.35

рН (потенциометрично)

8,00

01.09.36

Стабилност на паста за зъби

2,00

01.09.06

Абразивни вещества

12,00

01.09.37

11,00

01.09.07

Водороден пероксид

10,00

Разтворимост в ароматични
продукти

01.09.08

Флуор

01.09.38

Идентичност на растителни
екстракти като флаваноиди

3,00

01.09.09

Флуорни съединения

86,00

01.09.39

7,00

01.09.10

Водора з т вори м и ц и н кови
соли

45,00

Общ брой микроорганизми
(бактерии, дрожди, плесени)

01.09.40

Псевдомонас аеругеноза

35,00

01.09.11

Сребърен нитрат

20,00

01.09.41

Ешерихия коли

33,00

01.09.12

О п р е д е л я н е н а U V- ф и л три – Цинков оксид и Титанов диоксид при съвместното
им присъствие в козметични
продукти

25,00

01.09.42

Стафилококус ауреус

20,00

01.09.43

Кандида албиканс

14,00

01.09.44

50,00

О п р е д е л я н е н а U V- ф и л три – Титанов диоксид при
самостоятелно присъствие в
козметични продукти

6,00

Консерванти (бензоена, сорбинова и салицилова киселина)

01.09.45

Резорцинол

101,00

01.09.46

Триклозан

102,00

О п р е д е л я н е н а U V- ф и л три – октилметоксицинамат
в козметични продукти

52,00

01.09.47

Хидрохинон и неговите етери

01.09.48

Пробовземане

01.10

Х ими чни вещест ва, вк лючи телно
биоциди, пестициди и торове, за една
проба

01.09.13

01.09.14

594,00

4,00

71,00
4,00

01.09.15

Ментол

01.09.16

Формалдехид

26,00

01.09.17

Алантоин

12,00

01.10.01

Водороден пероксид

8,00

01.09.18

Тиогликолова киселина

12,00

01.10.02

Оксалова киселина

46,00

А к т и вен х лор в биоц и д и
(дезинфекциращи средства)

5,00

01.09.19
01.09.20

Селенов дисулфид

67,00

01.10.03

Активен йод

3,00

01.09.21

Хлорбутанол

223,00

01.10.04

Натриев перборат

18,00

01.09.22

Хлороформ

282,00

01.10.05

Четвъртични амониеви соли
(бензалкониев хлорид)

24,00

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Дейност

Такса
(в лв.)

01.10.06

р-хлор и m-крезол

8,00

01.12.01

Метанол в урина

17,00

01.10.07

Глутаров алдехид

7,00

01.12.02

Тринитротолуол в урина

18,00

01.10.08

Формалдехид в биоциди (дезинфекциращи средства)

5,00

01.12.03

Меркапту рова киселина в
урина

47,00

01.10.09

Хлорхексидин глюконат

26,00

01.12.04

Роданиди в урина

01.10.10

Метилов алкохол

22,00

01.12.05

Живак в урина

76,00

01.10.11

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

4,00

01.12.06

Олово в урина

178,00

01.12.07

Трихлороцетна киселина в
урина

23,00

01.10.12

Натриева основа

7,00

01.12.08

Трихлоретанол в урина

27,00

01.10.13

Пробовземане

5,00

01.12.09

Копропорфирин в урина

18,00

01.11

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

01.12.10

Витамин С в урина

47,00

01.12.11

Амоняк в урина

01.11.01

Активен кислород

20,00

01.12.12

Тест за наркотични вещества
в урина

13,00

01.11.02

Свободни алкали

17,00

01.12.13

7,00

01.11.03

Свободни натриеви и калиеви
хидроксиди

20,00

Бадемова и фенилглиоксалова киселина в урина

01.12.14

Делтааминолевулинова киселина (ДАЛК) в урина

7,00

01.11.04

Алкални и алкалоземни сулфиди

50,00
9,00

Код

С Т Р. 4 5
Дейност

Такса
(в лв.)

137,00

6,00

01.12.15

Ацетон в урина

2,00

01.12.16

Алкохоли в урина

1,00

01.12.17

Фенол в урина

2,00

01.12.18

Формалдехид в урина

2,00

01.12.19

Сулфати в урина

9,00

01.12.20

Седимент – урина

2,00

01.12.21

Хипурова киселина в урина

01.12.22

Хлориди в урина

5,00

01.12.23

Урина – сухи тестове

1,00

01.12.24

Химично изследване на урина с течни реактиви

4,00

01.11.05

Карбонати

01.11.06

Силициев диоксид

01.11.07

Силикати

26,00

01.11.08

Фосфати

14,00

01.11.09

ПАВ – общо съдържание

21,00

01.11.10

ПАВ – анионни

26,00

01.11.11

ПАВ – катионни

25,00

01.11.12

Карбоксиметилцелулоза

26,00

01.11.13

Мастни киселини

21,00

01.11.14

Мастни киселини – свободни

11,00

01.12.25

Алкална фосфатоза в серум

16,00

01.11.15

Неоса п у н яем и орга н и ч н и
вещества и неосапу н яеми
мазнини

22,00

01.12.26

Бета-липопротеини в серум

16,00

01.12.27

5,00

01.11.16

Неразтворими във вода вещества

11,00

Гл юк у р онова к ис ел и на в
серум

01.12.28

Микроелемент цинк в серум

5,00

01.11.17

Неразтворими в етилов алкохол вещества

12,00

01.12.29

Сулфхидрилни групи в серум

8,00

01.12.30

Урея в серум

2,00

01.11.18

Външен вид

2,00

01.12.31

Пикочна киселина в серум

3,00

01.11.19

Миещ ефект

21,00

01.12.32

Креатинин в серум

2,00

01.11.20

рН – потенциометрично

8,00

01.12.33

Общи масти в кръв

17,00

01.11.21

Влага и летливи вещества в
перилни средства

54,00

01.12.34

Перхлоретилен в кръв

13,00

01.11.22

Пробовземане

5,00

01.12.35

Ацетати в кръв

6,00

01.12

Микроскопски, токсикохимични, токсикоклинични, микологични, серологични, микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания,
за една проба

01.12.36

Карбоксихемоглобин в кръв

5,00

01.12.37

Метхемоглобин в кръв

7,00

01.12.38

Холинестеразна активност
(експресен метод)

4,00

134,00

13,00

С Т Р. 4 6

ДЪРЖАВЕН

Код

Дейност

Такса
(в лв.)

ВЕСТНИК
Код

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)

01.12.39

Олово в кръв

11,00

01.12.70

Цервикален секрет

10,00

01.12.40

Мед в серум

4,00

01.12.71

16,00

01.12.41

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

2,00

Пунктат от стерилни кухини
(ликвор)

01.12.72

Кърма

11,00

01.12.73

Ранев секрет

11,00

01.12.42

Диференциално изброяване
на левкоцити

7,00

01.12.74

Ранев секрет (за анаероби)

23,00

01.12.43

Еритроцити в кръв

3,00

01.12.75

Хемокултура (аеробна)

14,00

01.12.44

Еозинофили в кръв – камерно броене

4,00

01.12.76

Хемокултура (анаеробна)

21,00

01.12.77

Жлъчка

18,00

01.12.45

Ензими и изоензими (СГОТ
и СГПТ) поотделно

4,00

01.12.78

Фецес – диагностично

22,00

01.12.79

Ензими и изоензими (ГГТП)
в кръв

3,00

01.12.47

Левкоцити

3,00

01.12.48

Ретикулоцити

3,00

01.12.81

Фецес – профилактично за
салмонела, дизентерия и Ешерихия коли
Фецес – профилактично за
салмонела и дизентерия
Фецес за салмонела

15,00

01.12.46

01.12.49

Еритроцити (скорост на утаяване)

2,00

01.12.82

Фецес за дизентерия

01.12.83

Фецес за Ешерихия коли

01.12.50

Тромбоцити

7,00

01.12.84

01.12.51

Хемоглобин

3,00

01.12.52

Холестерол

3,00

01.12.53

НDL – холестерол

3,00

01.12.86

Култ у релно изследване за
Кандида албиканс
Фецес за патогенни стафилококи
Фецес за Кампилобактер

01.12.54

Захар в кръв

3,00

01.12.87

01.12.55

Триглицериди

3,00

Микробиологични изследвания:

01.12.80

01.12.85

01.12.88
01.12.89

01.12.56

Пробовземане на биологичен
материал – капилярно

1,00

01.12.57

Вземане на материал – гърлен, назофарингиален

4,00

01.12.58

Вземане на материал – носен, у шен, очен и раневи
секрет

3,00

01.12.59

Носен секрет (синус)

8,00

01.12.60

Назофарингиален секрет

8,00

01.12.61

Гърлен секрет (устна кухина)

8,00

01.12.62

Храчка

15,00

01.12.63

Секрет от ухо

10,00

01.12.64

Секрет от око

14,00

01.12.97

01.12.65

Урина (конвенционален метод)

6,00

01.12.98

01.12.66

Уретрален секрет

10,00

01.12.67

Еякулат

11,00

01.12.68

Вагинален секрет

01.12.69

Вагинален секрет от бременни и деца

01.12.90
01.12.91

9,00
10,00

01.12.92
01.12.93
01.12.94
01.12.95
01.12.96

Фецес за Йерсиния ентероколитика
Коклюш и паракоклюш (назофарингиален секрет)
Култ у релно изследване за
Хемофилус
Култ у релно изследване за
менингококи (назофарингиален секрет)
Културелно и микроскопско
изследване за гонококи
Култ у релно изследване за
Бацилус антрацис
Културелно и микроскопско
изследване на анаероби
Култ у релно изследване за
вибриони (Аеромонас)
Препарат по Грам

8,00
9,00
9,00
13,00
6,00
6,00
10,00
8,00
6,00
12,00
12,00
13,00
14,00
23,00
9,00
3,00

Препарат с метиленово синьо
по Льофлер
Нативен препарат

3,00

Биохимична идентификация
за Стафилококус ауреус
01.12.99 Биохимична идентификация
за коагулаза – негативни стафилококи (конвенционален
метод)
01.12.100 Биох и м и ч на и ден т ифи к ация за коагулаза – негативни стафилококи (до вид) с
микротест

5,00

3,00

11,00

13,00

БРОЙ 81
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01.12.101 Биохимична идентификация
за алфа-хемолитични стрептококи
01.12.102 Биохимична идентификация
за стрептококи не-гр. А и
не-гр. В, гр. А и гр. В (конвенционален метод)

8,00

01.12.118 Биохимична идентификация
за Аеромонас – конвенционален метод

11,00

6,00

01.12.119 Биохимична идентификация
за Псевдомонас аеругиноза
(конвенционален метод)

8,00

01.12.103 Биохимична идентификация
за пневмококи – конвенционален метод

5,00

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

7,00

01.12.104 Биохимична идентификация
за ентерококи (до вид) (конвенционален метод)

9,00

18,00

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

22,00

01.12.121 Биохимична идентификация
за други Грам(-) неферментативни бактерии и Псевдомонас (до вид) – с микротест
01.12.122 Биохимична идентификация
за род Хемофилус инфлуенце
с микротест

24,00

01.12.123 Биохимична идентификация
за коклюш и паракоклюш

8,00

01.12.106 Биохимична идентификация
за менингококи с микротест

29,00

22,00

01.12.107 Биохимична идентификация
за гонококи с микротест

28,00

01.12.124 Биохимична идентификация
за дифтерия и дифтероиди с
микротест

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

7,00

01.12.125 Биохимична идентификация
за Листерия (конвенционален
метод)

12,00

22,00

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

18,00

01.12.126 Биохимична идентификация
за Листерия с микротест
01.12.127 Биохимична идентификация
за анаероби (1-во ниво)

14,00

11,00

01.12.128 Биохимична идентификация
за Кампилобактер – конвенционален метод

14,00

01.12.110 Биохимична идентификация
за Ешерихия коли (ЕПЕК,
ЕТЕК, ЕИЕК), пробна аглутинация

25,00

01.12.111 Биохимична идентификация
за Ешерихия коли (ЕПЕК,
ЕТЕК, ЕИЕК), степенна аглутинация

15,00

01.12.129 Биохимична идентификация
за Кампилобактер с микротест

6,00

01.12.112 Биохимична идентификация
за Ешерихия коли (ЕПЕК,
ЕТЕК, ЕИЕК), пробна аглутинация с микротест

21,00

01.12.130 Биохимична идентификация
за Мораксела катаралис (конвенционален метод)
01.12.131 Биохимична идентификация
за Мораксела катаралис с
микротест

21,00

01.12.113 Биохимична идентификация
за Шигела – често срещани
серотипове (конвенционален
метод)

10,00

01.12.132 Биохимична идентификация
за Кандида (други видове) с
микротест

17,00

01.12.114 Биохимична идентификация
за Шигела – рядко срещани
серотипове

12,00

01.12.133 Биохимична идентификация
на Бацилус антрацис

16,00
6,00

01.12.115 Биохимична идентификация
за Салмонела – конвенционален метод

12,00

01.12.134 Латекс аглутинационен тест
за доказване на С. ауреус

9,00

01.12.116 Биохимична идентификация
за Йерсиния Ентероколитика

13,00

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

4,00

01.12.117 Биохимична идентификация
за вибриони (холера и НАГ)

22,00

01.12.136 Агардифузионен тест за доказване на невзискателни
микроорганизми с не помалко от 8 диска

С Т Р. 4 8
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01.12.156 Изследване на серумна проба
за HIV-антитела бърз тест

5,00

01.12.157 Определяне на anti-HAV IgM
по ELISA

19,00

01.12.158 О п р еде л я не н а a nti-H AV
(total) по ELISA

19,00

01.12.159 Док а з в а не н а H B s A g по
ELISA

16,00

01.12.160 Потвърдителен тест за Хепатит В

18,00

01.12.161 Доказване на anti-HBsAg по
ELISA

16,00

01.12.162 Доказване на anti-HBc IgM
по ELISA

18,00

01.12.163 Определяне на anti-HBc (total)
по ELISA

17,00

01.12.164 Док а з в а не н а H B eA g по
ELISA

19,00

01.12.165 Доказване на anti-HBeAg по
ELISA

19,00

3,00

01.12.166 Доказване на anti-HCV по
ELISA

17,00

01.12.142 Цефиназен тест

5,00

26,00

01.12.143 Антистрептолизин О-латекс,
за 1 серийно разреждане

4,00

01.12.167 Серологична диагностика на
Рубеола по РЗХА

16,00

01.12.144 Ревматоиден фактор-латекс,
за 1 серийно разреждане

4,00

01.12.168 Доказване на Рубеола Ig M
по ELISA

14,00

01.12.145 Серологична диагностика на
инфекциозна мононуклеоза
по реакция Латекс аглутинация

5,00

01.12.169 Доказване на Рубеола Ig G
по ELISA
01.12.170 Серумна проба за Паротит
по РЗХА

33,00

01.12.146 Vi хемаглутинация за серологично доказване на коремен
тиф

6,00

01.12.171 Доказване на Паротит IgM
по ELISA

13,00
13,00

01.12.147 Видал за серологично доказване на коремен тиф

14,00

01.12.172 Доказване на Паротит IgG
по ELISA

13,00

01.12.148 Видал за серологично доказване на Листерия

20,00

01.12.173 Доказване на Морбили IgM
по ELISA

42,00

01.12.174 Доказване на Морбили IgG
по ELISA

13,00

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

6,00

01.12.150 Аглутинационна реакция с
бенгалско розово за серологично доказване на Бруцела

4,00

01.12.175 Серологична диагностика на
инфекциозна мононуклеоза
по реакция Paul-Bunel
01.12.176 Доказване на Ebstein-Bar вирус IgM по ELISA

19,00

01.12.151 Микробиологично изследване на въздух по седиментационния метод на Кох

4,00

01.12.177 Серумна проба на Ebstein-Bar
вирус (IgG) по ELISA EA

20,00

21,00

01.12.178 Серумна проба на Ebstein-Bar
вирус (IgG) по ELISA EBNA

21,00

01.12.152 Серумна проба за Хеликобактер пилори IgА по ELISA

16,00

01.12.153 Серумна проба за Хеликобактер пилори IgG по ELISA

19,00

01.12.179 Серумна проба за антитела
към Цитомегаловирус IgM
по ELISA
01.12.180 Серумна проба за антитела
към Цитомегаловирус IgG
по ELISA

16,00

01.12.137 Агардифузионен тест за изследване на чувствителност
към антимикробни средства
на взискателни микроорганизми с не по-малко от 4
диска

4,00

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

4,00

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

3,00

01.12.140 Агардифузионен тест за изследване на чувствителност
към антимикробни средства
на взискателни микроорганизми с не по-малко от 8
диска

5,00

01.12.141 Двоен дисково дифузионен
тест

01.12.154 Вземане на венозна кръв
01.12.155 Доказване на ХИВ по ELISA

3,00
14,00

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

Такса
(в лв.)

ВЕСТНИК
Код

С Т Р. 4 9
Дейност

Такса
(в лв.)

01.12.181 Уретрална проба за Хламидия трахоматис по ELISA (Ag)

30,00

01.12.205 Серологична диагностика на
Q-треска по РСК

32,00

01.12.182 Цервикална проба за Хламидия трахоматис по ELISA

34,00

35,00

01.12.183 С е р у м н а п р о б а з а I g M
(IgA) – антитела към Хламидия трахоматис

17,00

01.12.206 Серологична диагностика на
Q-треска по ELISA – IgM/
IgG за І и ІІ фаза
01.12.207 Рота вируси чрез латекс-аглутинация

15,00

01.12.184 Серумна проба за IgG-антитела към Хламидия трахоматис

23,00

01.12.208 Серумна проба за Toxoplasma
gondii по ELISA (Ig Г)

18,00

01.12.185 Серумна проба за IgG антитела към Хламидия пнеумона

19,00

01.12.209 Серумна проба Ig М-антитела
към Токсоплазма годнии по
ELISA

17,00

01.12.186 Серумна проба за Лаймска
болест по ELISA

34,00

6,00

01.12.187 Серумна проба за Микоплазма пнеумония по Реакция на
свързване на комплемента
(РСК)

39,00

01.12.210 Имунологично изследване
за токсоплазмоза – Реакция
п а с и вн а хе м а г л у т и н а ц и я
(РПХА)

19,00

01.12.188 Серумна проба за Микоплазма пнеумония IgM по ELISA

34,00

01.12.211 Имунологично изследване
за Echinococus granulosus по
ELISA (Ig Г)

31,00

01.12.212 Имунологично изследване за
ехинококоза – РПХА

6,00

01.12.189 Серумна проба за Микоплазма пнеумония IgG по ELISA

7,00

01.12.213 Имунологично изследване за
фасциолоза – РПХА

6,00

01.12.190 Доказване на Сифилис по
RPR

9,00

01.12.214 Имунологично изследване за
трихинелоза – РПХА

6,00

01.12.191 Доказване на Сифилис по
VDRL

5,00

01.12.215 Имунологично изследване за
Trichinella spiralis по ELISA
(Ig Г)

19,00

01.12.192 Доказване на трепонема-антитела с ТРНА
01.12.193 Доказване на антитела IgM/
IgG против Сифилис по ELISA

14,00

15,00

01.12.194 Серологична диагностика на
грип по РЗХА с 4 антигена

18,00

01.12.216 Бърз им у но-х роматог рафски тест за диагностика на
малария

9,00

01.12.195 Имунофлуоресцентна диагностика на грип

10,00

01.12.217 Културелна диагностика на
трихомоноза, за 1 проба

8,00

01.12.196 Имунофлуоресцентна диагностика на грип, парагрип
и аденовирус

24,00

01.12.218 Културелна диагностика на
амебиаза и бластоцистоза,
за 1 проба

8,00

01.12.197 Имунофлуоресцентна диагностика на RCV

19,00

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

01.12.198 Серологична диагностика на
Аденовируси по РСК

23,00

11,00

01.12.199 Серологична диагностика на
Корона вируси РСК

40,00

01.12.220 Морфологични изследвания
за пневмоцистоза (толуидин
блау), за 1 проба

8,00

01.12.200 Серологична диагностика на
RCV по РСК

21,00

01.12.221 Морфологични изследвания
за криптоспоридии (карболфуксин), 1 проба

01.12.201 Серологична диагностика за
Варицела зостер вирус (VZV)
по РСК

40,00

01.12.222 Морфологични изследвания
за криптоспоридии (ЦилНилсен), за 1 проба

8,00

01.12.202 Серологи чна диагност ика
на Херпесни вируси по РСК

26,00

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

8,00

01.12.203 С е р о л о г и ч н а д и а г н о с т и ка на Херпесни вируси по
ELISA – IgM/IgG на І тип

18,00

01.12.224 Морфологични изследвания
за ма лари я (Рома новск иГимза), за 1 проба

10,00

01.12.204 С е р о л о г и ч н а д и а г н о с т и ка на Херпесни вируси по
ELISA – IgM/IgG на ІІ тип

18,00

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

8,00

С Т Р. 5 0
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01.12.226 Морфологични изследвания
за лайшманиози (Романовски-Гимза), за 1 проба

7,00

01.12.245 Морфологични изследвания
за шистозоматози (овоскопия
на урина)

5,00

01.12.227 Морфологични изследвания
за трихомоназа (РомановскиГимза), за 1 проба

8,00

01.12.246 Морфологични изследвания
за чревни ларви (по Берман)

5,00

4,00

01.12.247 Определяне на екстензинвазия на хелминти (по СтолКрасилников)

6,00

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

4,00

01.12.248 Морфодиагностика на хелминтни яйца – метод на Като

4,00

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

2,00

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

4,00

01.12.249 Вземане на перианален секрет за паразитологично изследване
01.12.250 Паразитологични изследвания – компресивна трихинелоскопия

6,00

01.12.231 Морфологични изследвания
за балантидиоза, за 1 проба

4,00

26,00

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

4,00

01.12.251 Паразитологични изследвания – смилане с изкуствен
стомашен сок

5,00

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

8,00

01.12.252 Паразитологични изследвания на плодове и зеленчуци
(Романовски)

16,00

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

4,00

01.12.253 Паразитологични изследвания на отпадни води (Романовски)
01.12.254 Паразитологични изследвания на почви (Романовски)

8,00
4,00

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

4,00

01.12.255 Паразитологични изследвания на смивове от битова
среда, за 1 смив

5,00

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

5,00

01.12.256 Микробиологични изследвания на стерилни материали

7,00

01.12.237 Морфологични изследвания
за хелминтни ларви в белия
дроб (храчка)

5,00

01.12.257 Микробиологични изследвани я на дезинфек ционен
разтвор в употреба (Келси)

27,00

01.12.238 Морфологични изследвания
за филариатоза (РомановскиГимза)

8,00

01.12.258 Микробиологични изследвания на стерилизационна
апаратура (автоклав)

13,00

01.12.239 Морфологични изследвания
за филариатоза (микроскопиране на дебела капка кръв)

5,00

01.12.259 Микробиологични изследвани я на дезинфек ционна
апаратура (сушилня)

7,00

01.12.240 Морфологични изследвания
за филариатоза (обогатяване
с формалин)

5,00

01.12.260 Микробиологично изследване на сухо болнично бельо,
готово за употреба
01.12.261 Микробиологично изследване на смивове от повърхности
в лечебни заведения

9,00

01.12.241 Морфологични изследвания
за чревни хелминтози – седиментация

4,00

01.12.262 Микробиологично изследване на ръце на персонала след
дезинфекция

7,00

01.12.242 Морфологични изследвания
за чревни хелминтози – флотация по Фюлеборн

4,00

01.12.263 Хемодиализна течност – общ
брой микроорганизми

14,00

01.12.243 Морфологични изследвания
за ентеробиоза (скоч-лента)

3,00

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

25,00

01.12.244 Морфологични изследвания
за ентеробиоза (с клечка за
зъби)

4,00

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

22,00

БРОЙ 81
Код

ДЪРЖАВЕН
Дейност

ВЕСТНИК

Такса
(в лв.)

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

25,00

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

18,00

01.12.268 Определяне на членестоноги
и кърлежи (имаго)

10,00

01.12.269 Определяне на членестоноги
(ларви)

40,00

01.12.270 Видово определяне на гризачи

11,00

01.12.271 Потвърдителен тест (имуноблот) за лаймска болест
Ig М

33,00

01.12.272 Потвърдителен тест (имуноблот) за лаймска болест
Ig G

33,00

01.12.273 Изследване на хеликобактер
пилори във фецес

13,00

01.12.274 Изследване на легионела в
урина

15,00

01.12.275 Изследване на микоплазма
и уреаплазма с микротест

32,00

01.12.276 Серологична диагностика на
грип А Ig М по ELISA

19,00

01.12.277 Рота адено вирусен имунохроматографски тест от фецес

8,00

01.12.278 Имунохроматографски тест
за хеликобактер пилори от
фецес

7,00

01.12.279 Определяне чувствителност
на дрождите към противогъбичните средства

29,00

Код
01.13.11
01.13.12
01.13.13
01.13.14
01.13.15

01.13.16
01.13.17
01.13.18
01.13.19
01.13.20
01.13.21
01.13.22

01.13.23
01.13.24
01.13.25

01.13

Физиологични, психологични и ергономични изследвания и измервания

01.13.01

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

6,00

01.13.02

Ау д и о м е т р и я – в ъ з д у ш н а
проводимост

10,00

01.13.03

Пулсотелеметрия, за 1 час

6,00

01.13.04

Кръвно налягане

3,00

01.13.05

Работен пулс

3,00

01.13.06

Максимална мускулна сила
на ръцете
Станова динамометрия

3,00

02.01.02

3,00

02.01.03

Двигателна монотонност, за
1 работен час
Устойчивост на ясното виждане
Скрининг на зрителни функции

6,00

01.13.07
01.13.08
01.13.09
01.13.10

3,00
4,00

02

02.01.01

02.01.04
02.01.05

С Т Р. 5 1
Дейност

Определяне на белодробни
обеми и дихателни параметри
Статично натоварване
Определяне на работна поза
и зона
Определяне на концентрацията и разпределяне на вниманието
Определяне коефициент на
интелигентност при производствени условия – Рейвън
Определяне на обем, концентрация и разпределение на
вниманието – Бурдон
Субективна оценка за влиянието на работните условия – Немчин
Определяне на тревожност
при производст вени условия – Тейлър
Фотография на работния ден в
часова динамика чрез хронометрично изследване, за 1 час
Оценка на тревожността (метод на Спилбъргър/STAI)
Тест на Цунг

Такса
(в лв.)
5,00
4,00
3,00
4,00
6,00

5,00
4,00
5,00
6,00
5,00
5,00

Изследване на физическото
13,00
развитие, физическата дееспособност и психическото
развитие в учебен час
Диагностика на училищна
7,00
зрелост при 6-7-годишни деца
Изследване на устойчивостта
6,00
и обема на вниманието
Здравна оценка на седмични18,00
те учебни разписания
Консултативна дейност, свързана със:
– нови продукти и стоки със значение
за здравето на човека
– нови технологии и съоръжения за
производство на продукти и стоки със
значение за здравето на човека
– медицинска консултация от лекар
с придобита специалност в системата
на здравеопазването
– оценка на инвестиционни намерения
със значение за здравето на човека
Комплект обедни менюта,
120,00
за 1 месец
Комплект целодневни меню269,00
та, за 1 месец
Анкетно-статистическо про42,00
у чване на организираното
обществено хранене
24-часово възпроизвеждане
12,00
на храненето
Антропометрични измерва3,00
ния за оценка на физическото
развитие

С Т Р. 5 2
Код
02.01.06

02.01.07

02.01.08

03
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.01.04
03.01.05

03.01.06
03.01.07

03.01.08
03.01.09
03.01.10
03.01.11
03.01.12
03.01.13

04
04.01

04.02

04.03

ДЪРЖАВЕН
Дейност
Медицинска консултация от
лекар с придобита специалност в системата на здравеопазването (първичен преглед)
Медицинска консултация от
лекар с придобита специалност в системата на здравеопазването (вторичен преглед)

Такса
(в лв.)
16,00

ВЕСТНИК
Код
05
05.01

8,00

Консултация за обхват и съдържание на инвестиционно
намерение, нови продукти и
стоки и нови технологични
съоръжения, имащи значение
за здравето на човека
Социологически проучвания

30,00

Изготвяне на план-програма
за социологическо проучване
Изготвяне на въпросник, за
1 въпрос – 2 часа
Тиражиране на въпросници,
за 10 стр. формат А4
Организиране на анкетирането
Провеждане на анкетирането
от 1 специалист, за 10 анкетни карти
Логически оглед и разпределение, за 1 анкетна карта
Създаване и въвеждане на
структурата на едно социологическо проучване
Въвеждане на анкетни карти,
за 5 въпроса
Форм и ра не на едномерно
разпределение, за 1 въпрос
Формиране на двумерно разпределение, 1 двойка въпроси
Формиране на тримерно разпределение, 1 тройка въпроси
Математическ и ана лиз на
данните, за 1 проучване
Текстови анализ на данните,
основни изводи и препоръки,
за 1 проучване

239,00

05.02

12,00
1,00
191,00
3,00

1,00
54,00

1,00
1,00
2,00
2,00
143,00
953,00

Имунизиране с препоръчителни
низации
Първичен преглед на пациен т п реди извършване на
имунизация
Вторичен преглед на пациент
преди извършване на последваща имунизация
Извършване на препоръчителна имунизация (таксата
не включва стойността на
ваксината)

иму7,00

3,00

2,00

06
06.01

БРОЙ 81
Дейност

Такса
(в лв.)
Обучение на медицински и немедицински специалисти
259,00
Провеждане на курс за обучение, изпит и издаване на
удостоверение за изпълнители на ДДД дейности по
утвърдена от министъра на
здравеопазването програма,
за 1 лице
Полагане на изпит и издаване
19,00
на удостоверение за изпълнител на ДДД услуги за лицата
по чл. 11, ал. 1 от Наредба
№ 3 от 2005 г. за условията
и реда за извърш ва не на
дезинфекции, дезинсекции и
дератизации (ДВ, бр. 12 от
2005 г.)
Други услуги
Издаване на имунизационно
свидетелство

10,00

Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. За заявления за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от
физически или юридически лица, по които са
събрани такси преди влизането в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9686

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за реда, начина и
компетентните органи за установяване на
критичните инфраструктури и обектите им
и оценка на риска за тях
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за реда,
начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите
им и оценка на риска за тях.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

“
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НАРЕДБА
за реда, начина и компетентните органи за
установяване на критичните инфраструктури
и обектите им и оценка на риска за тях
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят редът,
начинът и компетентните органи за установяване
на критичните инфраструктури и обектите им в
Република България и за оценка на риска за тях.
(2) Установяването на критичните инфраструктури и обектите им и оценката на риска
за тях се извършват с цел намаляване на риска
от бедствия и защита на населението.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за секторите
по приложение № 1.
(2) Един обект може да се отнася към критичната инфраструктура на един или повече
сектори.
Чл. 3. При извършване на дейности по наредбата, свързани с достъп до класифицирана
информация, се прилагат изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Раздел ІІ
Ред, начин и компетентни органи за установяване на критичните инфраструктури и
обектите им
Чл. 4. (1) Координацията на дейностите по
установяване на критичните инфраструктури и
обектите им се осъществява от министъра на
вътрешните работи.
(2) Установяването на критичните инфраструктури и обектите им се извършва от компетентните министри или от органите по чл. 19,
ал. 4 от Закона за администрацията.
Чл. 5. (1) Органите по чл. 4, ал. 2 със заповеди създават постояннодействащи работни
групи, които ги подпомагат при установяването
на критичните инфраструктури и обектите им.
(2) Работните групи по ал. 1:
1. разработват правила за установяване на
критичните инфраструктури и обектите им в
съответния сектор, които се утвърждават от
органите по чл. 4, ал. 2;
2. предлагат на органите по чл. 4, ал. 2
потенциални критични инфраструктури;
3. изготвят списък на установените критични
инфраструктури и обектите им и го предлагат
за утвърждаване на органите по чл. 4, ал. 2.
Чл. 6. (1) Областните управители:
1. събират и обобщават необходимата информация за потенциалните критични инфраструктури и обектите им на територията на
областта;
2. предоставят необходимата информация
на органите по чл. 4, ал. 2.
(2) Кметовете на общини събират необходимата информация и я предоставят на областните
управители.
(3) Информацията по ал. 1 се събира чрез:
1. оглед на място;
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2. изискване на данни от физическите лица,
едноличните търговци или юридическите лица,
притежаващи и/или експлоатиращи потенциални критични инфраструктури и обектите им;
3. изискване на данни от планове на обектите по чл. 35 и 36 от Закона за защита при
бедствия, плановете за защита при бедствия
на общините, категоризирането на населените
места в зависимост от броя на потенциално
засегнатото население съгласно Закона за
защита при бедствия, ежегодните доклади за
дейността по защита при бедствия и др.
(4) Органите по чл. 4, ал. 2 могат да изискат директно необходимата им информация
от физическите лица, едноличните търговци
или юридическите лица, притежаващи и/или
експлоатиращи потенциални критични инфраструктури и обектите им.
Чл. 7. (1) При установяването на критичните инфраструктури и обектите им се прилагат
следните критерии:
1. потенциален брой пострадали – оценява
се потенциалният брой на загиналите и/или
ранените;
2. потенциални икономически последици – оценява се значимостта на икономическите
загуби и/или влошеното качество на продукти
или услуги, включително възможните последици
за околната среда;
3. потенциални обществени последици – оценяват се последиците за общественото доверие,
физическото страдание и нарушаването на
ежедневния живот, включително загубата на
основни услуги.
(2) Праговите стойности на критериите по
ал. 1 се определят от органите по чл. 4, ал. 2
след съгласуване с министъра на вътрешните
работи.
Чл. 8. Установяването на критичните инфраструктури и обектите им се извършва съгласно
приложение № 2.
Чл. 9. (1) Списъкът по чл. 5, ал. 2, т. 3 се
утвърждава от органа по чл. 4, ал. 2 след съгласуване с министъра на вътрешните работи
и с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) Министърът на вътрешните работи може
да препоръча на съответния орган по чл. 4,
ал. 2 разглеждането на потенциални критични
инфраструктури и обектите им с цел установяването им като такива.
Чл. 10. В едномесечен срок от утвърждаването на списъка на установените критични
инфраструктури и обектите им органът по чл. 4,
ал. 2 уведомява собствениците/операторите на
критични инфраструктури, както и съответните
областни управители и кметове на общини за
установяването им.
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Раздел ІІІ
Ред, начин и компетентни органи за оценка на
риска за установените критични инфраструктури и обектите им
Чл. 11. (1) Оценка на риска за установените
критични инфраструктури и обектите им се
извършва от собствениците/операторите на
критични инфраструктури.
(2) При необходимост за оценка на риска собственикът/операторът на критична
инфраструктура може да привлича външни
специалисти.
Чл. 12. (1) Министърът на вътрешните
работи дава указания за разработването на
методология за оценка на риска за установените критични инфраструктури и обектите им.
(2) Работните групи по чл. 5, ал. 1 разработват методология за оценка на риска на установените критични инфраструктури и обектите
им в съответния сектор, която се утвърждава
от съответния орган по чл. 4, ал. 2.
(3) Методологията по ал. 2 се изпраща на
собствениците/операторите на установените
критични инфраструктури и обектите им от
органите по чл. 4, ал. 2.
Чл. 13. (1) В срок до една година след уведомяването по чл. 10 собственикът/операторът
на критична инфраструктура е длъжен да направи анализ и оценка на риска за критичната
инфраструктура съобразно методологията по
чл. 12, ал. 2.
(2) Мерките за намаляване уязвимостта на
обектите от критичната инфраструктура на
природни и причинени от човека опасности
се определят с наредбата по чл. 10, ал. 2 от
Закона за защита при бедствия.
Раздел ІV
Информация за критичните инфраструктури
и обектите им
Чл. 14. (1) Министърът на вътрешните работи
създава и поддържа база данни за критичните
инфраструктури и обектите им.
(2) Информацията, необходима за създаването, поддържането и актуализирането на
базата по ал. 1, се предоставя на министъра на
вътрешните работи от органите по чл. 4, ал. 2.
Чл. 15. Стратегическите обекти и дейности от
значение за националната сигурност се включват
отделно в базата данни по чл. 14, ал. 1.
Раздел V
Контрол по изпълнението на наредбата
Чл. 16. (1) Контролът по спазването на
наредбата се осъществява от:
1. министъра на вътрешните работи – за
всички критични инфраструктури и обектите
им с изключение на стратегическите обекти от
значение за националната сигурност;
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2. председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ – за стратегическите обекти
от значение за националната сигурност.
(2) За осъществяване на контрола органите
по ал. 1 могат да оправомощават длъжностни
лица.
(3) При извършването на проверки контролните органи имат право:
1. на достъп до обектите на критичните инфраструктури при спазване на установения ред;
2. да изискват информация, отнасяща се
до критичните инфраструктури и обектите им;
3. да привличат експерти.
(4) При извършване на проверки контролните органи са длъжни да опазват държавната,
служебната и търговската тайна, както и да не
разгласяват данни от проверката.
(5) При констатиране на нарушения органът
по ал. 1, т. 2:
1. уведомява министъра на вътрешните
работи с оглед прилагане на чл. 88 и 90 от
Закона за защита при бедствия;
2. изпраща на министъра на вътрешните работи акта за установяване на административно
нарушение за прилагане на административнонаказателните разпоредби на Закона за защита
при бедствия.
(6) Контролът по отношение на установените
критични инфраструктури и обектите им, на които собственици/оператори са Министерството
на отбраната, Министерството на вътрешните
работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната разузнавателна служба, се
извършва със заповед на техните ръководители.
(7) Органите по ал. 1 уведомяват органите
по чл. 4, ал. 2 за констатираните нарушения.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Критична инфраструктура“ е система или
части от нея, които са от основно значение за
поддържането на жизненоважни обществени
функции, здравето, безопасността, сигурността,
икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или
унищожаване би имало значителни негативни
последици за Република България в резултат
на невъзможността да се запазят тези функции.
2. „Обект на критична инфраструктура“ е
организационно и/или икономически обособена
част от критичната инфраструктура, която е
ключова за нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта є.
3. „Собственици/оператори на критични
инфраструктури“ са физически или юридически
лица, които отговарят за инвестирането или за
нормалното функциониране, непрекъснатостта и
целостта на определена система или на част от
нея, установена като критична инфраструктура
в Република България.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Стратегическите обекти и дейности от
значение за националната сигурност, определени в списъка-приложение към Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г.
за определяне на стратегическите обекти и
дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 71 и 77 от 2011 г. и бр. 67 от
2012 г.), се приемат за установени критични
инфраструктури и са част от критичната инфраструктура на страната.
§ 3. (1) В срок до два месеца след обнародването на наредбата органите по чл. 4,
ал. 2 създават експертните работни групи по
чл. 5, ал. 1.
(2) В срок до шест месеца след създаването им работните групи по ал. 1 предлагат
за утвърждаване правила за установяване на
критичните инфраструктури и обектите им и
методология за оценка на риска за тях.
§ 4. В тримесечен срок от утвърждаването
на списъка на установените критични инфраструктури органите по чл. 4, ал. 2 изпращат
информацията по чл. 14, ал. 2 на министъра
на вътрешните работи.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на вътрешните работи.
§ 6. Наредбата се приема на основание
чл. 8а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия.
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
Списък на секторите с критична инфраструктура в Република България
Сектор
І. Енергетика

ІІ. Транспорт

ІІІ. И нформац ион н и и ко муникационни
технологии

Ведомство
1. Електроенергия
МИЕТ
2. Нефт
МИЕТ
3. Газ
МИЕТ
1. Автомобилен транс- МРРБ
порт и пътна инфра- МТИТС
структура
2. Железопътен транс- МТИТС
порт и железопътна
инфраструктура
3. Въздушен транспорт МТИТС
и летища
4. Воден транспорт и МТИТС
пристанища
1. Електронни съоб- МТИТС
щителни мрежи
2. Информационна и МТИТС
комуникационна инфраструктура
МТИТС

І V. Пощенск и
и куриерски услуги
V. Околна среда 1. Околна среда
МОСВ
2. Води, водоснабдява- МОСВ
не и канализация
МРРБ
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Сектор

Ведомство
VІ. Земеделие и 1. Земеделие
МЗХ
храни
2. Храни
МЗХ
3. Гори и ловни сто- МЗХ
панства
VІІ. Здравеопаз- 1. Медицинска и бол- МЗ
ване
нична помощ
2. Лекарствени сред- МЗ
ства
V ІІІ. Финанси
МФ
и банково дело
ІХ. Икономика
МИЕТ
Х. Спортни
МФВС
обекти и съоръжения
Х І. ОбразоваМОМН
н ие, нау к а и
технологии
ХІІ. Природни
МИЕТ
ресурси
МОСВ
ХІІІ. Туризъм
МИЕТ
ХІV. РегионалМРРБ
но развитие и
благоуст ройство
ХV. Отбрана
1. Отбранителна про- МО
мишленост
2. Военна инфраструк- МО
тура и военни формирования
ХVІ. ПравосъМП
дие, обществен
МВР
ред и сигурност
ДАНС
ХVІІ. Държавно
МВР
и социално упМТСП
равление
ХVІІІ. Защита
МВР
при бедствия
ХІХ. Културно 1. Недвижими култур- МК
наследство
ни ценности
2. Движими културни МК
ценности

Приложение № 2
към чл. 8
Процедура за установяване на критични инфраструктури и обектите им
Установяването на критични инфраструктури
и обектите им се извършва, като се приложи
настоящата процедура.
Ако един обект на критична инфраструктура
отговаря на изискванията на етапите, то и критичната инфраструктура отговаря на изискванията
на етапите.
Първи етап:
Прави се първоначален подбор на инфраструктурите и обектите им, включени в съответните сектори. Работните групи по чл. 5, ал. 1

С Т Р. 5 6

ДЪРЖАВЕН

през този етап извършват проверка дали инфраструктурите отговарят на определението по
§ 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона
за защита при бедствия и дали загубата на услуги
от нея ще има значително въздействие. Определените като потенциални критични инфраструктури
преминават към следващия етап от процедурата.
Втори етап:
От потенциалните критични инфраструктури и
обектите им, определени в първия етап, се прави
подбор – работните групи по чл. 5, ал. 1 извършват
оценка на негативните последици от разрушаването на инфраструктурите или от нарушаването на
нормалното им функциониране и сравняват тези
негативни последици с критериите по чл. 7. При
оценката на негативните последици се отчитат и
времето за възстановяване и наличието на алтернативи на инфраструктурите.
Трети етап:
Потенциалните критични инфраструктури и
обектите им, определени във втория етап, се
включват в списъка на установените критични
инфраструктури и обектите им, който се утвърждава от органите по чл. 4, ал. 2.
Потенциални критични инфраструктури и
обектите им, преминали през третия етап, се
считат за установени критични инфраструктури
и обектите им.
Потенциална критична инфраструктура, която
не отговаря на изискванията на някой от първите
два етапа или неутвърдени на третия етап, не се
счита за критична инфраструктура и се изключва
от процедурата.
9687

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение
на дейностите по линия на техническата помощ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 39 от 2008 г.; изм., бр. 1 и 50 от 2009 г.,
бр. 10 и 44 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Междинни плащания са допустими:
1. до три пъти за периода на изпълнение
на проекта за дейностите по чл. 11, ал. 1 и
чл. 12, ал. 1, т. 2 и 6;
2. ежемесечно за дейностите по чл. 12,
ал. 1, т. 3, 4 и 5.“
§ 2. В чл. 6, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. за данък добавена стойност (ДДС), с
изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандида-
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ти, различни от лицата, освободени от данък
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху
добавената стойност;“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „Обществени поръчки“ се
заменят с „Административно обслужване и
обществени поръчки“;
б) в т. 2 думите „дирекции „Финансово
управление и бюджет“ („ФУБ“)“ и „Счетоводство“ се заменят с „дирекция „Финансово
управление, бюджет и счетоводство“.
2. Алинея 2а се изменя така:
„(2а) Списъкът с дейности, по които ползвател на помощта е ДФЗ, се предоставя за
съгласуване на дирекция „Финансово управление“, дирекция „Обществени поръчки“ и
на дирекция „Административно-стопанско
обслужване“ на ДФЗ.“
3. В ал. 3 след думата „февруари“ се поставя
запетая и се добавя „като до одобрението им
за текущата година продължават действието
си тези от предходната“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 запетаята след думите в скобите
„ЗОП“ се заменя с „и“, думите „и Наредбата
за възлагане на малки обществени поръчки“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „Обществени поръчки“
се заменят с „Административно обслужване
и обществени поръчки“.
§ 5. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „дирекции „Финансово
управление и бюджет“ и „Счетоводство“ се
заменят с „дирекция „Финансово управление,
бюджет и счетоводство“ и дирекция „Правнонормативни дейности“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. за разходите в размер до 50 % от
основните месечни заплати, дължимите от
работодателя осигуровки и възнаграждения
за платен отпуск на щатния персонал на
ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко
свързани с управлението (в т. ч. управлението на прилагането на Програмата в ЦУ на
ДФЗ), наблюдението, оценката и контрола
на ПРСР и разписани в длъжностните характеристики на персонала, се изплащат
ежемесечно;“.
3. Създава се т. 6:
„6. за допълнително възнаграждение въз
основа на постигнати резултати на щатния
персонал на ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т.ч.
управлението на прилагането на Програмата
в ЦУ на ДФЗ), наблюдението, оценката и
контрола на ПРСР, се изплащат до четири
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пъти годишно при условията и по реда на
Вътрешните правила за заплатите в МЗХ
или ДФЗ.“
§ 6. В чл. 15, ал. 1 в основния текст думите
„междинно/окончателно“ се заличават.
§ 7. В чл. 16, ал. 3 думите „Направените
разходи за ДДС се възстановяват съгласно чл. 3
от Постановление № 53 от 4 март 2009 г. на
Министерския съвет (ДВ, бр. 19 от 2009 г.).“
се заличават.
§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т.
1, 2 и 6“, а думите „ФСД“ се заменят с „Финансово управление, бюджет и счетоводство“.
2. В ал. 2 думите „т. 1 и 2“ се заменят с
„т. 1, 2 и 6“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разходите в размер до 50 % от основните
месечни заплати, дължимите от работодателя осигуровки и възнаграждения за платен
отпуск на ДФЗ и МЗХ по чл. 12, ал. 1, т. 3,
се изплащат ежемесечно.“
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявката за плащане по ал. 1 за дейностите по чл. 12, ал. 1 се подава от 1-во до
15-о число на съответния месец.“
2. Алинея 2а се отменя.
§ 10. В чл. 20 думите „един месец“ се
заменят с „20 дни“, а думите „Направените
разходи за ДДС се възстановяват съгласно
чл. 3 от Постановление № 53 от 4 март 2009 г.
на Министерския съвет.“ се заличават.
§ 11. В чл. 22 думите „най-малко веднъж
на 3 месеца“ се заменят с „ежегодно до 30
април“, думите „електронната си страница“
се замен ят с „елект ронната ст раница на
ПРСР“, а след думите „ПРСР“ се добавя „за
предходната финансова година“.
§ 12. В чл. 24, т. 1 след думите „Регламент
(ЕО) № 1974/2006 на Комисията“ се добавя
„от 15 декември 2006 г. за определянето на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368,
23.12.2006 г., и Българско специално издание:
глава 03, том 80)“.
§ 13. В приложение № 1 към чл. 2 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Ред 11 се изменя така:
„11. Разходи за заплати и/или допълнителни
възнаграждения:
11.1. Разходите в размер до 50 % от основните месечни заплати, дъл ж имите от
работодателя осигуровки и възнаграждения
за платен отпуск на щатния персонал на ДФЗ
и МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т.ч. управлението на
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прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ),
наблюдението, оценката и контрола на ПРСР
и разписани в длъжностните им характеристики, се изплащат ежемесечно.
11.2. Допълнително възнаграждение, включително дължимите от работодателя осигуровки с непостоянен характер за щатния персонал, ангажиран с функции, пряко свързани
с управлението, наблюдението, оценката и
контрола на ПРСР за постигнати резултати,
които ще бъдат оценявани от ръководителя на
съответната административна структура или
упълномощено от него лице при условията и
по реда на Вътрешните правила за заплатите
в МЗХ или ДФЗ.“
2. Ред 19 се изменя така:
„19. Дейности, свързани с изграждане на
капацитет и подготовката за разработване
на стратегически и програмни документи за
следващия програмен период (след 2013 г.), вкл.
предварителна оценка и стратегическа оценка
на околната среда на ПРСР (2014 – 2020 г.).“
3. Създава се ред 20:
„20. Дейности, свързани с осъществяване
на контрол при прилагането на мерките от
ос 4 ЛИДЕР, в това число разходи за осъществяването на посещени я/проверк и на
място на кандидати/получатели на финансова помощ и Местни инициативни групи по
мерките от ос 4 (разходи за пътни, дневни,
квартирни и др.).“
§ 14. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред Р 12 се изменя така:
„Р 12. Разходи за заплати и/или възнаграждения:
Р 12.1. Разходи в размер до 50 % от основните месечни заплати, дъл жимите от
работодателя осигуровки и възнаграждения
за платен отпуск на щатния персонал на ДФЗ
и МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т.ч. управлението на
прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ),
наблюдението, оценката и контрола на ПРСР
и разписани в длъжностните характеристики
на персонала.
Р 12.2. Разходи за допълнително възнаграждение, включително дължимите от работодателя осигуровки с непостоянен характер
въз основа на постигнати резултати, които
ще бъдат оценявани от ръководителя на съответната административна структура или
упълномощено от него лице при условията и
по реда на Вътрешните правила за заплатите
в МЗХ или ДФЗ.“
2. Ред Р 20 се изменя така:
„Р 20. Разходи за разработване на стратегически и програмни документи за следващия
програмен период (след 2013 г.), вкл. предва-
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рителна оценка и стратегическа оценка на
околната среда на ПРСР (2014 – 2020 г.) – виж
т. Р 2.“
3. Създава се ред Р 22:
„Р 22. Разходи, свързани с осъществяване
на контрол при прилагането на мерк ите
от ос 4 ЛИДЕР, в това число разходи за
о с ъще с т вя ва не т о на по с ещен и я/п р овер ки на място на кандидати/полу чатели на
финансова помощ и Местни инициативни
групи по мерките от ос 4 (разходи за пътни,
дневни, квартирни и др.).“
§ 15. В приложение № 3 към чл. 8 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Б. Кандидатствам за разходи
за следните дейности:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) ред 11 се изменя така:
„11. Разходи за заплати и/или допълнителни възнаграждения:
11.1. Разходи в размер до 50 % от основните месечни заплати, дъл ж имите от
работодателя осигу ровки и възнаграж дения
за платен отпуск на щатния персонал на
ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко
свързани с управлението (в т.ч. управлението на прилагането на Програмата в ЦУ на
ДФЗ), наблюдението, оценката и контрола
на ПРСР и разписани в длъжностните характеристики на персонала.
11.2. Разход и за доп ъ л н и т ел но въ знаграж дение, включително за дължимите от
работодателя осигуровки с непостоянен характер въз основа на постигнати резултати,
които ще бъдат оценявани от ръководителя
на съответната административна структура
или упълномощено от него лице при условията и по реда на Вътрешните правила за
заплатите в МЗХ или ДФЗ.“;
б) ред 19 се изменя така:
„19. Дейности, свързани с изграждане на
капацитет и подготовка за разработване на
стратегически и програмни документи за
следващия програмен период (след 2013 г.),
вк л. предварителна оценка и стратегическа оценка на окол ната среда на ПРСР
(2014 – 2020 г.).“;
в) създава се ред 20:
„20. Дейности, свързани с осъществяване
на контрол при прилагането на мерк ите
от ос 4 ЛИДЕР, в това число разходи за
о с ъще с т вя ва не т о на по с ещен и я/п р овер ки на място на кандидати/полу чатели на
финансова помощ и Местни инициативни
групи по мерките от ос 4 (разходи за пътни,
дневни, квартирни и др.)“.
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2. В раздел „Г. Обосновка“, ред 7 „Ресурси (*)“ в трето тире запетаята и думите
„за които се иска допълнително финансово
стимулиране“ се заличават.
§ 16. В приложение № 4 към чл. 13, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. След заглавието „Заявка за плащане
до Държ а вен ф он д „З емеде л ие“ д у м и т е
„Отдел „Прилагане на мерките за развитие
на селските райони“, сектор „Оторизация
на плащанията“ се заменят с „Дирекция
„Оторизация на плащанията“.
2. В раздел „А. Заявката за плащане е за:“
се правят следните изменения и допълнения:
а) ред 11 се изменя така:
„11. Разходи за заплати и/или допълнителни възнаграждения:
11.1. Разходи в размер до 50 % от основните месечни заплати, дължимите от работодателя осигуровки и възнаграждения за
платен отпуск на щатния персонал на ДФЗ
и МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т.ч. управлението на
прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ),
наблюдението, оценката и контрола на ПРСР
и разписани в длъжностните характеристики
на персонала.
Да
11.2. Разходи за допълнително възнаграждение, включително дължимите от работодателя осигуровки с непостоянен характер
въз основа на постигнати резултати, които
ще бъдат оценявани от ръководителя на съответната административна структура или
упълномощено от него лице при условията
и по реда на Вътрешните правила за заплатите в МЗХ или ДФЗ.
Да“;
б) ред 19 се изменя така:
„19. Дейности, свързани с изграждане на
капацитет и подготовката за разработване
на стратегически и програмни документи за
следващия програмен период (след 2013 г.),
вк л. предварителна оценка и стратегическа оценка на окол ната среда на ПРСР
(2014 – 2020 г.).“;
в) създава се ред 20:
„20. Дейности, свързани с осъществяване
на контрол при прилагането на мерките от ос
4 ЛИДЕР, в това число разходи за осъществяването на посещения/проверки на място на
кандидати/получатели на финансова помощ
и Местни инициативни групи по мерките от
ос 4 (разходи за пътни, дневни, квартирни
и др.).
Да.“
3. Раздел „В. Специфични документи по
видове дейности:“ се изменя така:
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„В. Специфични документи по видове дейности:
I 01
I 01-01

I 01-02
I 01-03
I 01-04
I 01-05
I 01-06
I 01-07
I 01-08

I 02
I 02-01
I 02-02
I 02-03
I 02-04
I 02-05
I 02-06
I 02-07
I 02-08

Дейности, обект на обществена поръчка:
Копие от сключения договор между ползвателя на помощта и изпълнителя на дейността, за която се отпуска финансова помощ, и приложенията към нея.
Първични счетоводни документи (например фактури), доказващи извършените разходи.
Проформа фактура
Платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен
към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя.
Банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо
плащане от страна на ползвателя
Приемно-предавателен протокол за изпълнението на дейността.
Попълнена таблица за разходите към заявката за плащане.
Документи, доказващи, че за дейности – обект на обществена поръчка,
са проведени процедури по възлагане на обществена поръчка в съответствие със ЗОП (копие от обявление за обществена поръчка; заповед за
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; заповед
за определяне на изпълнител на обществената поръчка).
Дейности, които не са обект на обществена поръчка:
Отчет от изпълнителя за извършената дейност.
Копие от протокол за приемане на дейността.

Да

Да
Непр.
Да
Да
Непр.
Да
Непр.
Да
Да
Да

Да
Да
Да
Непр.
Копие от сключения договор между ползвателя на помощта и изпъл- Да
нителя за дейността, за която се отпуска финансова помощ.
Непр.
Разходооправдателни документи.
Да
Копие от документи, удостоверяващи извършеното плащане.
Да
Копие от заповед за командировка.
Да
Непр.
Попълнена таблица за разходите към заявката за плащане.
Да
Декларация за възстановeни разходи при участие на администрацията,  Да
ангажирана в управлението и управление на прилагането на ПРСР, в  Непр.
технически срещи със службите на ЕК и в комитети/ работни групи
на ЕК

4. В раздел „Г. Специфични документи за
някои видове дейности“ се правят следните
изменения:
a) ред I 03 се изменя така:
„I 03 Разходи в размер до 50% от основните
месечни заплати, дължимите от работодателя осигуровки и възнаграждения за платен
отпуск на щатния персонал на ДФЗ и МЗХ,
изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т.ч. управлението на прилагането
на Програмата в ЦУ на ДФЗ), наблюдението,
оценката и контрола на ПРСР и разписани в
длъжностните характеристики на персонала.
Разходи за допълнително възнаграждение,
дължимите от работодателя осигуровки с
непостоянен характер въз основа на постигнати резултати, които ще бъдат оценявани от

ръководителя на съответната административна
структура или упълномощено от него лице при
условията и по реда на Вътрешните правила
за заплатите в МЗХ или ДФЗ.
Да“;
б) ред I 03-01 се изменя така:
„I 03-01 Справка за щатния персонал на
ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко
свързани с управлението (в т.ч. управлението
на прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ),
наблюдението, оценката и контрола на ПРСР
и разписани в длъжностните характеристики
на персонала.
Да“;
в) създава се ред I 03-03:
„I 03-03 Поименна справка, съдържаща
оценката на служителите, получили допълнително възнаграждение въз основа на постигнати резултати
Да“.

“
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5. В колона 9 от „Таблица за разходите“ след
думите „Дата на фактурата“ се добавя „или
проформа фактура“.
§ 17. В приложение № 6 към чл. 18, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „І. За дейностите по чл. 12, ал. 1,
т. 1:“ се създава ред 4:
„4. Декларация за възстановeни разходи
при участие на администрацията, ангажирана
в управлението и управление на прилагането
на ПРСР, в технически срещи със службите на
ЕК и в комитети/работни групи на ЕК.“
2. В раздел „III. За дейностите по чл. 12,
ал. 1, т. 3 – 5:“ се правят следните изменения
и допълнения:
а) думите „III. За дейностите по чл. 12, ал. 1,
т. 3 – 5" се заменят с „III. За дейностите по
чл. 12, ал. 1, т. 3 – 6“;
б) ред 3 се изменя така:
„3. Справка за щатния персонал на ДФЗ и
МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с
управлението (в т.ч. управлението на прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ), наблюдението,
оценката и контрола на ПРСР и разписани в
длъжностните характеристики на персонала (за
дейности по чл. 12, ал. 1, т. 3 и 6).“;
в) създава се ред 7:
„7. Поименна справка, съдържаща оценката
на служителите, получили допълнително възнаграждение въз основа на постигнати резултати
(за дейности по чл. 12, ал. 1, т. 6).“
Заключителна разпоредба
§ 18. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на § 5, т. 2 и 3, § 8, т. 3, § 13, т. 1, §
14, т. 1, § 15, т. 1, буква „а“, § 16, т. 2, буква „а“
и т. 4, които съгласно чл. 71, параграф 1, втора
алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) (ОВ, L 277, 21.10.2005 г., и Българско
специално издание: глава 03, том 66) влизат в
сила от 1 август 2012 г.
За министър:
Светлана Боянова
9694

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № РД-07-6
от 10 октомври 2012 г.

за кариерно развитие на социалните работници
в Агенцията за социално подпомагане
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят редът и
условията за кариерно развитие на социалните
работници в Агенцията за социално подпомагане, наричана по-долу „агенцията“.
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(2) Наредбата има следните цели:
1. да формира политика за развитие на
професионалните умения и квалификация на
социалните работници в агенцията;
2. да осигури съответствие между социалната
практика, потребностите в обхвата на социалната работа и равнището на професионалната
компетентност на служителите;
3. да повиши качеството на социалната работа и услугите, осъществявани в агенцията,
чрез подобряване подбора, квалификацията и
кариерното развитие на социалните работници.
Чл. 2. Кариерното развитие на социалните
работници в агенцията е процес на последователно заемане на длъжности при придобиване
и усъвършенстване на нови професионални
умения и компетентности.
Чл. 3. (1) В съответствие с достигнатото равнище на своята професионална компетентност
и образование социалните работници могат
да заемат следните длъжности в съответствие
с Класификатора на длъжностите в администрацията:
1. социален работник;
2. старши социален работник;
3. главен социален работник.
(2) Повишаването на квалификацията чрез
различни форми на обучение е част от непрекъснатата подготовка, с която се подпомага
пълноценната професионална реализация на
социалните работници.
Чл. 4. (1) Заемащите длъжност съгласно
чл. 3, ал. 1 могат да участват в организационни
форми за повишаване на квалификацията си
въз основа на:
1. заявено обучение в личните годишни
планове за обучение;
2. предложение на прекия ръководител.
(2) Трудово-правните въпроси, свързани с
участието във форми за повишаване на квалификацията по ал. 1, се уреждат с работодателя
при спазване на разпоредбите на Кодекса на
труда и Закона за държавния служител.
Раздел II
Условия за кариерно развитие чрез повишаване
на квалификацията на социалните работници
Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на агенцията утвърждава годишен план за обучение
на социалните работници и договаря провеждането на обученията, включени в одобрената
годишна програма.
(2) Условията за провеждане на обучението
за повишаване на квалификацията на социалните работници се договарят между агенцията
и обучаващата институция.
(3) Звеното в агенцията, отговарящо за
развитието на човешките ресурси, изпълнява
следните функции, свързани с обучението на
социалните работници:
1. проучва нуждите от обучение на социалните работници;
2. изготвя годишния план за обучение на
социалните работници;
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3. изготвя годишен доклад за изпълнението
на годишния план за обучението и постигнатите
резултати при съпоставянето им с проучените
нужди в началото на периода;
4. изготвя препоръки за подобряване процеса
на обучение.
(4) Финансирането на обучението се осигурява със средства от:
1. бюджета на агенцията;
2. средства, предоставени от проекти и
програми;
3. дарения;
4. други източници.
Чл. 6. (1) Обучението за повишаване на
квалификацията на социалните работници се
осъществява от:
1. висши училища, акредитирани в професионално направление „Социални дейности“,
„Социална педагогика“ и други специалности
в сферата на социалната работа;
2. Центъра за развитие на човешките ресурси
и регионални инициативи към Министерството
на труда и социалната политика;
3. други организации, лицензирани от Националната агенция за професионално образование
и обучение;
4. чуждестранни обучаващи и образователни
организации;
5. служители от системата на АСП.
(2) Сферите на специализация на социалните
работници са:
1. социална работа с деца и семейства;
2. социална работа с рискови групи;
3. социална работа с възрастни хора;
4. социална работа с хора със специфични
потребности и хора с увреждания;
5. социална работа в сферата на социалните
услуги;
6. социална работа в сферата на трудовата
заетост.
Чл. 7. (1) Организационните форми за повишаване на квалификацията на социалните
работници по смисъла на наредбата са, както
следва:
1. базови обучения, които включват:
a) комплексен курс, обхващащ актуална
проблематика в съответствие с функциите на
заеманата длъжност;
б) тематичен курс, обхващащ теоретична и
практическа подготовка по конкретен професионален проблем;
2. надграждащи обучения, които включват:
а) интензивен курс, обхващащ практическа
подготовка по специфични сфери на социална
работа, професионални функции и др.;
б) обучение за усъвършенстване и усвояване
на нови професионални умения.
(2) Формите, съдържанието, продължителността и хорариумът на всяко от обученията
се определят в зависимост от спецификата
на съответното обучение и условията, които
обучаващата институция трябва да осигури за
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признаването му, съгласно Закона за професионалното образование и обучение и другите
приложими нормативни актове.
(3) След завършване на всяка форма на
обучение по ал. 1 обучаващата организация
издава документ, който трябва да съдържа
следните задължителни реквизити:
1. пълно наименование на организацията,
провела обучението;
2. наименование на обучителния курс;
3. период на обучението;
4. продължителност в часове;
5. професионално направление;
6. придобита квалификация.
Чл. 8. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват социални
работници, които:
1. работят в области, за които са въведени
нови държавни изисквания;
2. постъпват за първи път на длъжност
„социален работник“;
3. постъпват или преминават на по-висока
длъжност;
4. изпълняват функциите на наставник по
отношение на новопостъпили служители;
5. имат отразена в атестацията препоръка
за обучение;
6. заемат длъжност по чл. 3, ал. 1 след
прекъсване за повече от две години на работа
в сферата на социалните дейности;
7. преминават на длъжност, която предвижда изпълнение на нови и/или допълнителни
функции.
Раздел III
Кариерно развитие
Чл. 9. (1) Изисквания за заемане на длъжностите по чл. 3, ал. 1:
1. „социален работник“ – длъжността се заема само по трудово правоотношение съгласно
Кодекса на труда:
а) минимална образователна степен – средно
образование;
б) специфични знания – да познава: същността и целите на социалната работа; етичните
правила за работа с клиенти; нормативната
база в сферата на социалните дейности: социалните помощи и социалните услуги, закрила
на децата и семействата, интеграция на хората с увреждания; структурите в държавата,
работещи в областта на социалната закрила;
в) специфични умения за: работа в екип,
комуникативност, компютърна грамотност и
работа със специализиран софтуер;
г) компетенции – да работи в екип по управ
ление на случаи; да подпомага дейността на
по-високите длъжностни нива; да осъществява
дейности по административното обслужване; да
събира и систематизира информация; да обработва бази данни във връзка с предоставянето
на социални помощи и услуги; да се занимава
с регистрацията и техническата обработка на
документи;
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2. „старши социален работник“ – длъжността
се заема по служебно правоотношение съгласно
Закона за държавния служител с конкурс:
а) завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
б) специфични знания: да познава много
добре същността и целите на социалната работа;
нормативната база в сферата на социалните
дейности: социални помощи и социални услуги,
закрила на децата и семействата, интеграция
на хората с увреждания; етичните правила
за работа с клиенти; спецификата на различните целеви групи; вътрешните правила за
документооборота; всички административни
структури на централно и общинско ниво,
имащи отношение към социалната работа, и
правилата за взаимодействие между тях;
в) специфични умения: много добра комуникативност; работа в екип, група и мрежа; пряка
работа с хора със специфични потребности и
хора с увреждания; водене на интервю; работа
под напрежение; компютърна грамотност и
работа със специализиран софтуер;
г) компетенции: да работи самостоятелно
и в екип по случаи, които са му възложени;
да обработва документи; да предлага решения;
да докладва за резултатите от работата си на
прекия ръководител; да обучава новопостъпили
социални работници; да извършва работа по
случай самостоятелно или в екип; да изготвя
анализи и да предлага решения; да участва в
поддържането на регистри и бази данни; да
провежда групова работа с възрастни и с деца;
да участва в административното обслужване на
гражданите и да осъществява връзка с други
административни и граждански организации,
които могат да се включат при решаване на
конкретни случаи;
3. „главен социален работник“ – длъжността
се заема по служебно правоотношение съгласно
Закона за държавния служител с конкурс:
а) завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
б) специфични знания: да познава отлично:
същността и целите на социалната работа;
нормативната база в сферата на социалните
дейности: социални помощи и социални услуги,
закрила на децата и семействата, интеграция
на хората с увреждания; етичните правила
за работа с клиенти; спецификата на различните целеви групи; вътрешните правила за
документооборота; всички административни
структури на централно и общинско ниво,
имащи отношение към социалната работа и
правилата за взаимодействие между тях;
в) специфични умения: отлична комуникативност; отлична работа в екип, група и мрежа;
координира работата на екипа; пряка работа
с хора със специфични потребности и хора с
увреждания; водене на интервю; работа под
напрежение; компютърна грамотност и работа
със специализиран софтуер;
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г) компетенции: да разработва експертни
анализи и да изготвя становища, свързани с
предоставянето на социални помощи и услуги;
да осигурява координация на всички служители,
работещи в екипа; да работи самостоятелно по
случаи, които са му възложени; да предлага
решения; да докладва за резултатите от работата
си на прекия ръководител; да изпълнява функции като наставник; да извършва аналитична и
изследователска дейност; да провежда групова
работа с възрастни и деца; да осъществява
връзка с други административни и граждански
организации, които могат да се включат при
решаване на конкретни случаи; да предлага
решения с висока степен на сложност.
(2) Изискванията за заемане на длъжността
се описват в длъжностната характеристика.
Чл. 10. (1) За служителите, постъпили на
работа в агенцията, се разработва система за
въвеждащо обучение, което има за цел да им
осигури първоначална, обща и специализирана
подготовка.
(2) На постъпилите на длъжност „социален работник“ по чл. 3, ал. 1 задължително се
провежда въвеждащо обучение в зависимост
от изискванията на длъжността.
(3) Изпълнителният директор на агенцията
утвърждава система за въвеждащо обучение,
в която се определят начинът, формите и обхватът на обучението.
(4) За реализиране на въвеждащото обучение по предходната ал. 3 се създава механизъм
за подбор и определяне на наставници, които
да подпомагат професионалното развитие на
новопостъпилите служители.
Чл. 11. В процеса на атестиране на социалните работници в системата на агенцията се
вземат предвид:
1. успешно завършено въвеждащо обучение
в случаите, когато се изисква;
2. премината организационна форма за
повишаване на квалификацията в сферата на
социалната работа.
Чл. 12. Агенцията стимулира и насърчава
професионалното обучение на социалните работници с цел кариерното им развитие чрез
осигуряване на необходимите условия за реализиране на обученията, включени в одобрения
годишен план по чл. 5, ал. 1.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Управление на случай“ е метод, чрез
който се осигуряват връзка, последователност
и непрекъснатост на процеса на подкрепа,
и се изразява в организация, координация и
контрол на всички дейности и услуги, които
го съставляват. Управлението на случай обхваща интервенциите както към детето/лицето и
неговото семейство, така и към жизнената им
среда, включително институциите, функциониращи в тази общност.
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2. „Рискови групи“ са продължително безработни лица; безработни младежи; лица/деца
с временни и трайни увреждания; хронично
болни деца/лица; лица в надтрудоспособна
възраст; обособени етнически групи; многодетни семейства; непълни семейства; лица с
асоциално поведение и криминални прояви;
лица, живеещи под нормативно определения
размер финансови средства.
3. „Наставник“ е лице, на което се възлага
въвеждането на новопостъпили служители в
спецификата на работата на социалния работник. Наставникът предава своите опит, умения,
знания и методи на работа чрез прилагане на
индивидуален подход и схема, предварително
съгласувани с прекия му ръководител. Наставникът обучава и подготвя наставлявания за
съществото на работа и го запознава със специфичните особености и изисквания на работното
място. В процеса на подготовка наставникът
предоставя подкрепа, съвети и препоръки, с
които напътства професионалното развитие на
новопостъпилия социален работник.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 3 от Закона за социално подпомагане.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2013 г.
Министър:
Тотю Младенов
9528

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
НАРЕДБА № I-6 от
12 октомври 2012 г.

за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия
на труд на служителите от Държавна агенция
„Национална сигурност“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и размерите на допълнителните
възнаграждения за специфични условия на
труд, които се изплащат на служителите от
Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС).
Чл. 2. Размерът на допълнителните възнаграждения по чл. 1 се определя при отчитане
на разполагаемите средства по бюджета на
агенцията.
Раздел II
Специфични условия на труд
Чл. 3. (1) Специфичните условия на труд са
особеностите на упражнявания от служителите
труд при изпълнение на законовите задачи и
дейности на агенцията.
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(2) Специфичните условия на труд на служителите от агенцията са свързани със:
1. конкретно изпълняваните задачи по осигуряване, организиране и извършване на дейностите на агенцията съгласно Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС);
2. завишена отговорност при осъществяване
на законовите правомощия, при подпомагане
на дейността на председателя на агенцията, при
осъществяване на методическо ръководство,
помощ и контрол, както и при организационно-техническото осигуряване на дейността на
агенцията;
3. работа при наличие на риск за здравето
и живота;
4. работа с класифицирана информация или
в зони за сигурност;
5. работа по осигуряване, ползване и прилагане на гласни и негласни методи и на ра
зузнавателни способи и средства, включително
работа като служители на прикритие.
(3) Размерите на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд
за служителите от агенцията се определят в
приложение № 1 (секретно).
(4) При определяне на конкретния размер
на възнаграждението се взема предвид и въздействието на служителя върху работната среда.
Раздел IIІ
Ред за определяне на размера на допълнителното
възнаграждение за специфични условия на труд
Чл. 4. (1) Конкретният размер на допълнителното възнаграждение за специфични условия
на труд на всеки служител от ДАНС се определя със заповед на председателя на ДАНС
по предложение (приложение № 2, секретно),
изготвено от пряк началник на съответния
служител, на длъжност директор на дирекция
и по-висока. Предложенията се съгласуват по
компетентност с главния секретар на ДАНС и
със съответния заместник-председател.
(2) При съгласуването на предложенията
по ал. 1 главният секретар или съответният
заместник-председател на ДАНС може да коригира направеното предложение.
(3) Конкретният размер на допълнителното възнаграждение за специфични условия на
труд на заместник-председателите, на главния
секретар, на директорите на дирекции, на началниците на самостоятелни териториални отдели,
на ръководителя на звеното за вътрешен одит
и на финансовите контрольори се определя от
председателя на ДАНС.
(4) Конкретният размер на допълнителното възнаграждение за специфични условия на
труд на председателя на ДАНС се определя от
министър-председателя.
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Чл. 5. (1) Допълнителното възнаграждение
за специфични условия на труд не се изплаща
по време на неплатен отпуск, както и за срока
на отстраняване от длъжност.
(2) Служителите от ДАНС, които участват
в операции и мисии извън територията на
Република България, в случаите, при които е
предвидено да получават допълнително месечно
възнаграждение за работа в условия на риск,
не получават допълнително възнаграждение за
специфични условия на труд по тази наредба.
(3) Допълнително възнаграждение за специфични условия на труд не се изплаща от ДАНС
на служителите, получаващи възнаграждение
по чл. 42, ал. 2 ЗДАНС.
(4) Допълнително възнаграждение за специфични условия на труд не се изплаща за времето
на командироване, курс или специализация в
страната и в чужбина с продължителност над
два месеца.
(5) Председателят на ДАНС може да
определи със своя заповед размер на допълнителното възнаграждение за специфични
условия на труд на служителите, назначени
на длъжности по чл. 64 от Правилника за
прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“ и които получават
възнагражденията си от ДАНС.
Чл. 6. (1) Предложенията по чл. 4 се изготвят
до 25-о число на месеца.
(2) На базата на изпратените предложения
специализирана административна дирекция
„Човешки ресурси“ подготвя заповед на председателя за определяне на индивидуалния размер
на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд считано от началото
на следващия месец.
Чл. 7. (1) За новоназначени служители на
ДАНС се определя допълнително възнаграждение за специфични условия на труд в минимален
размер, като конкретният размер се определя
по реда на чл. 4, ал. 1.
(2) Размерът на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд по ал. 1
може да бъде променен не по-рано от три месеца от датата на назначаването на служителя.
(3) Размерът на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд по ал. 1
се променя по реда на чл. 6.
Чл. 8. (1) Средствата за изплащане на допълнителните възнаграждения за специфични
условия на труд се включват в годишния проектобюджет на ДАНС и се изплащат в рамките
на утвърдения годишен бюджет на ДАНС.
(2) Със заповед на председателя на агенцията се определят максималните размери на
полагащите се допълнителни възнаграждения
по приложение № 1 (секретно) в зависимост
от разполагаемите средства за съответната бюджетна година.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 72,
ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 2. (1) С тази наредба се отменя Наредба
№ 4 от 2008 г. за условията, реда и размерите
на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от
Държавна агенция „Национална сигурност“
(издадена от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, обн., ДВ, бр. 34
от 1.04.2008 г., в сила от 1.04.2008 г.).
(2) Определените съгласно отменената
наредба допълнителни възнаграждения за
специфични условия на труд на служителите
на агенцията запазват досегашния си размер.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є „Държавен вестник“.
Председател:
Константин Казаков
9571

Наредба за допълнение на Наредба № І-4-4
от 2010 г. за атестиране на служителите на
Държавната агенция „Национална сигурност“
и за условията и реда, при които се определя
и изплаща допълнително възнаграждение за
постигнати резултати в служебната дейност
въз основа на оценка (поверително)
Параграф единствен. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 5:
„§ 5. Тази наредба отменя Наредба № І-5 от
19 юни 2009 г. за условията и реда, при които
се изплаща допълнително възнаграждение за
постигнати резултати в служебната дейност въз
основа на оценка на служителите на Държавната агенция „Национална сигурност“ (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2009 г.; изм. бр. 87 от 2009 г.),
считано от 1.01.2010 г.“
Председател:
Константин Казаков
9653

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № РД-595 от 2009 г. за реда за
разпределянето на работното време, за неговото
отчитане и за компенсирането на работата на
държавните служители в Държавна агенция
„Национална сигурност“ извън редовното работно време (ДВ, бр. 36 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) Директорите на дирекциите по чл. 12,
ал. 1, чл. 13, ал. 1 и 5 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС) и
началниците на самостоятелни териториални
отдели могат по изключение да определят и друг
начален час на работния ден или друг начален
час на обедната почивка за отделни структурни
звена, работни екипи или работни места, когато
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характерът на работата изисква това, като се
спазват общите правила за продължителността
на работното време на служителите в ДАНС.“
§ 2. В чл. 3, ал. 4 след думите „директорите“
се добавят думите „на дирекции и началниците
на самостоятелни териториални отдели“.
§ 3. В чл. 4, ал. 3 изречението „Почивките
се определят в месечните графици по ал. 1“
се заличава.
§ 4. В чл. 7 след думите „директорите“ се
добавят думите „на дирекции и началниците
на самостоятелни териториални отдели“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Положеният извънреден труд в почивни и
празнични дни от държавните служители, работещи при ненормиран работен ден, и от работещите
на смени – извън установената за тримесечния
период норма за нормалната продължителност
на работното време, се документира в специална книга за отчитане на извънредния труд. За
всяко основно структурно звено по чл. 11, ал. 1
ЗДАНС книгата се води и съхранява от негов
служител, определен със заповед на председателя
на ДАНС, по предложение на ръководителя на
съответното структурно звено.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Положеният извънреден труд се отчита
почасово с протокол. Протоколът се съставя в
три екземпляра от непосредствения началник на
държавните служители по ал. 1 и се утвърждава
от горестоящ пряк началник на длъжност не
по-ниска от директор на дирекция, директор
на териториална дирекция или началник на
самостоятелен териториален отдел. За положен извънреден труд от държавни служители,
работещи при ненормиран работен ден, протокол се съставя при наличието на издадена
заповед по реда на чл. 10, ал. 2. За положен
извънреден труд от държавните служители,
работещи на смени, протокол се съставя в
14-дневен срок след изтичане на съответния
тримесечен период.“
3. В ал. 3 думите „дирекция „Човешки
ресурси“ – ДАНС“ се заменят със „специализирана административна дирекция „Човешки ресурси“ – ДАНС“, а думите „дирекция
„Финансово-стопанска и управление на собствеността“ – ДАНС (ФСУС)“ се заменят със
„специализирана административна дирекция
„Финансово-стопанска и управление на собствеността“ (САДФСУС) – ДАНС“.
4. В ал. 4 думите „дирекция „ФСУС““ се
заменят със „САДФСУС“.
§ 6. В чл. 9 ал. 3 се изменя така:
„(3) Размерът на допълнителния платен годишен отпуск по ал. 1 и ал. 2, т. 2 се определя
със заповедта на председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“ по чл. 3,
ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона
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за Държавна агенция „Национална сигурност“
(ППЗДАНС) (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 7 и 101 от 2009 г.).“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Служебни задължения се изпълняват
в почивни и празнични дни от държавните
служители, работещи при ненормиран работен ден, а от работещите на смени – извън
установената за тримесечния период норма
за нормалната продължителност на работното
време, по изключение и извън случаите по
чл. 82, ал. 8 ЗДАНС и чл. 3, ал. 1 ППЗДАНС.“
2. В ал. 2 думите „по ал. 1“ се заменят с
„в почивни и празнични дни от държавните
служители, работещи при ненормиран работен ден“.
3. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) За положения извънреден труд от държавните служители, работещи на смени, след
утвърждаване на протокола по чл. 8, ал. 2 се
издава писмена заповед от председателя на
ДАНС по предложение на ръководителя на
съответното структурно звено на ДАНС за
изплащане на възнаграждение за извънреден
труд въз основа на протокола по чл. 8, ал. 2
при спазване на нормативните изисквания.“
Председател:
Константин Казаков
9572

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
Правила за изменение и допълнение на Правилата за условията и реда за прехвърляне
на разрешения за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс (обн., ДВ, бр. 29
от 2008 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тези правила се определят условията и редът, при които предприятията,
осъществяващи електронни съобщения, могат:
1. да прехвърлят издадените им разрешения за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс;
2. да прехвърлят част от правата и съответните задължения, включени в разрешения за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър;
3. да отдават под наем индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Предприятие, на което е издадено
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, може да прехвърли
разрешението или част от правата и съответ-
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ните задължения, включени в разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, както и да
отдаде под наем индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, само
след предварително разрешение от Комисията
за регулиране на съобщенията (комисията).
(2) Разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс или част от правата
и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
не могат да се прехвърлят, а индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, не можe да се отдава под наем, преди да са изтекли две години от получаването
на разрешението чрез конкурс или търг. След
изтичането на двугодишния период разрешението за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, могат да се
прехвърлят на трети лица, а индивидуално
определеният ограничен ресурс – радиочестотен спектър, можe да се отдава под наем след
предварително разрешение от комисията.“
§ 3. Създава се нов чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Комисията с решение разрешава
прехвърляне на разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс.
Със същото решение комисията прекратява
действието на разрешението на предприятието праводател и издава ново разрешение на
приобретателя.
(2) В случаите по чл. 5, ал. 1, 2, 3 и 4
правата и задълженията по разрешението
преминават към приобретателя от момента на
вписване в търговския регистър на съответните обстоятелства. Приобретателят е длъжен
в 14-дневен срок от вписването в търговския
регистър да уведоми комисията за вписване
на съответното обстоятелство.
(3) Комисията с решение разрешава прехвърляне на част от правата и съответните
задължения, включени в разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър. Със същото
решение комисията изменя разрешението
на предприятието праводател и издава ново
разрешение на приобретателя или изменя
неговото, ако приобретателят е предприятие по смисъла на Закона за електронните
съобщения (ЗЕС).
(4) Комисията с решение разрешава отдаването под наем на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър. В
решението се посочва, че задълженията по
разрешението за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, остават за титуляря на разрешението – наемодател.
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(5) Наемателят на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, е
длъжен в 14-дневен срок от подписването на
договора за наем да уведоми комисията за
датата на влизането му в сила.
(6) В срока по ал. 5 предприятията наемодател и наемател на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен
спект ър, у ведом яват комиси ята в слу чай
на предсрочно прекратяване на договора за
отдаване под наем.
(7) Комисията разрешава прехвърлянето
на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс или на част от
правата и съответните задължения по разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
или отдаването на последния под наем при
спазване принципите на обективност, равнопоставеност и прозрачност.
(8) Изискванията за даване на разрешение
от комисията за прехвърляне на разрешение
за ползване на ин диви д уа лно оп ределен
ограничен ресурс или на част от правата и
съответните задължения, включени в разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
както и за отдаване под наем на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, са еднакви за всички лица, желаещи
да осъществяват един и същи вид електронни
съобщения чрез ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс.
(9) Издадените от комисията временни
разрешения за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, не могат да се прехвърлят, а индивидуално определеният ограничен ресурс – радиочестотен спектър, предоставен с временно
разрешение, не може да се отдава под наем.“
§ 4. В чл. 3 ал. 2 се заличава.
§ 5. В чл. 5, ал. 3 след думите „чрез разделяне“ се добавя „или отделяне“.
§ 6. Заглавието на глава втора се изменя
така:
„ПРЕХ ВЪРЛ ЯНЕ Н А РАЗРЕШЕНИ Я ЗА
ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРАВАТА И СЪОТВЕТНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ
В РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН
РЕСУ РС – РА ДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР,
ИЛИ ОТДАВАНЕТО МУ ПОД НАЕМ“.
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „радиочестотен спектър“ се добавя „или да отдаде под наем индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър“.
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2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. идентификационни данни на предприятието, което желае да прехвърли разрешението за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение
за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, или
да отдаде под наем индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. идентификационни данни на лицето,
което желае да му бъде прехвърлено разрешението за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
или същият да му бъде отдаден под наем;“
в) в т. 4 след думите „радиочестотен спектър“ се поставя запетая и се добавя „респективно на отдаването под наем на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър“.
3. В ал. 4 се правят следните допълнения:
а) в основния текст след думите „прехвърлено разрешение“ се добавя „за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс“,
а след думите „радиочестотен спектър“ се
добавя „или такъв да му бъде отдаден под
наем“ и се поставя запетая;
б) в т. 4 след думите „или отсрочване на
задълженията“ се добавя ново изречение:
„Такъв документ не се прилага от предприятие, което желае да му бъде отдаден под
наем индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър.“
4. В ал. 6 след думите „радиочестотен
спектър“ се добавя „или му се отдава под
наем такъв“.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. След думите „радиочестотен спектър“
се добавя „или отдаването на последния под
наем“.
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2. В т. 1 и 2 след думата „прехвърлянето“
се добавя „или отдаването под наем“.
§ 9. В чл. 8а се правят следните изменения:
1. След думите „радиочестотен спектър“
се добавя „или отдаването на последния под
наем“.
2. В т. 2 и 4 след думите „прехвърлено
разрешение“ се добавя „или част от правата и съответните задължения, включени в
разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, респективно ще му бъде отдаден
под наем индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър“.
3. В т. 3 след думите „прехвърлено разрешението“ се добавя „или част от правата
и с ъ о т ве т н и т е за д ъ л жен и я, вк л ючен и в
разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, респективно ще му бъде отдаден
под наем индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър“.
§ 10. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „разрешението“ се
добавя „или да отдаде под наем предоставения му индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър“.
2. В ал. 1 в т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 след думата
„прехвърли“ се добавя „или отдаде под наем“.
3. В ал. 2 след думите „прехвърлянето по
ал. 1“ се добавя „и отдаването под наем“.
Заключителна разпоредба
§ 11. Правилата за изменение и допълнение
на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс са приети
с Решение № 1989 от 27 септември 2012 г. на
Комисията за регулиране на съобщенията.
Решението е прието на основание чл. 122,
ал. 1 от Закона за електронните съобщения
и влиза в сила от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“.
За председател:
Ирина Романска
9634
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-4
от 27 септември 2012 г.
На основание ч л. 17, а л. 8 от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските
земи във връзка с одобрен протокол по чл. 26,
ал. 11 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи от Областна дирекция „Земеделие“, Русе,
и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне на землището на с. Смирненски, община Ветово, област Русе, за имоти
№ 036004, 036005, 036006, 000698, 000683, 063009,
063019, 063091, 063120, 063122, 063123, 063124,
063125, 063132, 063133, 063134, 063141 с обща
площ на преработката 28,769 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“,
Русе, и началника на Общинската служба по
земеделие, гр. Ветово, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

9517

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-47-6
от 2 октомври 2012 г.
На основание ч л. 17, а л. 8 от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските
земи във връзка с одобрен протокол по чл. 26,
ал. 11 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи от Областна дирекция „Земеделие“, Велико
Търново, и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището на с. Големаните (ЕК АТТЕ 15401), община
Велико Търново, област Велико Търново, за
имоти с № 030002, 030005, 030006 и 030016 с
обща площ на преработката 8,365 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр.
Велико Търново, и началника на Общинската
служба по земеделие, гр. Велико Търново, за
сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварителното изпълнение на тази заповед по искане
на заинтересованата страна Агенция „Пътна
инфраструктура“ и за да се защитят особено
важни държавни и обществени интереси.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването є пред Върховния
административен съд на Република България.

9518

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-47-7
от 2 октомври 2012 г.
На основание ч л. 17, а л. 8 от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските
земи във връзка с одобрен протокол по чл. 26,
ал. 11 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи от Областна дирекция „Земеделие“,
гр. Велико Търново, и Заповед № РД-09-478
от 1.06.2010 г. на министъра на земеделието и
храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището на с. Габровци (ЕК АТТЕ 14235), община
Велико Търново, област Велико Търново, за
имоти с № 069002, 069004, 072001, 074006, 074009,
074020, 074021, 074022, 074023, 074024 с обща
площ на преработката 42,843 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр.
Велико Търново, и началника на Общинската
служба по земеделие, гр. Велико Търново, за
сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварителното изпълнение на тази заповед по искане
на заинтересованата страна Агенция „Пътна
инфраструктура“ и за да се защитят особено
важни държавни и обществени интереси.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването є пред Върховния
административен съд на Република България.

9519

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-47-8
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
във връзка с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
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от Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико
Търново, и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището
на с. Райковци (ЕКАТТЕ 61861), община Велико
Търново, област Велико Търново, за имоти с
№ 016001, 051003, 051005, 053001, 053002, 053003,
053004, 053005, 053006, 053007, 054014, 054028,
091001, 091002, 091004, 093001, 093002, 093003,
093004, 093005, 093006, 094001, 094002, 094003,
094004, 105007, 105008, 105009, 105010, 105011,
105012, 105013, 137004, 137016, 174001, 174002,
174003, 174004, 269003, 305001, 305002 и 305003 с
обща площ на преработката 208,843 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико
Търново, и началника на Общинската служба
по земеделие, гр. Велико Търново, за сведение
и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварителното изпълнение на тази заповед по искане
на заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура“ и за да се защитят особено важни
държавни и обществени интереси.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването є пред Върховния административен съд на Република България.

9520

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-47-9
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
във връзка с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
от Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико
Търново, и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището
на с. Въглевци (ЕКАТТЕ 12396), община Велико
Търново, област Велико Търново, за имоти с
№ 052006, 052007, 055002, 055003, 055004, 055005,
055006, 055007, 147029, 147044, 147045, 147006, 148040,
148041, 189010, 189011, 189012, 190030, 190055, 190056,
191001, 191013, 191014, 195027, 195073, 195074, 195075,
195076, 213002, 213003, 213008, 213009, 213011,
213012, 213013, 213017, 213036, 214001, 214002,
214003, 214004, 214005, 214061, 214065 с обща площ
на преработката 164,298 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико
Търново, и началника на Общинската служба
по земеделие, гр. Велико Търново, за сведение
и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
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На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварителното изпълнение на тази заповед по искане
на заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура“ и за да се защитят особено важни
държавни и обществени интереси.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването є пред Върховния административен съд на Република България.

9521

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-47-10
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
във връзка с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
от Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико
Търново, и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила карта
на възстановената собственост за землището на
с. Вонеща вода (ЕКАТТЕ 12098), община Велико Търново, област Велико Търново, за имоти с
№ 044004, 047003, 071001, 071004, 071006, 071008,
071009, 071013, 071014, 071017, 074001, 076001,
076002, 076005, 076025, 076026, 077005, 077006,
077007, 077013, 083001, 083002, 083003, 083006,
083007, 083008, 083009, 232002, 232004, 232009 с
обща площ на преработката 96,673 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико
Търново, и началника на Общинската служба
по земеделие, гр. Велико Търново, за сведение
и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварителното
изпълнение на заповедта по искане на заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура“
и за да се защитят особено важни държавни и
обществени интереси.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването є пред Върховния административен съд на Република България.

9522

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-47-11
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 13б от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите
от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и чл. 18а, ал. 1 във
връзка с одобрен протокол по чл. 18а, ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
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горския фонд от Областна дирекция „Земеделие“,
гр. Велико Търново, и Заповед № РД-09-478 от
1.06.2010 г. на министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището
на с. Габровци (ЕКАТТЕ 14235), община Велико
Търново, област Велико Търново, за имоти с
№ 244006 и 244007 с обща площ на преработката
3,037 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико
Търново, и началника на Общинската служба
по земеделие, гр. Велико Търново, за сведение
и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварителното
изпълнение на заповедта по искане на заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура“
и за да се защитят особено важни държавни и
обществени интереси.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването є пред Върховния административен съд на Република България.

9523

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-47-12
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 13б от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите
от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и чл. 18а, ал. 1 във
връзка с одобрен протокол по чл. 18а, ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд от Областна дирекция „Земеделие“,
гр. Велико Търново, и Заповед № РД-09-478 от
1.06.2010 г. на министъра на земеделието и храните нареждам
Да се преработи частично влязлата в сила карта
на възстановената собственост за землището на
с. Големаните (ЕКАТТЕ 15401), община Велико
Търново, област Велико Търново, за имоти с
№ 001411 и 001412 с обща площ на преработката
0,242 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико
Търново, и началника на Общинската служба
по земеделие, гр. Велико Търново, за сведение
и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварителното
изпълнение на заповедта по искане на заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура“
и за да се защитят особено важни държавни и
обществени интереси.

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването є пред Върховния административен съд на Република България.
За министър:
Св. Боянова
9524
ЗАПОВЕД № РД-47-13
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 13б от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите
от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и чл. 18а, ал. 1 във
връзка с одобрен протокол по чл. 18а, ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд от Областна дирекция „Земеделие“,
гр. Велико Търново, и Заповед № РД-09-478 от
1.06.2010 г. на министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището на с. Райковци (ЕКАТТЕ 61861), община
Велико Търново, област Велико Търново, за
имоти с № 001002, 002502 и 413018 с обща площ
на преработката 0,097 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико
Търново, и началника на Общинската служба
по земеделие, гр. Велико Търново, за сведение
и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварителното
изпълнение на заповедта по искане на заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура“
и за да се защитят особено важни държавни и
обществени интереси.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването є пред Върховния административен съд на Република България.
За министър:
Св. Боянова
9525
ЗАПОВЕД № РД-47-14
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 13б от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите
от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и чл. 18а, ал. 1 във
връзка с одобрен протокол по чл. 18а, ал. 4 от
Правилника за прилагане на закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд от Областна дирекция „Земеделие“,
гр. Велико Търново, и Заповед № РД-09-478 от
1.06.2010 г. на министъра на земеделието и храните нареждам:

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

Да се преработи частично влязлата в сила карта
на възстановената собственост за землището на
с. Въглевци (ЕКАТТЕ 12396), община Велико Търново, област Велико Търново, за имоти с № 241001,
261001, 261007, 262007, 288001, 288002, 288003, 288004
и 288005 с обща площ на преработката 11,461 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико
Търново, и началника на Общинската служба
по земеделие, гр. Велико Търново, за сведение и
изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварителното
изпълнение на заповедта по искане на заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура“
и за да се защитят особено важни държавни и
обществени интереси.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването є пред Върховния административен съд на Република България.

9526

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-47-15
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 13б от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд (ЗВСГЗГФ) и чл. 18а, ал. 1 във връзка
с одобрен протокол по чл. 18а, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския
фонд от Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико
Търново, и Заповед № РД-09-478 от 01.06.2010 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила карта
на възстановената собственост за землището на
с. Вонеща вода (ЕКАТТЕ 12098), община Велико Търново, област Велико Търново, за имоти с
№ 305019, 305021, 314008 и 331003 с обща площ на
преработката 17,495 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико
Търново, и началника на Общинската служба
по земеделие, гр. Велико Търново, за сведение и
изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварителното
изпълнение на заповедта по искане на заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура“
и за да се защитят особено важни държавни и
обществени интереси.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването є пред Върховния административен съд на Република България.

9527

За министър:
Св. Боянова

ВЕСТНИК
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МИНИСТEРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 302
от 25 септември 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Горноселци“, разположена в землищата на селата
Кобилино, Покрован, Черни рид и Горноселци,
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 от Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
Протоколно решение по т. 27 от протокол № 32 от
заседанието на Министерския съвет на 29 август
2012 г. разрешавам на „Фриго – Макс“ – ЕООД,
София – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията под ЕИК 131250330, със седалище и адрес на управление София 1715, район
„Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 417, вх. 1, ет. 4,
ап. 13, 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 „Горноселци“, разположена в
землищата на селата Кобилино, Покрован, Черни
рид и Горноселци, община Ивайловград, област
Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 3 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
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 геологопроучвателните 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 влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
За министър:
Е. Харитонова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Горноселци“
Координатна система 1970 г.
№
1.

X (m)
4535680

Y (m)
9465330

2.

4535698

9465766
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№
3.

X (m)
4535544

Y (m)
9465742

4.

4535390

9465603

5.

4534218

9465644

6.

4533750

9466290

7.

4533651

9465498

8.

4532708

9464173

9.

4533322

9463815

10.

4533942

9464509

11.

4534169

9464820

12.
9611

4534760

9464210
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Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Ямача“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

X (m)
4529350
4528920
4528870
4529225
4529740
4529610
4529580

Y (m)
9410455
9410295
9410020
9409585
9409605
9409925
9410130

9612

РАЗРЕШЕНИЕ № 304
от 27 септември 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Ямача“,
разположена на територията на община Джебел,
област Кърджали
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 от Закона
за подземните богатства и Протоколно решение
по т. 19 от протокол № 34 от заседанието на
Министерския съвет на 12.09.2012 г. разрешавам на „Салко“ – ООД, Кърджали – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
108551871, със седалище и адрес на управление
Кърджали 6600, ж.к. Студен кладенец, ул. Язовирска 6, 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 „Ямача“, разположена на територията на община Джебел, област
Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,485 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
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 проучване 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 проу чване с
титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.

РАЗРЕШЕНИЕ № 305
от 27 септември 2012 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Суворово 2“,
разположена в землището на гр. Суворово, община Суворово, област Варна
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 от Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно
решение по т. 18 от протокол № 34 от заседанието
на Министерския съвет на 12.09.2012 г. разрешавам
на „Пътища и мостове“ – ЕООД, Варна, титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
813029821, със седалище и адрес на управление
Варна, район „Одесос“, ул. Д-р Пюскюлиев 3,
ет. 4, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Суворово 2“, разположена в землището
на гр. Суворово, община Суворово, област Варна,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,18 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните 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 влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър:
Д. Добрев

Министър:
Д. Добрев

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Суворово 2“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4697587.0

9614990.0

2.

4697585.0

9615008.0

3.

4697578.0

9615040.0

4.

4697557.0

9615078.0

5.

4697543.0

9615095.0

6.

4697539.0

9615101.0

7.

4697537.0

9615105.0

8.

4697528.0

9615122.0

9.

4697518.0

9615137.0

10.

4697501.0

9615158.0

11.

4697484.0

9615173.0

12.

4697475.0

9615179.0

13.

4697470.0

9615200.0

14.

4697467.0

9615328.1

15.

4697411.1

9615471.1

16.

4697220.2

9615581.9

17.

4697154.4

9615529.0

18.

4697142.0

9615428.1

19.

4697212.7

9615247.5

20.

4697370.4

9615286.3

21.

4697381.2

9615181.3

22.

4697657.0

9614990.0

23.

4697657.0

9615516.4

24.

4697131.4

9615671.8

25.

4697139.6

9615199.6

26.
9613

4697200.0

9614700.0

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-160
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 4 ЗА и чл. 18, ал. 2,
т. 2 ППЗНП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и
училища и протокол от 19.09.2012 г. на експертната
комисия, определена със Заповед № РД-09-3 от
4.01.2011 г., изменена със Заповед № РД-09-1624
от 8.11.2011 г., отказвам на ЕТ „Дияна – Радка
Денева“ да открие Частна детска градина „Дияна
и петте сестри“ – Варна, поради следните мотиви:
1. С писмо изх. № 94РР-223 от 26.04.2012 г. на
основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 7 от 2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища на кандидата
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е предоставена възможност за коригиране на констатирани несъответствия с нормативната уредба в
системата на народната просвета и за допълнително
представяне на нормативно изискуеми документи.
2. В указания срок кандидатът не е отстранил
констатираните несъответствия и не е представил
изискваните документи, както следва:
– Молба на кандидата в съответствие с разпоредбите на чл. 3 от Наредба № 7 от 2001 г. на МОМН.
В молбата не е уточнено кой иска откриване и какво
име ще носи детската градина.
Посоченото ново име на детската градина
„Дияна и петте сестри“ е заменено в документите
от 10.09.2012 г. с името „Дияна – Радка Денева“,
което е в противоречие с разпоредбата на чл. 3,
т. 2, буква „з“ от Наредба № 7 от 2001 г. – името не
е съобразено с българските национални традиции.
– Проект на учебна програма за предучилищно
възпитание и подготовка съгласно чл. 6 от Наредба
№ 7 от 2001 г. (доп., ДВ, бр. 82 от 2007 г.) в съответствие с държавните образователни изисквания
за предучилищно възпитание и подготовка.
– Сведение за учителския състав съгласно чл. 7,
ал. 1 от Наредба № 7 от 2001 г. на МОН (изм., ДВ,
бр. 82 от 2007 г.).
– Проект на договор за обучение съгласно чл. 8 от
Наредба № 7 от 2001 г. (доп., ДВ, бр. 82 от 2007 г.).
– Документи за материално-техническата база
съгласно чл. 9 от Наредба № 7 от 2001 г. (доп.,
ДВ, бр. 82 от 2007 г.) за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и
училища. Преустроената детска градина не отговаря
на изискванията за детска градина – липсва кабинет
на директора, медицински кабинет с изолатор, стая
за персонала, физкултурен салон.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Върховния административен съд.

9696

Министър:
С. Игнатов

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1017
от 27 август 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 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 с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, писмо с вх. № Ц-03-6770
от 23.07.2012 г. и изпитвателен протокол № 26587
от 18.07.2012 г., издадени от Изпитвателен център
„Глобал Тест“ – София, удостоверяващи, че детски
надуваеми раменки, арт. № XL-0058, баркод: 6 915574
400580, страна на произход: Китай, предназначени
за деца над 3 г., с изображения на: сърце с коте,
конче с рог и цвете с гъба, поставени в целофанова
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опаковка, състав: пластмаса, PVC, не съответстват
на изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС ЕN 13138-1 по показатели: т. 5.6.2 „Устойчивост
на пробиване“ и т. 5.5.3 „Клапи и стопери“, поради
това, че раменките не издържат на сила 5N и са
изработени с клапи, които не задържат въздуха и
той свободно излиза, и представляват потенциален
риск за малкото дете от удавяне, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски надуваеми раменки, арт. № XL-0058, баркод: 6 915574
400580, страна на произход: Китай, предназначени
за деца над 3 г., с изображения на: сърце с коте,
конче с рог и цвете с гъба, поставени в целофанова
опаковка, състав: пластмаса, PVC, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта
стока по реда, условията и в сроковете, визирани
в Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
и да отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да не
се допусне увреждане на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

9577

За председател:
Ал. Масларски

ЗАПОВЕД № 1061
от 5 септември 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на комисията, прието с протокол № 28 от
заседание, проведено на 26.07.2012 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 с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс и изпитвателни протоколи № 26273 от 21.06.2012 г. и № 26274
от 21.06.2012 г. и експертно заключение към тях от
Изпитвателен център „Глобал тест“ – София, установяващи, че детски обувки за момиче MEIJIALONG,
арт. № 8911, и детски обувки за момиче SWZING,
арт. № В2515-1, не отговарят на изискванията на
БДС EN 71-1:2011. Изпитване за безопасност на
играчките.Част 1: Механични и физични свой-
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ства – тест за устойчивост на опън и тест за малки
части – стоките съдържат лесно откъсващи се части,
които попадат изцяло в цилиндъра за малки части,
и поради възможност от поглъщане и последващо
задушаване представляват потенциална опасност за
здравето на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски обувки
MEIJIALONG, арт. № 8911, за момиче, със самозалепваща се каишка през глезена, със залепена кожена
лента, завързана на панделка, с метални накрайници
на свободните краища, страна на произход – Китай,
с обявен състав – изкуствена кожа, гума и текстил,
предназначени са за деца до 3 години, опаковани в
картонени кутии – розов цвят на цветчета, с надпис
TONGXIE, и детски обувки SWZING, арт. № В25151, за момиче, със самозалепваща се каишка през
глезена, със залепени множество камъчета по саята
в областта на петата и глезена, страна на произход:
Китай, с обявен състав – изкуствена кожа, гума
и текстил, предназначени са за деца до 3 години,
опаковани в картонени кутии – бял цвят на разноцветни кръгчета, маркирана с № В 2890 и арт. № на
обувките, като стоки, представляващи сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта
стоки по реда, условията и в сроковете, визирани
в Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
и да отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта 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 съобщаването му, независимо
дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

9578

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 1063
от 5 септември 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 32 от заседание, проведено на
22.08.2012 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
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потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от изпитване № 443-1 от
17.07.2012 г., издаден от Лабораторията за анализ и
изпитване на материали и калибриране на средства
за измерване (ЛИМК) към ИМСТЦХА – БАН, и
експертно заключение към протокол № 443-1 от
17.07.2012 г., рег. № 953 от 6.08.2012 г., издадено от
Българската академия на науките – Институт по
металознание, съоръжения и технологии с Център
по хидроаеродинамика, установяващи, че чукът,
предлагащ се в комбиниран комплект инструменти
141 части т.м. GADGET  Tools, арт. № 330555, баркод:
3 800 123 117930, съдържащ: отвертки 6х100 мм права
и кръстата, часовникарски отвертки 4 бр., ключове
звездогаечни 8, 10, 11, 12, 13, 15 мм, чук кози крак,
макетен нож, вложки за гедоре 3/8`` 10, 11, 12, 13,
15, 17, 19 мм, вложки за гедоре 1/4`` 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 мм, шестограми 3, 4, 5, 6 мм, клещи
гарга 10``, клещи комбинирани 6``, върток за накрайници, тресчотка 3/8``, адаптор за накрайници,
накрайници 11 бр., 90 бр. дюбели, пирони, винтове, куки, произход: Китай (с описание и снимков
материал, публикувани на интернет страницата на
КЗП – www.kzp.bg), по контролираните параметри
съдържание на въглерод, силиций, манган, фосфор
и сяра не съответства на изискванията на БДС EN
10083-2:2006 „Стомани за закаляване и отвръщане.
Част 2: Технически условия на доставка за нелегирани стомани“; за стомана марка С45, поради което
при използването на чука от комплекта съществува
риск от нараняване, което застрашава здравето и
безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на комбиниран комплект инструменти 141
части т.м. GADGET Tools, арт. № 330555, баркод:
3 800 123 117930, съдържащ: отвертки 6х100 мм
права и кръстата, часовникарски отвертки 4 бр.,
ключове звездогаечни 8, 10, 11, 12, 13, 15 мм, чук
кози крак, макетен нож, вложки за гедоре 3/8``
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 мм, вложки за гедоре 1/4``
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, шестограми 3, 4, 5,
6 мм, клещи гарга 10``, клещи комбинирани 6``,
върток за накрайници, тресчотка 3/8``, адаптор
за накрайници, накрайници 11 бр., 90 бр. дюбели,
пирони, винтове, куки, произход: Китай, представляващ сериозен риск за здравето и безопасността
на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите
на описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които
стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да не
се допусне увреждане на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя
на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен
срок от съобщаването є по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
9579

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 980-ИП
от 4 октомври 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15,
ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 20, ал. 1, т. 1, предложение второ
във връзка с чл. 21, ал. 1 и 5 от Закона за пазарите
на финансови инструменти Комисията за финансов
надзор отнема издадения лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник на „Фико
Инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, бул. Мадара 48, издаден въз основа
на Решение № 239-ИП на Комисията за финансов
надзор от 29.03.2006 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в
14-дневен срок от съобщаването му, което не спира
неговото изпълнение.

9588

Председател:
Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1540
от 10 октомври 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3 и 8,
чл. 4, ал. 5, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол във връзка с Решение № 766 от 14.09.2012 г. на Министерския съвет
и протоколно решение № 2028 от 10.10.2012 г. от
заседанието на Изпълнителния съвет Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба
на имот – частна държавна собственост, представляващ почивна база на Министерския съвет, намиращ
се в курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“ – Варна, състоящ се от:
1. земя – парк: поземлен имот с идентификатор
10135.2570.26 с площ 16 240 кв.м;
2. сграда с идентификатор 10135.2570.26.6 със
застроена площ 178 кв.м, представляваща перално
помещение, конструкция: масивна, на един етаж;
3. сграда с идентификатор 10135.2570.26.7 със
застроена площ 86 кв.м, представляваща трафопост,
конструкция: масивна, на един етаж;
4. сграда с идентификатор 10135.2570.26.8 със
застроена площ 27 кв.м, представляваща кинокабина
(лятно кино), конструкция: масивна, на един етаж;
5. сграда с идентификатор 10135.2570.26.9 със
застроена площ 11 кв.м, представляваща бункер за
битови отпадъци, конструкция: масивна, на един етаж;
6. сграда с идентификатор 10135.2570.26.10 със
застроена площ 1593 кв.м, представляваща масивна
четириетажна сграда, година на строеж: І, ІІ, ІІІ
етаж – 1959 г., ІV етаж – 1968 г., състояща се от:
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– хотел на четири етажа заедно с прилежащ
сутерен, включващ: басейн, медицински сектор,
фитнес зала, бар-басейн и обслужващи помещения;
– ресторант с тераса;
– снекбар с тераса;
– две заседателни зали;
7. сграда с идентификатор 10135.2570.26.11 със
застроена площ 65 кв.м, представляваща гараж,
конструкция: масивна, на един етаж;
8. земя: поземлен имот с идентификатор
10135.2570.86 с площ 747 кв.м;
9. сграда с идентификатор 10135.2570.86.1 със
застроена площ 86 кв.м, представляваща съблекалня, състояща се от кабини за преобличане,
душове и тоалетни възли, конструкция: масивна,
на един етаж;
10. сграда с идентификатор 10135.2570.86.2 със
застроена площ 141 кв.м, представляваща хангар
за леки плавателни съдове и плажен инвентар,
конструкция: масивна, на един етаж;
11. сграда с идентификатор 10135.2570.86.3
със застроена площ 11 кв.м, представляваща
сграда за битови услуги, конструкция: масивна,
на един етаж.

9605

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 496
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: поземлен имот
№ 735 с 21 масивни постройки, гр. Златица, м.
Ханчето, община Златица, общински нежилищен
имот, стопанисван от „Галатея 2002“ – ЕАД, с
АчОС № 1556 от 25.02.2011 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването
на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаването на вземания и
сключването на договори за кредити, отнасящи
се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационна сделка за обекта.

9618

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 338
от 21 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 № 416 от 19.07.

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

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 13.11.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1 (на партера на вътрешното 3-етажно тяло),
София, бул. Христо Ботев 72, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 80 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

9309

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 339
от 21 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 № 416 от 19.07.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
(канцелария на партера на вътрешното 3-етажно
тяло), София, бул. Христо Ботев 72, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 73 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 7300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

9310

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 340
от 21 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 № 416 от 19.07. 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 13.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 2 (на партера на вътрешното 3-етажно тяло),
София, бул. Христо Ботев 72, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

9311

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 342
от 21 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 № 430 от 24.07.2008 г.,
изм. с Решение № 252 от 14.04.2011 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на

ВЕСТНИК
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агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на поземлен имот с № 2545 с идентификатор
68134.4355.2545 и административна сграда (незавършено ст роителство) с идентификатори
68134.4355.2545.1 и 68134.4355.2545.2, София, СПЗ
„Модерно предградие“ – Обеля, кв. 4, в УПИ
VIII, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 480 000 лв., 7,85 %
от сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 48 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

9312

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 349
от 5 октомври 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 № 675 от 2.12.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с УПИ IX, с. Яна, ул. Васил Левски 21 – общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 32 000 лв. (Сделката
се облага частично с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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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.

9619

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 351
от 5 октомври 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 № 453 от 14.07.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 22.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда и
УПИ II, кв. 29, с. Горни Богров, ул. Васил Левски
и ул. Ал. Стамболийски – общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 42 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

9620

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 352
от 5 октомври 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 № 334 от 28.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I-306,
кв. 21, ул. Станислав Доспевски 70А – общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“.

ВЕСТНИК
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2. Начална тръжна цена – 69 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 6900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – 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.

9621

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 356
от 5 октомври 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 № 573 от 15.09.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ № 496,
кв. 19, м. бул. Ломско шосе, ул. Евгени Босилков
(бивша ул. Борба) – общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 131 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

9622

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 182
от 20 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
№ 350, местност Набожната къща, землище на
гр. Айтос, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделска земя. Образува се
УПИ І-350 с отреждане „за работилница“ с ниско
свободно застрояване с височина до Н = 7 м и
технико-икономически показатели за устройствена зона „Ок“ съгласно червените линии и сините
надписи и по определените ограничителни линии
на застрояване на приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

9599

Председател:
Р. Хасан

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 548
от 9 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 1, протокол от 23.03.2010 г. на Общинския
експертен съвет Общинският съвет – гр. Белово,
одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Трасе
на оптичен кабел, преминаващо през землище
с. Дъбравите, община Белово, област Пазарджик“.
Трасето на оптичния кабел започва от края на
регулацията на гр. Белово, която е и землищна граница между землищата на гр. Белово и
с. Дъбравите, преминава по западната страна в
сервитута на местен път ПИ 000161, следвайки
посоката му първо на север, след това на запад
и североизток до достигане на регулацията на
с. Дъбравите. Дължината на трасето е 1080 м.

9647

Председател:
К. Варев

РЕШЕНИЕ № 256
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА и чл. 129 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белово, одобрява проект ПУП – ПП за
обект: „Трасе на кабелна линия НН“ в землището на с. Сестримо, община Белово, и учредява
съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката
безвъзмездно сервитутно право за изгрждане на
„Кабелна линия НН“. Трасето на електропровода започва от съществуващ КРШ в южната
страна на ПИ 000145 (път IV клас, местен път),
пресича пътя и се насочва на запад до нов КРШ.
Дължината на трасето е 106,13 м, а сервитутът
е по 0,6 м от двете страни от оста на „Кабелна
линия НН“, съобразен с разпоредбите на чл. 7,
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ал. 2 от Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите
на енергийните обекти и чл. 2 от Наредба № 8
от 1999 г. за правила и норми за разполагане на
технически проводи и съоръжения в населени
места.

9648

За председател:
Г. Генов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 355
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и Решение № КЗЗ-18 о т
22.08.2012 г., т. 14, на Комисията за земеделски
земи при Министерството на земеделието и храните Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване
20 kV за обект „Автобаза“ в ПИ № 091085, местност Кълни дол, землище на гр. Килифарево,
като трасето на ел. кабела започва от железен
решетъчен стълб от съществуващ електропровод
20 kV, попадащ в ПИ № 091016 – нива, частна собственост, продължава по ПИ № 091055 – полски
път, публична общинска собственост, и достига
до ПИ № 091085.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

9580

Председател:
Н. Ашиков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВИДИН
ЗАПОВЕД № РД-28/2
от 9 октомври 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи, чл. 28б,
ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
и протокол с вх. № 2803/4674 от 28.09.2012 г. на
комисия, назначена със Заповед № РД-28/2 от
8.12.2011 г. на областния управител на област
Видин, и Заповед № РД-28/1 от 6.03.3012 г. за
изменение на Заповед № РД-28/2 от 8.12.2011 г.
одобрявам окончателно завършения план на
новообразуваните имоти в графичен и цифров
вид в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в землището на гр. Димово,
местността Попадия, ЕКАТТЕ 21097, и землище
на с. Гара Орешец, местности Башовица, ЕКАТТЕ
14489, и Блатото, ЕКАТТЕ 14489, община Димово,
област Видин.
Ж а лби срещ у одобрен и я с тази за повед
план на новообразуваните имоти могат да се
подават чрез областния управител на област
Видин пред Административния съд – Видин, в
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ДЪРЖАВЕН

14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

9531

Областен управител:
Цв. Асенов

РЕШЕНИЕ № 21-2
от 11 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 11, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол
№ 9 от 10.10.2012 г. на ОбЕСУТ Общинският
съвет – гр. Дългопол, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„С т рои т елс т во и реконс т ру к ц и я на общ ински път VAR 3194/III-2083, Дългопол – Цонево – Сава – Красимир/III-208/ и път от общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол – Цонево – Сава – Красимир/III-208/ до общински път
VAR 1191/III-208, Комунари – Добромир – Аспарухово“. Подробният устройствен план е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива за строеж: „Строителство и реконструкция на общински път VАR 3194/III-2083,
Дългопол – Цонево – Сава – Красимир /III-208/
и път от общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол – Цонево – Сава – Красимир /III-208/ до
общински път VAR 1191/III-208, Комунари – Добромир – Аспарухово“ – обект от първостепенно
значение, за който е издадено Разрешение за
строеж № 44 от 20.08.2012 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Дългопол пред Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Христов

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 229
от 27 септември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № 16 от протокол № 3 от
8.05.2012 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж и Решение
№ 5 от 22.08.2012 г. на комисията по чл. 17, ал. 1,
т. 1 ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – ел. захранване на обект: „Фотоволтаична централа“ в имот с идентификатор
49494.624.26, местност Лагера, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Мъглиж,
община Мъглиж.
Трасето на ел. кабела започва от съществуващ
ЖР стълб № 166 на въздушен електропровод
20 kV, минава през имоти с идентификатори
49494.624.293, 49494.624.36 и достига до трафопост
в имот с идентификатор 49494.624.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Мъглиж, община Мъглиж.
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Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

9532

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
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Председател:
Мл. Чернаков

РЕШЕНИЕ № 230
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 5 от протокол
№ 10 от 23.08.2012 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
и Решение № 4 от 10.07.2012 г. на комисията по
чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общинският съвет – гр.
Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – ел. захранване на обект: „Розоварна
с производствен цех“ в поземлен имот № 110005
в землището на с. Ягода, местност Кьоклюка,
община Мъглиж.
Трасето на ел. кабела започва от съществуващ
ЖР стълб № 94 на въздушен електропровод 20 kV,
извод „Ягода“, минава през поземлени имоти с
№ 001707 и 002174 в землището на с. Шаново, община Мъглиж, през поземлени имоти с № 000389,
110002, 110003 и 110004 и достига до поземлен
имот № 110005 в землището на с. Ягода, община
Мъглиж.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

9533

Председател:
Мл. Чернаков

РЕШЕНИЕ № 231
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 6 от протокол
№ 10 от 23.08.2012 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
и Решение № 4, т. 2 от 10.07.2012 г. на комисията
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общинският съвет – гр.
Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – захранване с вода на обект:
„Розоварна с производствен цех“ в поземлен
имот № 110005 в землището на с. Ягода, местност
Кьоклюка, община Мъглиж.
Трасето на водопровода преминава през поземлени имоти с № 000001, 000389, 000402, 000498,
110001, 110002, 110003, 110004, 110018 и достига до
поземлен имот № 110005 в землището на с. Ягода,
община Мъглиж.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

9534

Председател:
Мл. Чернаков
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 232
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със Решение № 8
от протокол № 10 от 23.08.2012 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Мъглиж и Решение № 4 от 10.07.2012 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
1. Отменя свое Решение № 99 от 29.03.2012 г.
(ДВ, бр. 35 от 2012 г.) като взето при представена неокомплектувана напълно документация от
възложителя.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за ел. провод НН за обект „Складове
за селскостопанска продукция“ до поземлен имот
с идентификатор 49494.666.408, местност Каракос,
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Мъглиж, община Мъглиж, собственост на
„Светлина – Чолпанов“ – ЕООД.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

9535

Председател:
Мл. Чернаков

РЕШЕНИЕ № 233
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със Решение № 7
от протокол № 10 от 23.08.2012 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Мъглиж и Решение № 4 от 10.07.2012 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
1. Отменя свое Решение № 100 от 29.03.2012 г.
(ДВ, бр. 35 от 2012 г.) като взето при представена неокомплектувана напълно документация от
възложителя.
2. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентификатор
49494.666.408, местност Каракос, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Мъглиж,
община Мъглиж, собственост на „Светлина – Чолпанов“ – ЕООД.
С плана за застрояване в имота се предвижда изграждане на складове за селскостопанска
продукция.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

9536

Председател:
Мл. Чернаков

ВЕСТНИК

Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ № 000144 в землището на
с. Горно Козарево, община Омуртаг, и парцеларен
план на трасе на линеен обект на техническата
инфраструктура за строеж: „Допълнително водоснабдяване на с. Долно Козарево“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Омуртаг пред Административния съд – Търговище.

9624

РЕШЕНИЕ № 142
от 9 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Омуртаг, реши:

Председател:
М. Исмаил

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 241
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване, ел. и ВиК схеми, с цел промяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана
територия с отреждане – жилищно застрояване
на ПИ 000109 с площ 2100 кв. м в землището на
с. Асен, община Павел баня, и ПУП – парцеларен
план на трасе на ел. кабел, започва от стоманорешетъчен стълб към въздушен ел. провод 20 kV
„Скобелево“, разположен в поземлен имот ПИ
000016, продължава на юг и достига до ПИ 000109
в главно разпределително табло в землището на
с. Асен, община Павел баня. Общата дължина
на трасето на кабела за външно ел. захранване
е 40,75 л. м, площта на сервитута е 40,16 кв. м.

9474

Председател:
Н. Кавръкова

РЕШЕНИЕ № 242
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел
баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване, ел. и ВиК схеми за ПИ 066035, местност
Караорман, в землището на с. Търничени, община
Павел баня, начин на трайно ползване – „пасище,
мера“, площ на ПИ – 20,286 дка, с цел промяна
предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия – „Складова база за временно
съхранение на селскостопанска продукция“.

9475

ОБЩИНА ОМУРТАГ

С Т Р. 8 1   

Председател:
Н. Кавръкова

РЕШЕНИЕ № 243
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел
баня, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, ел. и ВиК схеми за ПИ 066034,
местност Караорман, в землището на с. Търничени, община Павел баня, начин на трайно
ползване – „пасище, мера“, площ на ПИ – 13,248
дка, категория на земята  – седма, с цел промяна
предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия – „Производствено-складова
база за подготовка, преработка и съхранение на
селскостопанска продукция“.

9476

Председател:
Н. Кавръкова

РЕШЕНИЕ № 244
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване. Трасето на ел. кабела започва от стоманорешетъчен
стълб № 147 към въздушен ел. провод ВЕП
20 kV „Търничени“ от ПС „Сахране“, разположен в ПИ 066035 – пасище, мера, собственост
на Иванка Тосунова. Трасето преминава през
ПИ 066021 – полски път, собственост на Община
Павел баня, и достига до ПИ 066034, местност
Караорман, в землището на с. Търничени, община Павел баня. Дължината на трасето е 36 л. м.
Площта на сервитута е 72 кв. м.

9477

Председател:
Н. Кавръкова

РЕШЕНИЕ № 245
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, ел. и ВиК схеми с цел промяна
предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия – Сс – „склад за селскостопанска продукция и машинен парк“, на ПИ 172004,
местност Сюлейманова чешма, начин на трайно
ползване – „нива“, площ на имота 2,947 дка, в
землището на с. Тъжа, община Павел баня.

9478

Председател:
Н. Кавръкова

РЕШЕНИЕ № 246
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и елементите на техническата
инфраструктура – ел. и ВиК схеми, с цел промяна
предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия – за селско стопанство – „Сеновал за съхранение на фураж и обслужващи

ВЕСТНИК
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постройки“, на ПИ 044041, местност Сюлейманова
чешма, начин на трайно ползване – „използваема
ливада“, площ на имота – 1,225 дка, в землището
на с. Тъжа, община Павел баня.

9479

Председател:
Н. Кавръкова

РЕШЕНИЕ № 247
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и елементите на техническата
инфраструктура – ел. и ВиК схеми, с цел промяна предназначението на земеделска земя в
у рбанизирана територия – за селско стопанство – „Конеферма и обслужващи постройки“, на
ПИ 173006, местност Софиларски път, начин на
трайно ползване – „нива“, площ на имота – 1,449
дка, в землището на с. Тъжа, община Павел баня.

9480

Председател:
Н. Кавръкова

РЕШЕНИЕ № 248
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване и елементите на техническата инфраструктура – ел. и
ВиК схеми, с цел промяна предназначението на
земеделска земя в урбанизирана територия – за
селско стопанство – „Сеновал за съхранение на
фураж и обслужващи постройки“, на ПИ 044045,
местност Сюлейманова чешма, начин на трайно
ползване – „използваема ливада“, площ на имота – 1,204 дка, в землището на с. Тъжа, община
Павел баня.

9481

Председател:
Н. Кавръкова

РЕШЕНИЕ № 249
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и елементите на техническата
инфраструктура – ел. и ВиК схеми, с цел промяна предназначението на земеделска земя в
у рбанизирана територия – за селско стопанство – „Кравеферма и обслужващи постройки“,
на ПИ 174003, местност Софиларски път, начин на
трайно ползване – „нива“, площ на имота – 5 дка,
в землището на с. Тъжа, община Павел баня.

9482

Председател:
Н. Кавръкова
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 181
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на канализация от ПИ 015001,
м. Гарга курия, землище Величково, преминаващо през полски път до съществуващо дере – ПИ
000669 в същото землище, с дължина на трасето
30 м, със сервитутни ивици, съобразени с действащата нормативна уредба, в размер 52 кв. м
съгласно изчертаните с кафяво трасе и сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.

9645

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 182
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод от Помпена
станция „Гелеменово“ в ПИ 000229, землище
Гелеменово, преминаващо до границата на ПИ
130047 – оризище, общинска собственост, и през
полски пътища и отводнителни канали в същото
землище, пресичащо автомагистрала „Тракия“
при км 87 + 535 и землищната граница между
с. Гелеменово и с. Величково до ПИ 015001, м.
Гарга курия, землище Величково, с дължина на
трасето на електропровода 1369 м, със сервитутни
ивици, съобразени с действащата нормативна
уредба, в размер 1539 кв. м съгласно изчертаните със зелено трасе и сервитути и приложения
регистър на засегнатите имоти.

9646

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 215
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 3,
чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения № 156 и № 157 по протокол № 12
от 28.06.2012 г. Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
1. Да се извърши продажба чрез приватизация
на следните недвижими имоти:
1 .1 . По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
57354.300.2487 с площ 10 218 кв. м, заедно с построените в него сгради: сграда с ид. 57354.300.2487.1 със
ЗП 105 кв. м на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.2
със ЗП 377 к в. м на 2 ета жа; сг рада с ид.
57354.300.2487.3 със ЗП 612 кв. м на 2 етажа; сграда
с ид. 57354.300.2487.4 със ЗП 23 кв. м на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.5 със ЗП 150 кв. м на 1 етаж;
сграда с ид. 57354.300.2487.6 със ЗП 296 кв. м на
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1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.7 със ЗП 78
кв. м на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.8 със
ЗП 241 кв. м на 1 етаж; сграда с ид.57354.300.2487.9
със ЗП 291 кв. м на един етаж; сграда с ид.
57354.300.2487.10 със ЗП 12 кв. м на 1 етаж; сграда
с ид. 57354.300.2487.11 със ЗП 173 кв. м на 1 етаж;
сграда с ид. 57354.300.2487.12 със ЗП 315 кв. м на 1
етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.13 със ЗП 9 кв. м
на 1 етаж; сграда с ид.57354.300.2487.14 със ЗП 12
кв. м на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.15 със
ЗП 46 кв. м на 1 етаж; сграда с ид.57354.300.2487.16
с ъ с ЗП 373 к в. м на 1 е та ж; сг ра да с и д.
57354.300.2487.17 със ЗП 395 кв. м на 1 етаж; сграда
с ид. 57354.300.2487.18 със ЗП 434 кв. м на 1 етаж;
сграда с ид. 57354.300.2487.19 със ЗП 396 кв. м на 1
етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.20 със ЗП 5 кв. м
на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.21 със ЗП 128
кв. м на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.22 със
ЗП 9 кв. м на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2487.23
със ЗП 16 кв. м на 1 етаж по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш (УПИ I за „Промкомбинат“ – кв. 87
по ПУП на гр. Полски Тръмбеш), представляващ
обособена част от имуществото на общинска
фирма „Подем“ – ЕООД, гр. Полски Тръмбеш,
със 100 % общинско участие в капитала на дружеството, съгласно АОС № 3139 от 1.06.2012 г. на
Община Полски Тръмбеш.
1. 2 . По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
57354.300.2488 с площ 306 кв. м, заедно с построените в него сгради: сграда с ид. 57354.300.2488.1 със
ЗП 114 кв. м на 1 етаж; сграда с ид. 57354.300.2488.2
със ЗП 32 кв. м на 1 етаж по КК и КР на гр.
Полски Тръмбеш (УПИ II за „Производствени
дейности“ – кв. 87 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш), представляващ обособена част от имуществото на общинска фирма „Подем“ – ЕООД, гр.
Полски Тръмбеш, със 100 % общинско участие в
капитала на дружеството съгласно АОС № 3138
от 1.06.2012 г. на Община Полски Тръмбеш.
2. Приема приватизационната оценка, правния анализ и информационния меморандум на
имотите по т. 1.1 и 1.2 от решението.
3. Продажбата да се извърши чрез публично
оповестен конкурс на един етап при условията на
глава шеста, раздел ІІІ от Наредбата за търговете
и конкурсите.
4. Продажбата да се извърши в левове. Спечелилият конкурса участник няма право на разсрочено плащане и е длъжен да заплати цялата
дължима сума, представляваща разликата от
достигнатата конкурсна цена и внесения депозит,
преди подписване на договора за продажба.
5. Определя минимална конкурсна цена за
имотите по т. 1.1 и 1.2 от решението в размер
821 200 лв. без ДДС.
6. Определя депозит за участие в конкурса
парична вноска в размер 200 000 лв., който се
внася по набирателна сметка на Община Полски
Тръмбеш при „ЦКБ“ – клон Велико Търново:
BG08 CECB 9790 3310 2233 00, BIC на „ЦКБ“ – АД:
CECBBGSF, в срок до 12 ч. на 21-вия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник“. В срок 5 работни дни след изтичането на
срока за обжалване на решението за определяне
на спечелилия участник органът за приватизация
освобождава депозитите на участниците, като
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депозитът на спечелилия конкурса се задържа
като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.
7. Утвърждава конкурсната документация за
провеждане на публично оповестен конкурс на
един етап:
7.1. обстоятелствата по чл. 10, ал. 2, т. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни
данни за всяко от тях;
7.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в конкурса;
7.3. разяснения относно процедурата по провеждането на конкурса и сключването на договор
за приватизация;
7.4. проект на договор за продажба на обекта
на конкурса;
7.5. информационен меморандум.
8. Определя следните приоритетни конкурсни
условия:
8.1. предлагана конкурсна цена за имотите над
минимално определената конкурсна цена в т. 5
с относителна тежест по този показател – 50 %;
8.2. предлагани инвестиционни разходи за реализиране на инвестиционен план с относителна
тежест по този показател – 30 %;
8.3. разкриване на нови работни места не
по-малко от 30 с относителна тежест по този
показател – 20 %.
9. Всички заинтересувани лица могат да закупят конкурсна документация в Информационния
център за обслужване на граждани при общинска
администрация – гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно
море 4, след заплащане на 370 лв., без включен
ДДС в срок до 16,30 ч. на 15-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
10. Условие за закупуване на конкурсната
документация е представянето на следната документация:
10.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация – в
случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
10.2. по отношение на юридическите лица:
заверено копие от документ, удостоверяващ ЕИК
на фирмата за вписване на юридическите лица в
търговския регистър към Агенцията по вписванията; нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документацията, не
може да се установи от документ за регистрация.
11. В срок до 16,30 ч. на 15-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
закупилите конкурсна документация могат да
отправят писмени искания за разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията се изготвят в писмена форма в срок
3 работни дни и се предоставят при поискване
на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.
12. Оглед на имота може да се извършва всеки присъствен ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ до 12 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на
конкурсна документация.

ВЕСТНИК
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13. Оферти за участие в конкурса се подават
до 16 ч. на 21-вия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
в запечатан непрозрачен плик, върху който са
отбелязани пълното наименование на обекта на
конкурса, името (фирмата) и адресът на подателя.
14. Конкурсът ще се проведе при следните
условия: на 22-рия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, начало 11 ч.,
място – заседателна зала № 403 в сградата на
общинската администрация, гр. Полски Тръмбеш.
15. Упълномощава кмета на общината да извърши всички законови процедури по провеждането
на конкурса, да издаде сертификат за регистрация
съгласно чл. 35а, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите, да назначи конкурсна комисия, в
която да бъдат включени общински съветници,
която да проведе публично оповестения конкурс
при посочените в решението условия и да изготви
мотивиран доклад до органа за приватизация,
съдържащ предложение за класация.

9623

Председател:
Е. Енчев

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 300
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 27 от протокол № 4 от 22.05.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на кабел ниско
напрежение за захранване на УПИ 029004 в местността Склавски път, землище на с. Поленица,
община Сандански.
Трасето на електропровода преминава през поземлени имоти: имот № 000030 – полски път, землището на гр. Сандански; имот № 000213 – полски
път, и имот № 029012 – полски път, в землището
на с. Поленица. 	
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.

9678

Председател:
Ат. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 301
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 28 от протокол № 6 от 5.07.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Трасе на кабел за външно
ел. захранване 20 kV“ за обект: „Къща за гости“
в урегулиран поземлен имот (УПИ 015002), поземлен имот с идентификатор по КК 65334.15.2,
местност Смилово, землището на гр. Сандански.
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Трасето на кабела – 20 kV, започва от съществу ващо Ж Р на магист ра лен ЕП 20 kV
„Бис т ри ца“ в П И с и ден т ифи к ат ор по К К
65334.226.566 – пасище, мера, м. Манастирчето,
земи ОПФ, преминава през ПИ с идентификатори 65334.15.8 – нива, м. Смилово, земи – ОПФ,
65334.15.10 – пасище, мера, м. Смилово, земи
ОПФ, ползвател Община Сандански, и достига
до ПИ с идентификатор 65334.15.2 (УПИ 015002),
м. Смилово – частна собственост, урбанизирана,
на Симо Николов Симеонов.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.

9679

Председател:
Ат. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 302
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 21 от протокол № 4 от 21.05.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на електропровод 20 kV в землище с. Плоски за МВЕЦ
„Тремошница“на река Санданска Бистрица.
Трасето на електропровода преминава през
имот 000.503 – дървопроизводителни горски площи, землище на с. Плоски, община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.

9680

Председател:
Ат. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 303
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 20 от протокол № 4 от 21.05.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на напорен
тръбопровод за МВЕЦ „Тремошница“ на река
Санданска Бистрица.
Трасето на напорния тръбопровод преминава
през имот 000.251 – залесена горска територия в
местността Туричка черкава, землище на с. Лиляново, и през имот 000.371 – широколистни
дървесни видове, землището на с. Лиляново,
община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.

9681

Председател:
Ат. Стоянов

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5   

РЕШЕНИЕ № 304
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 21 от протокол № 4 от 21.05.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на eлектропровод
20 kV в землище с. Лиляново за МВЕЦ „Тремошница“ на река Санданска Бистрица.
Трасето на електропровода преминава през
имот 000.371 – широколистни дървесни видове,
землище на с. Лиляново, община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.

9682

Председател:
Ат. Стоянов

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 131
от 24 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило искане
с вх. № СП-3636 от 23.07.2012 г. от Антон Станчев
Стоянов с адрес с. Ряхово, община Сливо поле,
ул. Петър Берон 16, Общинският съвет – гр.
Сливо поле, реши:
1. Одобрява ПУП – план за застрояване на
поземлен имот с идентификатор 63668.142.24 по
КК на с. Ряхово, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

9650

Председател:
С. Салиев

РЕШЕНИЕ № 132
от 24 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило искане
с вх. № СП-6382 от 19.12.2011 г. от Сезгин Шефкет
Дауд с адрес с. Кошарна, община Сливо поле,
ул. Трети март 7, Общинскит съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – изменение на парцеларен
план на инженерната инфраструктура – електропроводно отклонение СрН от съществуващ ЖР
стълб от ВЕЛ 20 kV „Черешово“ до ПИ 026025
по КВС на с. Стамболово, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

9651

Председател:
С. Салиев

С Т Р. 8 6
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ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 251
от 26 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елементите на техническата инфраструктура – трасе на водопровод
за водоснабдяване на овцеферма в ПИ № 000908
по КВС на землището на с. Момина църква,
община Средец, област Бургас, собственост на
„Лавенда“ – ООД.
Трас е т о на к аб е ла п р ем и на ва п р е з П И
000608 – общински полски път, и ПИ № 000885 – урбанизирана територия, овцеферма, собственост
на „Лавенда“ – ООД.
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.

РЕШЕНИЕ № 12
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 73626.157.527
(извън регулация) по кадастрална карта за землището на гр. Търговище, м. Серсема, с който
имотът се отрежда „за жилищно застрояване“
и за него се предвижда нискоетажно свободно
застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.

9472

Председател:
Н. Палова

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

РЕШЕНИЕ № 252
от 26 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елементите на
техническата инфрастру кт у ра – трасе на ел.
кабел НН – 1 kV за външно електрозахранване
на овцеферма в ПИ № 000908 по КВС на землището на с. Момина църква, община Средец,
област Бургас.
Трасе т о на к абела се п реси ча п рез ПИ
000608 – общински полски път, и преминава
през поземлени имоти: № 000885, № 000903 и
№ 000908 – урбанизирана територия, овцеферма,
собственост на „Лавенда“ – ООД.
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.

9473

Председател:
Н. Палова

ОБЩИНА ТУТРАКАН
РЕШЕНИЕ № 198
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13, чл. 22,
ал. 1 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Ту тракан, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (Пп) за ел.
захранване на трафопост в поземлен имот (ПИ)
№ 050244 по КВС на с. Нова Черна, ЕКАТТЕ
51956, община Тутракан.

9411

9537

Председател:
С. Али

Председател:
И. Недев

РЕШЕНИЕ № 206
от 26 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за застрояване на ПИ 245031 и ПИ
№ 245030, 245025, 245010 и 001606, местност Под
село, землище на с. Коларово, община Харманли.
За поземлен имот 245031 се запазва предназначението „Винарска изба“ и показателите на
застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – max 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – max 1,2;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно – e.
Към терена в ПИ 245041 за изграждане на
„Винарска изба“, одобрен със заповед № 1366 от
26.06.2008 г., се добавят ПИ 245030, 245025, 245010
и 001606, с. Коларово, за изграждане на трафопост, пречиствателни съоръжения, площадки и
други благоустройствени мероприятия, съгласно
графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.

9581

Председател:
П. Делчев

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 232
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вх. № 26-00-2086 от 11.05.2012 г. и становище на
ОбЕСУТ по т. 5 от протокол № 31 от 11.09.2012 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия
за водопроводно отклонение РЕ ∅ 75 – ∅ 90/1,0 до
имот 83510.374.14 по кадастралната карта на Шумен
при следните условия: с ПУП – парцеларен план
се одобряват трасе и сервитут за водопроводно
отклонение РЕ ∅ 75 – ∅ 90/1,0 до имот 83510.374.14
по кадастралната карта на Шумен.
2. Одобрява се ПУП – парцеларен план по приложената скица, изведена с № 459 от 10.08.2012 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

9554

Председател:
Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 233
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вx. № 94-В-285 от 21.05.2012 г., Заповед № РД-251737 от 7.11.2011 г. за разрешаване изработването
на ПУП, Решение № 5, т. 1 от 19.07.2012 г. за
утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на
ОБЕСУТ по т. 4 от протокол № 31 от 11.09.2012 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор 83510.412.14 по
кадастралната карта на гр. Шумен в местността
Горен сусурлук при следните условия:
С плана за застрояване се определя застрояване
за имота със следните показатели:
– устройствена зона – „Пп“;
– предназначение на имота съгласно чл. 8,
т. 1 ЗУТ – „Складова база с магазин и офиси“;
– начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1
ЗУТ свободно;
– характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. l
ЗУТ – ниско, с максимална височина Н<10 м.
2. Одобрява се ПУП – план за застрояване и
план-схема за озеленяване по приложената скица,
изведена с № 470 от 15.08.2012 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

9555

Председател:
Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 234
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 127, ал. 6
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ, заявление с
вх. № 08-00-133 от 5.06.2012 г., Решение № 178 от
28.06.2012 г. за допускане изменение на ПУП и
ОУП и становище на ОбЕСУТ по т. 2 от протокол № 32 от 14.09.2012 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
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Одобрява проект за изменение на общ устройствен план едновременно с подробен устройствен
план – план за улична регулация и план за регулация съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ за част от
квартал 340 по плана за регулация на гр. Шумен
при следните условия:
1. С изменението на общия устройствен план
се променя устройственият режим на част от имот
83510.670.433 по кадастралната карта на Шумен от
„Специален терен“ на „Предимно производствен“.
2. С плана за улична регулация се образува
нова задънена улична отсечка от осова точка 6а
до осова точка 6й.
3. С плана за регулация се образуват нови
УПИ XCII, XCIII и XCIV в кв. 340 с отреждане
„Производствени и складови дейности“ по плана за регулация на гр. Шумен. Изменението се
одобрява по чертежите, изведени с № 524, 525 и
526 от 17.09.2012 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

9556

Председател:
Г. Колев

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 229
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проекти за подробни устройствени
планове – парцеларени планове за:
1. Трасе на подземен електропровод 20 kV до
поземлен имот № 010066 през поземлени имоти
№ 000229, 000078, 000042, 000043, 000075, 000082
и по края на АМ „Тракия“ по КВС на з-ще
с. Дражево.
2. Трасе на водопровод до поземлен имот
№ 010066 през поземлени имоти № 000078, 000042,
000043, 000075 и по сервитута на АМ „Тракия“
по КВС на з-ще с. Дражево.
3. Трасе на канализационен клон от поземлен
имот № 010066 до дере – поземлен имот № 000043
през поземлен имот № 000082 и по края на АМ
„Тракия“ по КВС на з-ще с. Дражево.
4. Трасе на водопровод, преминаващо през
следните имоти: ПИ № 061010 – изоставени орни
земи, ПИ № 000043 – полски път, ПИ № 006016 –
изоставени орни земи, ПИ № 006019 – изоставени
орни земи, ПИ № 006022 – пасище, мера, ПИ
№ 006023 – територии на водосточно съоражение,
ПИ № 000010 – канал, ПИ № 006033 – пасище,
мера, ПИ № 006032 – територии на водосточно
съоръжение по КВС на з-ще с. Ханово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община „Тунджа“ – Ямбол, пред
Административния съд – Ямбол.

9553

Председател:
К. Карагьозов
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3. – Министерството на икономиката, енергетиката и т у ризма съобщава, че съгласно
чл. 178, ал. 2 от Закона за виното и спиртните
напитки (ЗВНС) и Заповед № РД-16-1295 от
4.10.2012 г. на Иво Маринов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма,
в интернет страницата на министерството на
адрес: http://www.mi.government.bg/bg/themesc305.html, са публикувани:
1. Списък на официалните органи в държавата на произхода за страни – нечленки на
ЕС, компетентни да издават атестация за внасяните в Република България етилов алкохол
от земеделски произход, дестилати и спиртни
напитки, за установяване на съответствието им
с изискванията за производство и търговско
предлагане в държавата на произхода.
2. Списък на официалните органи в държавата на произхода за страни – нечленки на ЕС,
компетентни да издават протоколи от изпитване
(анализни свидетелства) за внасяните в Република България етилов алкохол от земеделски
произход, дестилати и спиртни напитки, които
са предназначени за пряка консумация.
Съгласно чл. 178, ал. 3 ЗВСН списъците по
т. 1 и 2 могат да бъдат допълвани след официално уведомление от посолството (търговското
представителство) на съответната държава.
9629
1. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 153, ал. 3 ЗУТ обявява, че заместник-министърът на регионалното развитие
и благоустройството е издал Заповед № РС-55
от 1.10.2012 г. за презаверяване на Разрешение
за строеж № РС-14 от 19.06.2007 г., издадено от
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството, за обект „Преустройство и
реконструкция на сграда „Нова електролизерна
станция“ в „Ремонтно-обслужваща сграда“, в
частта му за II етап. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповед
та подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Административния съд – София-град,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
9589
237. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
с постановление за възлагане на недви ж им
имот № 12584/2007/000230 от 24.09.2012 г. и
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 12584/2007/000231 от 24.09.2012 г. възлага
н а „Вас кон и – О7 – БГ “ – ЕООД , ЕИ К по
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 201807454, а дрес за
кореспонденция: с. Трудовец, ул. Цар Борис І
№ 1, представлявано от Васил Георгиев Христов, следните недвижими имоти: 11764/32094
идеални части от УПИ ІІ, кв. 158 по плана на
гр. Правец (съгл. НА № 31, т. 1, рег. № 456,
дело № 30 от 2002 г., парцел ХХІ) и следните
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сгради: арматурен цех с РЗП 864 кв.м, склад
с РЗП 288 кв. м, масивна сграда – бивша „Битова“ с РЗП 162 кв.м, и трафопост с РЗП 75,75
кв. м, намиращ се в гр. Правец, при съседи:
изток – шосе, запад – земеделска земя и база
на „ВиК“, север – шосе, юг – земеделска земя;
18559/32094 идеални части от УПИ ІІ, кв. 158
по плана на гр. Правец (съгл. НА № 31, т. 1,
рег. № 456, дело № 30 от 2002 г.), парцел ХІХ
с площ 10692 кв.м, парцел ХХ с площ 7867
кв.м, заедно с построените в парцела сгради:
арматурен цех с РЗП 432 кв.м, представляващ
сграда с едропанелна конструкция и трафопост
селски тип с РЗП 18 кв.м, намиращ се в гр.
Правец, при съседи: изток – шосе, запад – земеделска земя и база на „ВиК“, север – шосе ,
юг – земеделска земя.
9582
563. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 73 от 1.10.2012 г. за възлагане на недвижим
имот възлага на купувача Детелина Добринова
Шопова, адрес за кореспонденция: Сливен, ул. Г.
С. Раковски 80, ет. 5, ап. 25, следния недвижим
имот, отнет в полза на държавата, представляващ 1/2 идеална част от апартамент № 25 на
ет. 5 в жилищен блок № 80 с адрес: Сливен, ул.
Г. С. Раковски, със застроена площ 107,54 кв.
м, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни
помещения, при граници: изток – външен зид,
запад – коридор и ап. № 26, север – стълбищно
помещение, юг – външен зид, ведно с принадлежащото му избено помещение № 23 и таванско
помещение № 22, заедно с отстъпено право на
строеж върху общинска земя и 1,767 % идеални
части от общите части на сградата, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Сливен, община Сливен, одобрени със Заповед
№ РД-18-31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния
директор на АК, представлява имот с идентификатор 67338.532.5.1.25, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.532.5, при граници на апартамента:
на същия етаж – имот с кад. № 67338.532.5.1.26,
отгоре – имот с кад. № 67338.532.5.1.31, отдолу – имот с кад. № 67338.532.5.1.19. Имотът се
продава такъв, какъвто е към момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за
недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава
върху купувача от датата на постановлението.
9583
10. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – изменение
на план за регулация на м. Бул. Ленин – улична
регулация от о.т. 513 до о.т. 532 и между о.т. 514
и о.т. 533, и на м. Врана – Лозен – Триъгълника – улична регулация между о.т. 1 и о.т. 7 и
между о.т. 34 и о.т. 35; изменение границите
на УПИ I-10, 37, 38, 39, 40, кв. 30. Проектът е
изложен в район „Панчарево“ и в район „Искър“.
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На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обявяването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Панчарево“ и чрез район
„Искър“. Проектите за подробни устройствени
планове подлежат на обществено обсъждане
по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ преди внасянето
им в общинския експертен съвет по устройство
на територията.
9606
14. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
подробни устройствени планове за обект: „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на
ПСОВ в обхвата на следните подобекти:
1. ПУП – план за застрояване – пречиствателна станция за отпадни води – ПИ 02676.9.102
по КК на гр. Банско, област Благоевград;
2. ПУП – план за застрояване – изграждане
на канална помпена станция в ПИ 02676.10.381
по КК на гр. Банско, област Благоевград;
3. П У П – парцеларен п ла н за обсл у ва щ
път до ПСОВ (ПИ 02676.9.102) в обхвата на
ПИ 02676.9.209 и ПИ 02676.10.328 по КК на гр.
Банско, област Благоевград;
4. ПУП – парцеларен план за външен водопровод до ПСОВ в ПИ 02676.9.209 и ПИ
02676.10.328 по КК на гр. Банско, област Благоевград;
5. ПУП – парцеларен план за изграждане на
довеждащ канализационен колектор до ПСОВ
в ПИ 02676.9.209 и ПИ 02676.10.382 по КК на
гр. Банско, област Благоевград;
6. ПУП – парцеларен план за изграждане на
външно електрозахранване (2 kV) на ПСОВ (ПИ
02676.9.102) в ПИ 02676.9.209 и ПИ 02676.10.328
по КК на гр. Банско, област Благоевград;
7. ПУП – парцеларен план за корекция на
река Глазне в обхвата на ПИ 02676.9.100 по КК
на гр. Банско, област Благоевград.
Проектът е одобрен според т. 1 от протокол
№ 9 от 28.09.2012 г. на ЕСУ Т, назначен със
Заповед № 01-93 от 24.09.2012 г. на кмета на
община Банско. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изброените подобекти
до общинската администрация, Банско.
9627
5. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
П У П – (П У Р) план за улична регулация на
улици и поземлени имоти за обекти, публична
собственост, на селищно образувание (СО) Перчемлията, в т. ч. и схеми: схема за електронни
и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и
канализация, схема за газоснабдяване, сборна
схема на техническата инфраструктура, схема за
вертикално планиране и транспортно-комуни-
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кационна схема, схема за сметосъбиране. Проектът е изложен в техническата служба – район
„Приморски“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Варна чрез
техническата служба – район „Приморски“.
9672
37. – Областният управител на област Доб
рич на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ и Заповед
№ РД-11-10-243 от 9.10.2012 г. изменя Разрешение за строеж № 2 от 22.10.2007 г., издадено от
областния управител на област Добрич, както
следва: „Транзитни пътища V“, Лот 7.4, Път
I-9 „Границата с Реп ублика Р у м ъни я – Дуранкулак – Шабла – Каварна – участък от км
0+000 до км 46+801.86 – Рехабилитация“ да се
чете: „Транзитни пътища V“, Лот 7.4, Път I-9
„Границата с Република Румъния – Дуранкулак – Шабла – Каварна – участък от км 0+380
до км 46+801.86 – Рехабилитация“.
9652
52. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за реконструкция на път IV клас Казанлък – с.
Овощник, с кадастрален номер 000427 от км
0+00 до км 0+380, със засегнати поземлени
имоти № 000026 и № 000027 – полски пътища в землището на с. Розово, ЕК АТТЕ 62983,
№ 000427 – път IV клас, и № 000428 – напоителен канал, в землището на  Казанлък, ЕК АТТЕ
35167. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок
един месец след обнародването в „Държавен
вестник“ заитересуваните лица могат да се
запознаят с проекта в стая 11 на Община Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация.
9673
53. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
на подробен уст ройствен план за поземлен
имот с № 14025 в землището на гр. Шипка с
ЕК АТТЕ 83199: парцеларен план на  подземен
електропровод, преминаващ през поземлени
и мо т и: № 8310 6.4 4.163 – изос та вен и т ра й н и
наса ж дени я, общ инска част на собст веност,
в землището на г р. Шипка, № 0 0 0588 – пас и щ е, о б щ и нс к а п у б л и ч н а с о б с т в ено с т, и
№ 000587 – полски път в землището на с. Шейново с дължина на трасето 65,3 м; парцеларен
план на водопроводно отклонение през поземлени имоти: № 000587 – полски път в землището
на гр. Шипка, и № 83106.44.158 в землището на
с. Шейново с дължина на трасето 74,3 м; парцеларен план на път, засягащ поземлени имоти:
№ 000588 – пасище, и 000587 – полски път в
землището на гр. Шипка, и № 83106.44.158 – пасище  в землището на с. Шейново със сервитут
1106 кв. м. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
срок един месец след обнародването в „Държавен вестник“ заитересуваните лица могат да
се запознаят с проекта в стая 11 на Община
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Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация.
9674
54. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
на подробни устройствени планове – парцеларни
планове за осигуряване на водоснабдяване и електрозахранване на поземлен имот № 000356 – водопроводно   отклонение, преминаващо през
поземлени имоти № 000184 – път ІV клас, и
№ 000347 – пасище, мера; за електрозахранване
през поземлени имоти № 000344 и № 000347 – пасище, мера – общинска публична собственост,
всички в землище с. Розово, ЕК АТТЕ 62983,
община Казанлък. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в срок един месец след обнародването в
„Държавен вестник“ заитересуваните лица могат
да се запознаят с проектите в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по тях до общинската
администрация.
9675
13. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на ПУП – ПРЗ – план
за регулация и застрояване – обединяване на
ПИ № 118020 (ливада) и ПИ № 118019 (ливада)
с УПИ 118015, отреден за МВЕЦ „ТАС“, и определяне на обединената територия с нов режим
на устройство и застрояване след разделянето
є на два новообразувани урегулирани поземлени имота: УПИ № 118015 – „За производство
на електроенергия“ с площ 2560 кв. м, и УПИ
№ 118019 – „За ремонтна работилница и жилищно
строителство“ с площ 610 кв. м, в м. Драколово,
землище с. Влахи, община Кресна, област Благоевград. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на Община Кресна, област
Благоевград.
9538
14. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на подробен устройствен план: ПУП – ПРЗ (план за застрояваване и регулация) на възложител по чл. 131
ЗУТ, МЗГ ЮЗДП ДП ТП „ДГС Кресна“, ЕИК
2016275060073, за ПИ № 0000011, м. Равно боре,
землище с. Горна Брезница, община Кресна,
област Благоевград, собственост съгласно н. а.
№ 17, т. II, рег. № 1245, дело № 205/2009, ведно
с изградената след 1.07.1973 г. масивна сграда
със застроена площ 115 кв. м и РЗП 380 кв.
м, нанесена на скица № К00798 от 6.07.2012 г.,
издадена от Общинската служба по земеделие,
гр. Кресна, попадаща в обхвата на разпоредбата на чл. 50, ал. 1 ППЗОЗЗ, съгласно която
собствениците на сгради са длъжни да преотредят предназначението на земята по реда на
чл. 51 ППЗОЗЗ, да процедират ПУП – ПРЗ с
УЗ – „Ов“ – вилен отдих, и конкретно „Сграда
за обществено обслужване в областта на хотелиерството – Почивен дом“. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до ОбА – гр. Кресна, съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
9539
33. – Община Ловеч, дирекция „Устройство
на територията“, на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план на
довеждащата инфраструктура (водопровод) за
водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 43952.173.7 по плана на местност Калето,
землище гр. Ловеч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения до
кмета на Община Ловеч. Проектът е изложен в
сградата на Община Ловеч – стая 227.
9540
72. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ Хълм Васил Коларов
(Данов хълм), кв. 65 по плана на централната
градска част, Пловдив, и схеми: част вертикална
планировка, част електро, част В и К, част пътна
и организация на движението, част инженерна
геология и правила и нормативи, план-схема за
разполагане на преместваеми обекти и рекламни
съоръжения по чл. 56 ЗУТ, схема художествен
синтез, схема достъп и маршрути – окончателен
проект. Проектът е изложен за запознаване в
администрацията на район „Централен“ на Община Пловдив. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта
до Община Пловдив чрез район „Централен“.
9607
14. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
Автомагистрала „Хемус“ Белокопитово – Кас
пичан – техническа инфраструктура, в землищата на с. Панайот Волов, с. Коньовец и гр.
Шумен, община Шумен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта в стая 340,
ет. 3 на Община Шумен и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9557

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Велико Търново,
съобщава, че е постъпила жалба от Христо
Петк ов Захариев и Русанка Симеонова Захариева от с. Тодювци, община Елена, против
Заповед № РД-02-05-478 от 1.08.2012 г. на кмета
на община Елена, за което е образувано адм.
дело № 931/2012 г. по описа на съда, насрочено
за 17.12.2012 г., 13 ч. На основание чл. 218 ЗУТ
Административният съд – Велико Търново, съобщава, че заинтересованите лица по смисъла на
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чл. 131, ал. 2 ЗУТ – собствениците и носителите
на вещни права върху имотите в УПИ V-47, УПИ
ХІІ-40, 41, 50 и УПИ ХІ-42 в кв. 9 по плана на
с. Тодювци, могат да се конституират като ответници в производството по смисъла на чл. 218,
ал. 1 ЗУТ, като в едномесечен срок считано от
датата на обнародването на оспорването в „Държавен вестник“ следва да подадат заявление до
Административния съд – Велико Търново. Към
заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя.
9608
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпила жалба против
измененията и допълненията на Наредбата за
отглеждане на домашни животни на община Пазарджик, приети с Решение № 104 от 27.05.2010 г.,
взето с протокол № 7 на Общинския съвет – гр.
Пазарджик, в частта є, касаеща разпоредбите на
чл. 20, т. 9 и чл. 20, т. 1 от същата. По производството е образувано адм. дело № 737/2012 по описа
на Административния съд – Пазарджик, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 27.11.2012 г. от 10 ч.
9684
Административният съд – Пловдив, адм. д.
№ 2888 по описа на съда за 2012 г., на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава за постъпило
оспорване от „Бобчев“ – ЕООД, Пловдив, „Механика – 2002“ – ООД, Пловдив, и ЕТ „Доротей
Божинов“ – Пловдив, против Заповед № 120А1221
от 18.05.2012 г. на кмета на община Пловдив за
изменение на ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ II – обществено обслужване, УПИ ІІІ – ресторант, УПИ
ХVІ – обществено обслужване, УПИ ХVІІ – обществено обслужване, УПИ ХVІІІ – обществено
обслужване, от кв. 51 по плана на кв. Кишинев,
Пловдив, и променя предназначението на УПИ,
както следва: УПИ ІІ-510.475, общ. обсл., със
запазване на съществуващото едноетажно застрояване, частично надстрояване до 5 етажа
и ново средно свързано с УПИ ІІІ застрояване;
УПИ ІІІ-510.463, жил. и общ. обсл., с ново ниско
и средно свързано с УПИ ІІ и УПИ ХVІ застрояване и подземно застрояване; УПИ ХVІ-510.471,
жил. и общ. обсл., с ново ниско и средно свързано
с УПИ ІІІ и УПИ ХVІІ застрояване и подземно
застрояване; УПИ ХVІІ-510.214, жил. и общ. обсл.,
с ново ниско и средно свързано с УПИ ХVІ и
УПИ ХVІІІ застрояване и подземно застрояване;
УПИ ХVІІІ-510.215, жил. и общ. обсл., с ново нис
ко и средно свързано с УПИ ХVІІ застрояване и
подземно застрояване. С устройствени показатели
за зона Смф: Н до 15 м; Пзастр. до 80 %, Кинт. до
3,5; Позел. минимум 20 %, указани в матрицата
със син цвят, по корекцията на регулацията със
зелен цвят, черна и червена плътна и прекъсната
линия за застрояването. РУП на част от кв. 51
по плана на кв. Кишинев, Пловдив, като за УПИ
ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ и УПИ ХVІІІ
предвижда запазване на съществуващото едно
етажно застрояване с частично надстрояване до 5
етажа, ново едно-, четири- и пететажно свързано
застрояване с височини в абсолютни коти 166,70
м, 174,60 м и 177,20 м и подземно застрояване по
означеното застрояване, етажност и коти с черен
и червен цвят; премахване на мансардните по-
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мещения и покривните линии да бъдат с наклон
до 27 градуса, по нанесените корекции със зелен
цвят. В едномесечен срок от деня на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да бъдат конституирани като
ответници в съдебното производство чрез подаване
на заявление до АС – Пловдив, по номера на адм.
дело, което следва да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер
на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя.
Към заявлението по ал. 4 се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
по ал. 4 е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено
за 29.11.2012 г. – 9,30 ч.
9609
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от областния управител
на област Разград против разпоредбите на чл. 40,
ал. 4 и чл. 62, ал. 3, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр.
Исперих (мандат 2011 г. – 2015 г.). По оспорването
е образувано адм. д. № 166/2012, насрочено в открито съдебно заседание на 22.11.2012 г. от 11 ч.
9592
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 АПК
съобщава, че в съда е образувано адм. дело
№ 129/2012 по описа на съда, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
15.11.2012 г. в 14 ч. и по което предмет на оспорване
е Решение № 34 от протокол № 4 от 29.12.2011 г. от
заседание на Общинския съвет – гр. Нова Загора,
с което таксата за битови отпадъци за 2012 г. се
определя пропорционално върху данъчната оценка
на жилищни имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите с
нестопанска цел и пропорционално върху повисоката между отчетната стойност и данъчната
оценка за нежилищни имоти на предприятията.
9596
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 235/2012, насрочено за
27.11.2012 г. от 11 ч., по жалба на Дончо Андонов
Хаджиев, Валентин Стефанов Стефанов, Атанас
Димитров Кузмов и Славчо Иванов Хаджиев
против Заповед № 212 от 1.06.2012 г. на кмета на
община Чепеларе, издадена на основание чл. 129,
ал. 2 във връзка с чл. 109, ал. 2, чл. 111 и чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ, с която е одобрен: 1. подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване ПУП – план за регулация и застрояване
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за поземлен имот № 306036, УПИ І – МВЕЦ, в
местност Козарника, землище на с. Малево, по
регулационни линии, показани с червен цвят на
графичната част на представения ПУП, с определяне начина на застрояване в устройствена зона
„Пп“ по ограничителни линии на застрояване,
показани с червен пунктир, котировки с черно
и устройствени показатели за застрояване, показани в матрицата на представения ПУП; 2.
ПУП – парцеларен план за обект МВЕЦ „Забърдо“ за учредяване на право на преминаване на
напорния тръбопровод и ел. връзка с националната електрическа мрежа в землището на с. Малево и землището на с. Забърдо. В едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да бъдат конституирани като ответници в
съдебното производство, като подадат заявление
до Административния съд – Смолян, по номера
на образуваното административно дело, което
да съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; 2. трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4.
номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба.
9683
Варненският окръжен съд, XII състав, уведомява Маринела Пламенова Димитрова, че по иск,
предявен от Дорка Лазарова Василева срещу нея
за разваляне на договор, сключен на 20.10.2006 г.
с нотариален акт № 2, т. V, рег. № 3953, нот.д.
№ 802/2006 на ВН рег. № 480 за прехвърляне на
имот във Варна, кв. Младост, бл. 116, вх. 10, ет. 3,
ап. 14 – жилище със застроена площ 37,66 кв. м,
идентификатор 10135.3512.85.1.14, ведно с изба
№ 14 със застроена площ 2,42 кв. м и 1,8078 %
ид. ч. от общите части на сградата и правото
на строеж върху терена, основан на твърдение
за неизпълнение на насрещното задължение за
гледане и издръжка по чл. 87, ал. 3 ЗЗД с присъждане на разноски, е образувано гр.д. № 1049/2012
на ВОС, XII състав, по което е разпоредено
връчване на преписи от исковата и уточняващата молба и от приложенията с указание за
правото на отговор, които ответницата следва
да получи в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
9637
Шуменският окръжен съд с разпореждане
№ 945 от 3.10.2012 г. призовава Катерина Пламенова Колева с постоянен адрес Шумен, бул.
Плиска 4, ет. 4, ап. 36, и настоящ адрес София,
ж.к. Студентски град № 40, вх. Б, ет. 1, ап. 115,
конституирана като ищец по гр.д. № 127/2012 г.,
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да се яви в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в съда, за да получи
препис от съдебното решение.
9595
Софийският градски съд, административно
отделение, ІІІг състав, призовава Владимир
Стоянов Цолов с последен адрес София, ж.к.
Дружба, бл. 2, ет. 12, ап. 67, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 7.02.2013 г. в 9 ч.
като ответник по ахд. № 1892/2005, заведено от
Даниела Венкова Лапшова и др. срещу главния
архитект на гр. София. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще
бъде гледано при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК
(отм.) във връзка с § 2 от ПЗР на ГПК, в сила
от 1.03.2008 г.).
9594
Асеновградският районен съд, 2-ри гр. състав,
призовава Елена Христова, родена на 16.09.1970 г.,
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.12.2012 г.
в 9 ч. като ответница по гр. д. № 1357/2012, заведено от Стоян Анастасов Христов, по чл. 49,
ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9610
Варненският районен съд, ХХХV състав, призовава Ришард Шабловский, роден на 12.02.1962 г.
в гр. Вилнюс, ЛНЧ № 36202120258, гражданин на
Република Литва, с последен известен адрес: гр.
Бяла, област Варна, кв. Бяла – изток, ул. Приморска 8, вх. Б, ет. 3, ап. 88, че в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
може да подаде отговор по чл. 131 ГПК като ответник по гр.д. № 7416/2012, заведено от Галина
Велева Спиридонова в качеството є на управител
на етажна собственост на сграда – апартаментен – студиен хотел „Силвър Бийч“, корпус В, с
идентификатор № 07598.305.395.1, намиращ се в
гр. Бяла, област Варна, ул. Приморска 8. Указва
на ответника, че при неподаване в срок на писмен
отговор и неявяване в съдебно заседание, без
да е направил искане за разглеждане на делото
в негово отсъствие, ищцовата страна може да
поиска постановяване на неприсъствено решение.
9685
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че по гр.д. № 1888/2012 г. по описа на
ВОС, гражданско отделение, е постъпило мотивирано искане от КУИППД с БУЛСТАТ 131463734
чрез председателя Антоанета Стоянова Цонкова с
адрес за призоваване: София, ул. Княз Александър Дондуков 9, ет. 5, срещу Зина Якуб Зампир
с постоянен адрес: Варна, ул. Розова долина 9,
и адрес: Затвора в Сливен, Ружа Хасан Реджеб
с постоянен и настоящ адрес Варна, ул. Розова
долина 9, Неджибе Хасан Реджеб с постоянен
и настоящ адрес Варна, ул. Розова долина 9, с
което ищецът моли на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД да бъде постановено решение, по
силата на което да бъде отнето в полза на държавата следното имущество на територията на
Съдебен район гр. Варна:
Дворно място във Варна, кв. Аспарухово, ул.
Розова долина 11, имот пл. № ІІІ-781 в кв. 81
по плана на 28 подрайон на гр. Варна, ведно с
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построения в описаното дворно място магазин със
застроена площ 140 кв.м, за сумата 30 000 лв. или
448 МРЗ. Данъчната оценка на имота е 19 186 лв.
Върху описания имот е учредено право на ползване
в полза на Хасан Реджеб Зампир и Зина Якуб
Мехмед до смъртта им.
Идеална част от описания по-горе недвижим
имот.
Пазарната стойност на недвижимия имот към
датата на придобиване – 12.07.1999 г., е 96 500 лв.,
или 1440,29 МРЗ.
Пазарната стойност на недвижимия имот към
датата на изготвяне на оценката – 8.06.2009 г., е
220 880 лв.
Дворно място в местността Лазур, в землището на с. Константиново, община Белослав,
област Варна, представляващо парцел XV-227 в
кв. № 8 по плана на с. Константиново, целият с
площ 1000 кв.м, ведно с построената в него вилна
постройка на два етажа, включваща четири стаи,
хол и сервизни помещения, с подобренията и
насажденията (лозе), за сумата 1361,71 лв., равни
на 18 МРЗ, равна на данъчната оценка на имота.
Върху описания имот е било учредено право на
ползване в полза на родителите на купувачите
Хасан Реджеб Зампир и Зина Якуб Мехмед до
смъртта им, но същите са се отказали от него с
нотариално заверени декларации.
Същият недвижим имот, описан по-горе, е
продаден от Ружа Красимирова Минкова за сумата
1969,70 лв., равна на данъчната оценка на имота.
Пазарната стойност на недвижимия имот към
датата на придобиване – 20.06.2000 г., е 61 200 лв.,
или 816 МРЗ.
Пазарната стойност на недвижимия имот към
датата на продажбата – 1.03.2002 г., е 84 360 лв.
Придобитото имущество е на значителна стойност по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД,
защото в случая то надвишава многократно посочения в същата разпоредба критерий – 60 000 лв.,
равностойни към датата на влизане на ЗОПДИППД
в сила – 1.03.2005 г., на 400 минимални работни
заплати (МРЗ).
Производството по гр.д. № 1888/2012 г. е насрочено в първо заседание на 20.02.2013 г. от 13,30 ч.
9638
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф. д.
№ 3595/2001 за политическа партия „Европейска
Сигурност и Интеграция“ (ЕСИ): вписва промяна на устава на политическата партия, приета с
решение на Седми редовен конгрес на партията,
проведен на 21.06.2012 г., който е неразделна
част от решението; вписва промяна в състава на
Националния съвет на политическата партия: освобождава като членове на НС Младен Миленов
Маринов и Павел Петков Кировски и вписва нови
членове на НС – Емил Живков Асенов и Ангел
Борисов Йорданов; вписва нов състав на Полит.
бюро на политическата партия, състоящо се от
5 членове; Тома Янков Томов – по право, Тома
Алексиев Иванов – по право, Анелия Кирилова
Иванова, Запрян Трифонов Христов, Ангел Борисов
Йорданов; вписва нов състав на Контролния съвет
на политическата партия, състоящ се от 3 членове:
Емил Живков Асенов, Сашко Асенов Кръстев и
Павлина Бориславова Иванова.
9593
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29. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Национално бюро на българските
автомобилни застрахователи“ (НББАЗ), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 31,
ал. 2 от устава на НББАЗ свиква по инициатива
на членове на НББАЗ извънредно общо събрание
на членовете на НББАЗ на 29.11.2012 г. в 10,30 ч.
в София, ул. Калоян 6, ет. 3, хотел „Рила“ – зала
„Адакта“, при следния дневен ред: 1. приемане на
промени в устава на сдружението; 2. приемане на
промени в управителния съвет на сдружението; 3.
разни. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, ще бъдат на разположение на членовете на НББАЗ на адреса на НББАЗ
в София, ул. Граф Игнатиев 2, всеки работен ден
14 дни преди датата, на която е свикано общото
събрание. При поискване материалите ще се предоставят на членовете, като за целта представителите
на членовете представят документ за самоличност,
а техните пълномощници – писмено пълномощно.
Поканват се всички членове на сдружението да
участват в общото събрание. Всеки член на НББАЗ
има право да упълномощи писмено лице, което
да го представлява. Регистрацията на членовете
и техните представители ще се извършва от 9,30
до 10,30 ч. в деня и на мястото на провеждане на
общото събрание. Представляващите, когато са
законни представители на членовете, трябва да
представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано
от 3 месеца преди датата на общото събрание.
Пълномощниците на членовете се легитимират с
представянето на пълномощно за участие в общото
събрание, документ за самоличност и удостоверение
за актуална регистрация, издадено не по-рано от
3 месеца преди датата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 32 от устава на НББАЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9630
1. – Съветът на настоятелите при 137 СОУ „Ангел Кънчев“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 13 от устава на настоятелството свиква общо
събрание на настоятелите на 12.12.2012 г. от 17,45 ч.
в сградата на 137 СОУ „Ангел Кънчев“ в София,
бул. Европа 135, ет. 2, стая 205, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на училищното
настоятелство; 2. освобождаване на досегашни
членове; 3. избор но нов съвет на настоятелите; 4.
избор на нов председател на съвета на настоятелите.
9597
40. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Институт на вътрешните одитори в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 14.12.2012 г. в
16,30 ч. в зала „Десислава“ на хотел „България“,
София 1000, бул. Цар Освободител 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. представяне на програмата за дейността
на ИВОБ през 2013 г.; 3. приемане на бюджета
на ИВОБ за 2013 г.; 4. организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
9631
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1. – Управителният съвет на Асоциацията на
екскурзоводите в България, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание на 17.12.2012 г. в 14 ч. в Централния дом
на архитекта, ул. Кракра 11, зала 2, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 2012 г.; 2.
отчет на ревизионната комисия; 3. план за работа на
управителния съвет през 2013 г.; 4. промени в устава
на АЕБ; 5. обсъждане на екскурзоводските хонорари за 2013 г.; 6. освобождаване от отговорност на
председателя, членовете на управителния съвет и на
ревизионната комисия; 7. избор на нов председател
на управителния съвет; 8. избор на нови управителен
съвет и ревизионна комисия; 9. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се счита за редовно и ще се проведе един час
по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
9548
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Настоятелство на ЦДГ 150 Калина – София“ на основание чл. 23 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 20.12.2012 г. в 9 ч. на адреса на управление на
сдружението в София, ул. Веслец 39, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за приемане на
нови членове на сдружението; 2. вземане на решение за освобождаване по тяхна молба на досегашни
членове на сдружението; 3. вземане на решение
за промяна на състава на управителния съвет на
сдружението; 4. вземане на решение за промяна на
представителството на сдружението поради смяна
на секретаря на сдружението; 5. разни.
9640
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
производителите и търговците на тютюн и тютюневи изделия в България (АПТТТИБ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо
събрание на асоциацията на 1.02.2013 г. в 11 ч. в
гр. Етрополе, Бизнесцентър, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на
АПТТТИБ за изтеклата година; 2. освобождаване
и избиране на членове на управителния съвет; 3.
освобождаване и избиране на членове на надзорния съвет; 4. приемане и изключване на членове
на АПТТТИБ; 5. промяна на седалището и адреса
на управление на АПТТТИБ – ОС приема предложението за промяна на седалището и адреса на
управление на АПТТТИБ; 6. промяна на устава – ОС
приема предложението на управителния съвет за
промяна на устава на сдружението; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
9641
1. – Управителният съвет на Съюза на малките и
средни автомобилни превозвачи, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на съюза на
5.12.2012 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108,
сградата на Дома на науката и техниката, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за участие на съюза
в учредяването на Национална транспортна асоциация;
2. приемане на изменения в устава; 3. приемане на
нови членове на сдружението; 4. приемане на нови
членове и промени в управителния съвет. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч. и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо колко
членове ще присъстват. Материалите за събранието
ще бъдат на разположение на членовете на съюза
на адреса на управление в София, район „Сердика“,
бул. Мария-Луиза 125, вх. Б.
9656
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1. – Управителният съвет на Българска асоциация по арт-терапия (БААТ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на БААТ на
15.12.2012 г. в 12,30 ч. в София, ул. Цар Самуил
16, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на БААТ за 2012 г.; 2. събиране на членски
внос; 3. промени в устава на сдружението; 4. други.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час
след обявения начален час.
9664
1. – Управителният съвет на Училищен спортен клуб „Княгиня Калина“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение на УС от 25.09.2012 г.
свиква открито общо събрание на 17.12.2012 г. в
18 ч. в сградата на Национален стадион „Васил
Левски“, вх. 26, зала по художествена гимнастика, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. приемане на отчета за дейността на
УСК „Княгиня Калина“ за периода 2009 – 2011 г.;
3. приемане на финансовия отчет на УСК „Княгиня Калина“ за периода 2009 – 2011 г.; 4. приемане план на дейността на клуба през 2013 г.; 5.
промяна на наименованието на сдружението; 6.
промяна в седалището и адреса на управление на
сдружението; 7. промени в устава на сдружението;
8. освобождаване от отговорност членовете на УС;
9. избор на нов управителен съвет на сдружението;
10. разни. 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.
9663
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по морско право“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 19.12.2012 г. в 15 ч. в зала 3049 в сградата на
УНСС на ул. Осми декември в София при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. доклад
за дейността на сдружението през отчетния период;
3. проекторешение за одобряване на отчетния доклад и за освобождаване на управителния съвет от
отговорност; 4. проект за изменение на устава на
сдружението; 5. проект за изменение на Правилника
на арбитражния съд; 6. избор на нов управителен
съвет. При липса на кворум събранието съгласно
чл. 12, изр. второ от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ ще
се проведе един час по-късно колкото и членове
да се явят.
9661
1. – Управителният съвет на сдружение „Национално научно дружество по медицинска онкология“ – юридическо лице с нестопанска цел, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 23.11.2012 г. в 12 ч. на адрес: Варна
9010, бул. Христо Смирненски 1, УМБАЛ „Света
Марина“, ет. 13, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2011 г.; проект на решение – ОС
приема доклада на УС за дейността на сдружението
през 2011 г.; 2. разглеждане и приемане на годишния финансов отчет и на баланса на сдружението
за 2011 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и баланса на сдружението за
2011 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението за
2012 г.; проект за решение – ОС приема бюджета на
сдружението за 2012 г.; 4. извършване на промени в
броя на членовете на УС, освобождаване на членове
на УС и избор на нови членове на УС; проект за
решение – ОС приема предложените от УС промени
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в състава на УС; 5. разглеждане на предложение за
промяна на медицинските стандарти по медицинска
онкология и за промяна в обучението по медицинска
онкология; 6. организационни; 7. разни.
9769
1. – Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство при 83 ОУ „Елин Пелин“ – Панчарево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на настоятелството на 10.12.2012 г. в 18 ч.
в класната зала на Іа клас на 83 ОУ „Елин Пелин“
при следния дневен ред: 1. годишен отчет за работата на настоятелството и работата на контролния
съвет; 2. потвърждаване на решенията на съвета
на настоятелите за приемане на нови членове и за
изключване на настоятели за периода от предишно
събрание; 3. избиране на нов състав на съвета  на
настоятелите и контролния съвет; 4. приемане на
бюджет и вземане на решения относно членския
внос; 5. текущи задачи. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден, на същото място един час по-късно и
при същия дневен ред.
9665
10. – Управителният съвет на сдружение
„СОАТ – Бургас“, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
5.12.2012 г. в 10 ч. в с. Лъка, община Поморие, в
офиса на фирма „Интертранс 90“ – ООД, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за участие
на сдружението в учредяването на Национална
транспортна асоциация; 2. приемане на изменения
в устава; 3. приемане на нови членове на сдружението; 4. приемане на нови членове и промени в
управителния съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч. и при същия дневен ред и ще
се счита за редовно независимо колко членове ще
присъстват. Материалите за събранието ще бъдат
на разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление в с. Лъка, община Поморие.
9570
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на власите в България“,
Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 24.11.2012 г. в 10 ч. във Видин, заседателната зала на читалище „Цвят“, пл. Бдинци 6, ет.
2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода; 2. избор на управителен
съвет и КРК; 3. приемане на устава на сдружението и програма за работа; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място.
9741
Цветанка Тодорова – ликвидатор на СНЦ Булкемпо клуб „Багатур“, Годеч, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
8.12.2012 г. в 15 ч. в гр. Годеч, Софийска област, ул.
Ракета 9, при следния дневен ред: 1. приемане на
счетоводен баланс към момента на прекратяване на
сдружението и доклад на ликвидатора за поясняване
на баланса; проект за решение – ОС приема счетоводен баланс към 9.03.2012 г. и доклада на ликвидатора за поясняване на този баланс; 2. приемане на
годишен финансов отчет и доклад за дейността на
ликвидатора; проект за решение – ОС приема финансовия отчет и доклада за дейността на ликвидатора;
освобождава от отговорност ликвидатора; 3. приемане
на решение за заличаване на сдружението; проект
за решение – ОС приема решение за заличаване на
СНЦ Булкемпо клуб „Багатур“.
9642
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1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Европейско развитие на Община
Завет“, гр. Завет, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 17, ал. 2 от устава свиква общо събрание на
5.12.2012 г. в 17 ч. в гр. Завет, ул. Хан Крум 2,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване дейността и ЮЛ на сдружение
„Европейско развитие на Община Завет“; проект
за решение: ОС прекратява дейността и ЮЛ
на сдружение „Европейско развитие на Община Завет“; 2. вземане на решение за избор на
ликвидатор и определяне срока на ликвидация;
проект за решение: ОС избира за ликвидатор
Колю Ненов Николов от гр. Кубрат, ул. Цар
Освободител 10; 3. вземане на решение за срок
на ликвидацията; проект за решение: ОС определя срок за ликвидация 6 месеца; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 19 от устава
на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се
отлага за един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и се счита за законно
колкото и членове да се явят.
9598
45. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна поза „Настоятелство на Целодневна детска
градина № 7 „Първи юни“ – Карлово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 12.12.2012 г. в 17,30 ч. в занималнята
за група „Слънчеви зайчета“ в ЦДГ № 7 „Първи
юни“ – Карлово, със следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на настоятелството за 2011 – 2012 г.;
2. финансов отчет за 2011 – 2012 г.; 3. обсъждане
на предложения за събиране на членския внос;
4. избор на нов управителен съвет и председател;
5. обсъждане и приемане план за дейността на
настоятелството през 2013 г.; 6. разни.
9603
1. – Управителният съвет на „Кърджали Бус“,
Кърджали, на основание чл. 14, ал. 1 от устава на
сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.11.2012 г.
в 9 ч. в Кърджали, автогара „ХХІ век“, офис на
„Олмена“ – ООД, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността му през периода 2009 – 2011 г.;
2. избор на нов УС и освобождаване от отговорност на членовете на УС; 3. избор на секретар на
сдружението; 4. изменение на устава на сдружението; 5. други. Поканват се всички членове да
вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях представители. Писмените материали са на
разположение на членовете на сдружението. 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.
9614
1. – Управителният съвет на сдружение „Фехтовален клуб Хан Аспарух“, Нова Загора, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
30.11.2012 г. в 13,30 ч. в Нова Загора, ул. Св. св.
Кирил и Методий 15, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за членство на клуба в БФФ;
2. промяна в устава на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава
събранието да се проведе същия ден в 14,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за събранието ще са на разположение на
членовете в седалището на сдружението.
9639
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1. – Управителният съвет на училищно настоятелство „Бъднина – ПГОТ – Перник“, Перник, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на настоятелството на 14.12.2012 г. в 18 ч. в учителската стая на VІ СОУ в гр. Перник, ул. Кракра
69, при следния дневен ред: 1. освобождаване на
членове на училищното настоятелство; 2. приемане
на нови членове; 3. освобождаване на членовете на
управителния съвет и на контролния съвет; 4. избор
на нов управителен и контролен съвет, председател
на УС и касиер; 5. промяна на наименованието
на настоятелството; 6. приемане програма за дейността на сдружението; 7. приемане на изменения
в устава на сдружението.
9547
1. – Управителният съвет на сдружение „Струма – Мат“ – Петрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете си на 5.12.2012 г.
в 10 ч. в Петрич, промишлена зона IV, парцел XII,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
към 30.06.2012 г.; 2. вземане на решение за участие
на „Струма – Мат“ в учредяването на Национална
транспортна асоциация; 3. приемане на изменения
в устава; 4. приемане на нови членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието ще бъдат на разположение на членовете на адреса на управление в
Петрич, промишлена зона IV, парцел XII.
9703
33. – Управителният съвет на ВК „Спартак
1996“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 28.11.2012 г. в 17 ч. в
сградата на волейболна зала „Спартак“, Плевен, ул.
Кала тепе 3, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на ВК „Спартак 1996“ за 2012 г.;
2. промени в устава на ВК „Спартак 1996“; 3. избор на председател и членове на УС. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
9600
43. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за развъждане на чистокръвна арабска порода коне в България“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.11.2012 г. в 9,30 ч. в Пловдив, бул.
Христо Ботев 92В, тяло А, ет. 5, при следния дневен ред: 1. освобождаване на настоящия състав на
управителния съвет на сдружение с нестопанска
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цел „Асоциация за развъждане на чистокръвна
арабска порода коне в България“; 2. избиране
на нов тричленен състав на управителния съвет;
3. обсъждане на финансовото състояние, както и
стратегическите насоки на развитие на сдружението, както и на настоящи и бъдещи проекти на
сдружението; 4. промяна на седалището и адреса
на управление на сдружението; 5. освобождаване
на членове на сдружението; 6. приемане на нови
членове; 7. промяна на устава; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9601
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Боксов клуб Спартак Пловдив“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 18.12.2012 г. в 11 ч.
в Пловдив, ул. Княз Александър І Батенберг 37,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членове на УС и общото събрание; 2. избор на
нови членове на общото събрание и УС; 3. разни.
9602
61. – Управителният съвет на сдружение „Шанс
за всички“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 19.12.2012 г.
в 17 ч. в зала „Приемна“ на сдружение „Шанс за
всички“, ул. Александровска 53, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението за периода
2007 – 2012 г.; 2. изменения и допълнения в устава
на сдружението съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ;
3. избор на нов управителен съвет. Управителният
съвет кани всички свои членове и симпатизанти
да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9660
Бойко Савов Стоименов – ликвидатор на фондация „Български социални и здравни алтернативи“ – София, в ликвидация по ф. д. № 11318/2007, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на фондацията да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9658
Поправка. В Решение № 3277-П от 3.10.2012 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 80 от 2012 г., стр. 44)
думите „1. „Кочо Честименски“ – АД, Пловдив“ да
се четат: „1. „Кочо Честеменски“ – АД, Пловдив“.
9739
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