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УКАЗ № 51

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу
цията на Република България, чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръ
жените сили на Република България
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1. Освобождавам бригаден генерал Пламен
Маринов Лилов от длъжността командир на
68-а бригада „Специални сили“, считано от
1 март 2013 г.
2. Назначавам бригаден генерал Пламен
Маринов Лилов на длъжността заместниккомандир на Корпуса за бързо развръщане
на НАТО в Солун, Гърция, считано от 1 март
2013 г.
3. Удостоявам бригаден генерал Пламен
Маринов Лилов с висше офицерско звание
„генерал-майор“, считано от 1 март 2013 г.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на отбраната.
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НАРЕДБА № Із-553
от 12 март 2013 г.

за реда за организиране и осъществяване на
превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на
Министерството на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за
организиране и осъществяване на превантивния
контрол (ПК) от органите за пожарна безо
пасност и защита на населението (ПБЗН) на
Министерството на вътрешните работи (МВР)
при изпълнение на задачата за осигуряване на
защитата при бедствия.
Чл. 2. (1) Главна дирекция „Пожарна без
опасност и защита на населението“ (ГДПБЗН):
1. организира осъществяването на ПК на
територията на цялата страна;
2. ръководи, контролира и оценява дейността на
Столичното и областните управления „Пожарна
безопасност и защита на населението“ (СУПБЗН/
ОУПБЗН) по осъществяването на ПК;
3. осъществява ПК на територията на цялата
страна при извършване на проверки, разпоре
дени от министъра на вътрешните работи, от
главния секретар на МВР или от директора на
ГДПБЗН – МВР;
4. осъществява ПК на обектите, строежите
и инвестиционните проекти, водени на отчет
в ГДПБЗН – МВР, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 4 от
Наредба № Із-1919 от 2011 г. за реда за осъщест
вяване на държавен противопожарен контрол
(ДВ, бр. 61 от 2011 г.), на инфраструктурните
строежи, които се изграждат на територията
на две и повече области в страната, както и в
случаите, определени с друг нормативен акт;
5. осъществява методическа помощ на
СУПБЗН/ОУПБЗН при осъществяване на ПК;
6. взаимодейства с органите на държавната
власт, юридически лица и еднолични търговци
при осъществяването на ПК.
(2) Столичното и областните управления
ПБЗН:
1. организират и осъществяват ПК на тери
торията на определения им район на действие;
2. осъществяват ПК на територията на опре
деления им район на действие при извършване
на проверки, разпоредени от директора на
ГДПБЗН или от началника на СУПБЗН/
ОУПБЗН;
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3. изпълняват указанията на ГДПБЗН – МВР
при осъществяване на ПК;
4. осъществяват ПК и съвместно с предста
вители на други контролни държавни органи;
5. взаимодействат с органите на държавната
власт, юридически лица и еднолични търговци
при осъществяването на ПК.
(3) Районните служби към Столично упра
вление ПБЗН:
1. организират и осъществяват ПК на тери
торията на определения им район на действие;
2. осъществяват ПК на територията на опре
деления им район на действие при извършване
на проверки, разпоредени от директора на
СУПБЗН и началника на РСПБЗН;
3. изпълняват указанията на ГДПБЗН –
МВР при осъществяване на ПК;
4. осъществяват ПК и съвместно с предста
вители на други контролни държавни органи;
5. взаимодействат с органите на държавната
власт, юридически лица и еднолични търговци
при осъществяването на ПК.
Чл. 3. Превантивният контрол е комплекс
от мероприятия за контрол по спазването на
нормативната уредба, свързана със защитата
при бедствия, който включва:
1. контрол за спазване на нормативната
уредба при одобряването на устройствени
схеми и планове, съгласувателни процедури
на обекти, осъществяващи дейност с рискови
вещества и материали, и участие в държавни
приемателни комисии по Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни
и монтажни работи, съоръжения и строителни
обекти, издадена от министъра на регионалното
развитие и благоустройството (Наредба № 2 от
31.07.2003 г.) (ДВ, бр. 72 от 2003 г.);
2. контрол на аварийните планове и съгла
суването им в случаите, определени в норма
тивен акт;
3. контрол на дейностите по защита и на
средствата за защита на работещите и преби
ваващите в обектите по чл. 35, ал. 1 и чл. 36,
ал. 1 от Закона за защита при бедствия;
4. контрол за спазване изискванията на За
кона за защита при бедствия и издадените въз
основа на него подзаконови актове;
5. контрол за спазване на инженерно-техни
ческите правила за защита от бедствия и аварии
на строежи и на въведени в експлоатация обекти.
Чл. 4. При осъществяване на ПК органите
за ПБЗН на МВР:
1. съгласуват аварийни планове по Закона
за водите;
2. участват в процедурата по издаване на
разрешително на обекти по чл. 104, ал. 1 по
Закона за опазване на околната среда;
3. извършват проверки за спазване изис
кванията на Закона за защита при бедствия
и издадените въз основа на него подзаконови
актове;
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4. извършват проверки в съответствие с
разпоредбите на чл. 91к ЗМВР;
5. съставят констативни актове за резултатите
от извършени проверки, като дават задължителни
предписания (приложения № 1а и № 1б), които
се завеждат в дневник за извършените проверки
(приложения № 2а и № 2б);
6. съставят актове за установяване на ад
министративно нарушение (приложения № 3а
и № 3б), които се завеждат в дневник (прило
жение № 3в);
7. сигнализират прокуратурата при наличие
на данни за извършено престъпление;
8. изискват от държавни и местни органи,
организации, юридически лица и граждани до
кументи и сведения, свързани с осигуряването
на защита при бедствия;
9. участват в състава на държавни приема
телни комисии по Наредба № 2 от 31.07.2003 г.
Г л а в а

в т о р а

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИЯ
КОНТРОЛ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН НА МВР
Раздел І
Контрол по спазване на изискванията на устройственото планиране на територията и на
инженерно-техническите правила за инвестиционно проектиране, изграждане и експлоатация
на строежите
Чл. 5. Органите за ПБЗН участват в експертни
съвети по устройство на територията и дават
писмени становища при одобряването на проекти
на общи и подробни устройствени планове на
общините по отношение на териториите с веро
ятно разпространение на предвидими природни
бедствия и следят за спазване изискванията за
устройственото планиране.
Чл. 6. Органите за ПБЗН участват в съ
гласувателни процедури на инвестиционни
проекти за строежи по отношение защитата
при бедствия, за които спазването на инже
нерно-техническите правила за инвестиционно
проектиране е задължително.
Чл. 7. Органите за ПБЗН съгласуват техни
ческите задания за изграждане и реконструкция
на колективни средства за защита (КСЗ).
Раздел ІІ
Контрол по изготвяне и съгласуване на аварийни планове
Чл. 8. Органите за ПБЗН контролират из
работването и актуализацията на аварийните
планове на водностопанските системи и хидро
технически съоръжения по Закона за водите и
изпълнението на дадените по тях предписания.
Чл. 9. Органите за ПБЗН съгласуват аварий
ните планове на водностопанските системи и
хидротехническите съоръжения, намиращи се
на територията на съответната област.

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

Раздел ІІІ
Контрол на дейностите по защита и на средствата за защита на работещите и пребиваващите
в обектите по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от
Закона за защита при бедствия
Чл. 10. Органите за ПБЗН контролират из
пълнението на задълженията на юридическите
лица, физическите лица или едноличните тър
говци, които са собственици и ползватели на
обекти по чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при
бедствия, като извършват проверки за:
1. наличие, актуалност и съответствие на
аварийния план с изискванията за неговото
съдържание;
2. предоставената информация за източни
ците на рискове (опасни вещества, препарати за
растителна защита с изтекъл срок на годност,
източници на йонизиращи лъчения и др.) и
вероятните последствия при аварии и начините
за ликвидирането им;
3. наличие на разпределение на задълженията
и отговорните структури и лица за изпълнени
ето на предвидените мерки за ограничаване и
ликвидиране на последиците от аварии в обекта;
4. мерките за защита на персонала и пре
биваващите на територията на обекта лица;
5. наличие на средства и ресурси за защита
на работещите и на пребиваващите на терито
рията на обектите;
6. обучение на персонала и провеждане на
тренировки по аварийния план;
7. наличие и състояние на локални системи
за оповестяване;
8. установения ред за информиране на ор
ганите на изпълнителната власт при необходи
мост от въвеждане на плановете за защита при
бедствия (наличие на схема на оповестяване);
9. начина за взаимодействие със съставните
части на единната спасителна система.
Чл. 11. Органите за ПБЗН контролират из
пълнението на задълженията на юридическите
лица и едноличните търговци, осъществяващи
дейност в производствени сгради и в сгради за
обществено обслужване по чл. 36 от Закона
за защита при бедствия, като извършват про
верки за:
1. наличие, актуалност и съответствие на
плана за защита при бедствия с изискванията
за неговото съдържание;
2. наличието на средства и ресурси за защита
на пребиваващите на територията на обектите;
3. обучение на персонала и провеждане на
тренировки за изпълнение на плана за защита
при бедствия на пребиваващите;
4. наличие и състояние на локалните системи
за оповестяване;
5. начина за взаимодействие със съставните
части на единната спасителна система.

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

Раздел ІV
Контрол за спазване изискванията на Закона
за защита при бедствия и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове
Чл. 12. Органите за ПБЗН при упражняване
на превантивен контрол по Закона за защита
при бедствия извършват проверка на съответ
ствието на плановете за защита при бедствия на
органите на централната изпълнителна власт,
областните управители и кметовете на общини
с изискванията на чл. 9 от Закона за защита при
бедствия и актуалността на съдържанието им.
Чл. 13. Органите за ПБЗН контролират
изпълнението на разпоредбите на Наредбата
за реда за създаване, съхраняване, обновява
не, поддържане, предоставяне и отчитане на
запасите от индивидуални средства за защита,
приета с Постановление № 3 на Министерския
съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 5 от 2009 г.).
Чл. 14. Органите за ПБЗН контролират
изпълнението на разпоредбите на Наредбата
за реда, начина и компетентните органи за
установяване на критичните инфраструктури и
обектите им и оценката на риска за тях, приета
с Постановление № 256 на Министерския съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 81 от 2012 г.).
Чл. 15. Органите за ПБЗН контролират
изпълнението на разпоредбите на Наредбата
за реда за установяването и означаването на
европейски критични инфраструктури в Репу
блика България и мерките за тяхната защита,
приета с Постановление № 38 на Министерския
съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 19 от 2013 г.).
Чл. 16. Органите за ПБЗН контролират изпъл
нението на разпоредбите на Наредбата за реда за
изграждане, поддържане и използване на КСЗ,
приета с Постановление № 60 на Министерския
съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 23 от 2009 г.).
Чл. 17. Органите за ПБЗН контролират На
редбата за реда за създаване и организиране на
дейността на доброволните формирования за
предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване
на последиците от тях, приета с Постановление
№ 123 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 50 от 2012 г.).
Чл. 18. Органите за ПБЗН контролират
изпълнението на разпоредбите на Наредбата
за условията и реда за функциониране на На
ционалната система за ранно предупреждение
и оповестяване на органите на изпълнител
ната власт и населението при бедствия и за
оповестяване при въздушна опасност, приета
с Постановление № 48 на Министерски съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 20 от 2012 г.).
Чл. 19. Органите за ПБЗН контролират из
пълнението на разпоредбите на Наредбата за
условията и реда за провеждане на евакуация
и разсредоточаване, приета с Постановление
№ 337 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 103 от 2012 г.).
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ОРГАНИЗАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО И КОН
ТРОЛ НА ОРГАНИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ
ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ
Чл. 20. Директорът на ГДПБЗН – МВР:
1. организира, ръководи и контролира дей
ността на органите за ПБЗН, осъществяващи
ПК на територията на страната;
2. организира изпълнението на заповедите и
разпорежданията на министъра на вътрешните
работи и главния секретар на МВР;
3. информира и се отчита пред министъра
на вътрешните работи и главния секретар на
МВР за дейността по осъществяване на ПК от
органите за ПБЗН;
4. утвърждава график за извършване на
проверки на СУПБЗН/ОУПБЗН за дейността
им по осъществяване на ПК;
5. определя със заповед състава на комисии за
извършване на проверки на СУПБЗН/ОУПБЗН
за дейността им по осъществяване на ПК;
6. предлага ежегодно в срок до 31 март за
утвърждаване от министъра на вътрешните рабо
ти списък на потенциално опасните язовири на
територията на страната, изготвен от ГДПБЗН
със съдействието на областните управители в
резултат на извършените през предходната го
дина междуведомствени проверки за обследване
на техническото и експлоатационното състояние
на потенциално опасните водни обекти;
7. организира създаването и поддържане
то на база данни за територията на страната
въз основа на предоставената информация от
СУПБЗН/ОУПБЗН по чл. 21, т. 10.
Чл. 21. Началникът на СУПБЗН/ОУПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дей
ността на органите, осъществяващи ПК в
определения район на действие;
2. организира и отговаря за изпълнението
на заповедите и указанията на директора на
ГДПБЗН – МВР;
3. информира и се отчита пред директора
на ГДПБЗН – МВР за дейността по осъщест
вяване на ПК;
4. утвърждава списък на обектите, подле
жащи на ПК на територията на съответното
СУПБЗН/ОУПБЗН;
5. със заповед разпределя обектите от спи
съка по т. 4 между служителите от съответното
СУПБЗН/ОУПБЗН за осъществяване на ПК;
6. утвърждава график за извършване на про
верки на РСПБЗН при СУПБЗН за дейността
им по осъществяване на ПК;
7. определя със заповед състава на комисии
за извършване на проверки на РСПБЗН при
СУПБЗН за дейността им по осъществяване
на ПК;
8. утвърждава график за извършване на про
верки на обекти на територията на съответното
СУПБЗН/ОУПБЗН;
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9. представя на директора на ГДПБЗН еже
годно до 1 март изготвен със съдействието на
областния управител списък на потенциално
опасните язовири на територията на областта
за изпълнение на чл. 20, т. 6;
10. съгласува аварийните планове на водностопанските системи и хидротехническите
съоръжения, намиращи се на територията на
съответната област;
11. организира създаването и поддържане
то на база данни въз основа на информация,
придобита при извършения ПК на територията
на областта за:
а) обектите по чл. 35, ал. 1 от Закона за за
щита при бедствия, работещи и съхраняващи
опасни вещества, източници на йонизиращи
лъчения и складовете за съхранение на пре
парати за растителна защита с изтекъл срок
на годност;
б) водностопанските системи и хидротехни
ческите съоръжения;
в) производствените сгради и сградите за об
ществено обслужване, представляващи строежи
първа, втора и трета категория по смисъла на
чл. 137 от Закона за устройство на територията;
г) критичните инфраструктури и обектите им;
д) европейските критични инфраструктури
и обектите им;
е) плановете по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1
от Закона за защита при бедствия и тяхното
актуализиране;
ж) колективните средства за защита;
12. изготвя анализ за извършения ПК от
СУПБЗН/ОУПБЗН.
Чл. 22. Началникът на РСПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дей
ността на органите, осъществяващи ПК в
определения район на действие;
2. организира и отговаря за изпълнението
на заповедите и указанията на началника на
ОУПБЗН;
3. информира и се отчита пред началника
на ОУПБЗН за дейността по осъществяване
на ПК;
4. утвърждава списък на обектите, подлежащи
на ПК на територията на съответното РСПБЗН;
5. със заповед разпределя обектите от списъка
по точка 4 между служителите от съответното
РСПБЗН за осъществяване на превантивен
контрол;
6. утвърждава график за извършване на
проверки на обекти на територията на съот
ветното РСПБЗН;
7. изготвя анализ за извършения ПК от
РСПБЗН.
Чл. 23. Дейността на органите, осъществя
ващи ПК, се планира чрез:
1. планове за дейността на СУПБЗН/ОУПБЗН,
РСПБЗН (само за СУПБЗН) в съответствие с
установения ред в МВР;
2. графици за извършване на комплексни и
контролни проверки.
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Чл. 24. За осъществяване на дейността по
глава втора органите за ПБЗН самостоятелно, а
в отделни случаи – съвместно с други държавни
контролни органи, извършват следните проверки:
1. комплексни – за установяване изпълнени
ето на изискванията на Закона за защита при
бедствия и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му;
2. контролни – за съответствие с изисквани
ята на нормативни актове, включително и за
изпълнение на дадените предписания;
3. междуведомствени – назначени със за
поведи на съответните министри, областни
управители, кметове на общини и др.;
4. по сигнали, свързани с нарушения на из
искванията на Закона за защита при бедствия и
подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане.
Чл. 25. (1) Комплексни проверки се извърш
ват най-малко веднъж на три години.
(2) Контролни проверки се извършват наймалко веднъж годишно в периода между две
комплексни проверки.
Чл. 26. (1) Резултатите от извършените
контролни проверки се отразяват в констати
вен протокол (приложения № 4а и № 4б), при
условие че липсват обстоятелства за издаване
на други административни актове.
(2) Резултатите от извършените комплексни
проверки се отразяват в констативен протокол
(приложения № 5а и № 5б), при условие че
липсват обстоятелства за издаване на други
административни актове.
Чл. 27. При констатиране на нарушения на
Закона за защита при бедствия и Закона за водите
и произтичащите от тях подзаконови нормативни
актове органите, осъществяващи ПК:
1. съставят констативни актове, в които дават
писмени задължителни предписания;
2. съставят актове за установяване на адми
нистративни нарушения;
3. изискват от държавни органи, организа
ции, юридически лица и граждани документи и
сведения, свързани с осигуряването на защита
на населението.
Чл. 28. (1) Актовете за установяване на
административни нарушения се съставят от
органите на ГДПБЗН, осъществяващи ПК.
(2) Въз основа на съставен акт за установя
ване на административно нарушение се издава
наказателно постановление (приложение № 6).
(3) Наказателните постановления се издават
от директора и зам.-директора на ГДПБЗН,
началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН и РСПБЗН
при СУПБЗН.
(4) Актовете за установяване на администра
тивни нарушения и издадените наказателни
постановления се завеждат в дневника по чл. 4,
т. 6 (приложение № 3в).
Чл. 29. Установяването на нарушенията,
издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по
реда на Закона за административните наруше
ния и наказания.
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Чл. 30. (1) За предотвратяване и пре
установяване на нарушенията, които създават
опасност от възникване на бедствия и произ
водствени аварии, както и за отстраняване на
вредните последици от тях се прилагат следните
принудителни административни мерки:
1. спиране строителството, въвеждането в
експлоатация и използването на обекти, които
създават опасност за населението при бедствия;
2. спиране използването на инсталации,
уреди и съоръжения, които създават опасност
за населението при бедствия;
3. спиране на други дейности, които създават
опасност за населението при бедствия.
(2) Производството по налагане на прину
дителна административна мярка започва със
съставяне на акт за установяване на наруше
ния, свързани с неизпълнение на задължения
по Закона за защита при бедствия, както и за
отстраняване на вредните последици от тях
(приложение № 7).
(3) Въз основа на съставения акт по ал. 2
директорът на ГДПБЗН – МВР или начални
ците на СУПБЗН/ОУПБЗН издават заповед за
налагане на принудителна административна
мярка (приложение № 8), която се завежда в
дневника за извършени проверки по чл. 4, т. 5
(приложение № 2а).
(4) Принудителната административна мярка се
обявява чрез съставяне на протокол (приложение
№ 9), а в приложимите случаи – и с поставяне
на лепенка с печат (приложение № 10).
Чл. 31. (1) Отмяната на принудителна ад
министративна мярка се извършва от органа,
който я е наложил, или от по-горестоящ орган
чрез издаване на заповед (приложение № 11) и
изпълнителен акт (приложение № 12).
(2) Отмяната на принудителната админи
стративна мярка се извършва на място от
органа, който я е приложил, за което издава
изпълнителен акт.
Чл. 32. За обектите по чл. 21, т. 11 се съз
дава досие, което се съхранява в съответното
СУПБЗН/ОУПБЗН и съдържа информация и
документи, свързани със защита на населението,
както и копия на всички издадени документи,
свързани с осъществявания ПК в обекта.
Чл. 33. Дейността на органите за ПБЗН,
осъществяващи ПК, се отчита шестмесечно по
ред, установен от директора на ГДПБЗН – МВР.
Чл. 34. Дейността на СУПБЗН/ОУПБЗН и
РСПБЗН при СУПБЗН се проверява и оценява
по методика, утвърдена от главния секретар
на МВР.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 52г,
ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 от Закона за Ми
нистерството на вътрешните работи.
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага
на органите за пожарна безопасност и защита
на населението, осъществяващи превантивен
контрол.
Министър:
Цветан Цветанов
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Приложение № 1а
към чл. 4, т. 5

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
КОНСТАТИВЕН АКТ
от извършена проверка по Закона за защита при бедствия
№ ............../............. 201... г.
Днес, .....................201 ... г., подписаният/та .............................................................................................................,
на длъжност .............................................................................. в ГД „ПБЗН“/ОУ „ПБЗН“ – гр. .......................,
на основание чл. 87 от Закона за защита при бедствия извърших проверка на обект .............................
.......................................................................................... и съставих настоящия констативен акт на проверя
вания: ................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(трите имена, месторабота и длъжност)
При проверката констатирах следното: в гр./с. ............................................., на адрес: ..................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(описват се констатираните несъответствия с изискванията на ЗЗБ и подзаконовите нормативни актове)
В резултат на констатираното и съобразно правомощията ми по чл. 89 от Закона за защита при
бедствия и чл. 91к, т. 5 от Закона за МВР за отстраняване на нарушенията давам следните задъл
жителни предписания:
№ по ред

задължително предписание

срок за изпълнение

1. .........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Съставил констативния акт: ....................................... (подпис)
.......................... 201 ... г.

Проверено лице: ............................................................ (подпис)

При неизпълнение на задължителните предписания се носи административнонаказателна отговор
ност по чл. 94, ал. 5 ЗЗБ.
Настоящият констативен акт може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия адми
нистративен орган ......................................, чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен
срок от съобщаването му по реда на АПК.
Настоящият констативен акт може да бъде оспорен и по съдебен ред чрез органа, който го е из
дал, пред Административен съд – гр. ................................, в 14-дневен срок от съобщаването му по
реда на АПК.
Настоящият констативен акт се състави в два еднообразни екземпляра.
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Приложение № 1б
към чл. 4, т. 5

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
КОНСТАТИВЕН АКТ
от извършена проверка по Закона за водите
№ ............../............. 201 ... г.
Днес, ......................... 201 .... г., подписаният/та..................................................................................................,
на длъжност........................................................................... в ГД „ПБЗН“/ОУ „ПБЗН“ – гр. .........................,
на основание чл. 190, ал. 3 от Закона за водите извърших проверка на обект .........................................
................................................................................................. и съставих настоящия констативен акт на про
верявания ......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(трите имена, месторабота и длъжност)
При проверката констатирах следното: в гр./с. ..........................., на адрес: .....................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................,
(описват се констатираните несъответствия с изискванията на Закона за водите)
В резултат на констатираното и съобразно правомощията ми по чл. 91к, т. 5 ЗМВР във връзка
с чл. 138, ал. 3 от Закона за водите за отстраняване на нарушенията давам следните задължителни
предписания:
№ по ред

задължително предписание

срок за изпълнение

1. ........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Съставил констативния акт: ....................................... (подпис)
.......................... 201 ... г.

Проверено лице: ............................................................ (подпис)

При неизпълнение на задължителните предписания се носи административнонаказателна отговор
ност по чл. 200, ал. 1, т. 15 от Закона за водите.
Настоящият констативен акт може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия адми
нистративен орган ......................................, чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен
срок от съобщаването му по реда на АПК.
Настоящият констативен акт може да бъде оспорен и по съдебен ред чрез органа, който го е из
дал, пред Административен съд – гр. ................................, в 14-дневен срок от съобщаването му по
реда на АПК.
Настоящият констативен акт се състави в два еднообразни екземпляра.
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Приложение № 2а
към чл. 4, т. 5
Д Н Е В Н И К
ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ И СЪСТАВЕНИТЕ КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ
ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
Започнат на: ........................
Завършен на: .......................
Съдържа: ............ бр. листа
№

№ на със
тавения
констати
вен акт

Име, презиме,
фамилия на
съставилия кон
стативния акт

Длъжност на
съставилия
констативния
акт

Нару
шение
по ЗЗБ

Дадени
предписа
ния

Срок
за из
пълне
ние

Забе
лежка

1

2

3

4

5

6

7

8

Приложение № 2б
към чл. 4, т. 5
Д Н Е В Н И К
ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ И СЪСТАВЕНИТЕ КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ
ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
Започнат на: ...........................
Завършен на: ..........................
Съдържа: ............... бр. листа
№

№ на със
тавения
констативен
акт

Име, презиме,
фамилия на със
тавилия конста
тивния акт

Длъжност на
съставилия
констат ивния
акт

Нару
шение
по ЗВ

Дадени
предписа
ния

Срок
за из
пълне
ние

Забе
лежка

1

2

3

4

5

6

7

8
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Приложение № 3а
към чл. 4, т. 6

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
А К Т
за установяване на административно нарушение
№ …........../……........201... г.
Днес, ..................... 201 .... г., подписаният/та ................................................................................... (трите имена)
на длъжност .............................................................................., ГД „ПБЗН“/ ОУ „ПБЗН“ – гр. ..................................,
в присъствието на свидетелите:
1.................................................................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................................................,
(трите имена и адрес по лична карта, ЕГН, какъв е свидетелят: очевидец, присъствал при установяване на
нарушението или при съставяне на акта)
и на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за защита при бедствия съставих настоящия акт срещу ......……
……….......................................................................................................................................................................................,
(трите имена на нарушителя, ЕГН/наименование на ЮЛ или ЕТ, ЕИК)
адрес на ФЛ/седалище и адрес на управление на ЮЛ или ЕТ: гр. .........................................., ул. ................
.................................. № ....., бл. .…., вх. ........., ап. .........., адрес за кореспонденция ............................................
................................ на длъжност......................................................................................................................................,
затова, че .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(описват се точно нарушението, датата, мястото и обстоятелствата, при които е извършено,
кога е констатирано)
при което е нарушил чл. ......., ал. ........ от Закона за защита при бедствия.
Иззех като доказателство следните вещи и документи: ...............................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
(описват се подробно, ако има такива, и кому са предадени за пазене)
От нарушението са претърпели имуществени вреди: ………...................………………............……………………...….......…
................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... (описват се имена, адрес, ЕГН на лицата)
Свидетели: 1. .............................. (подпис)
2. .............................. (подпис)
СЪСТАВИЛ АКТА: ............................ (подпис)
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните допълнения и възражения:
………………………………………………………………………………………………………………...…........…………………………………………………………
……………………………………….....................................................................................................................................................
.............................. 201 ... г.

НАРУШИТЕЛ: .................................... (подпис)

При отказ на нарушителя да подпише акта същото се документира с подписа на свидетеля:
...........................................................................................................................................................................…………………..
(трите имена, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, ЕГН)
Подпис: .......................................…………...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Разписка:
Днес, .......... 201 ..., ....................................................................................................... (трите имена на нарушителя
или на неговия представител), удостоверявам, че получих екземпляр от акта за нарушение. Уведомен
съм, че в тридневен срок мога да направя допълнителни пояснения и възражения. Задължавам се да
уведомя административнонаказващия орган при промяна на адреса си.
........................................ (подпис на нарушителя)
Настоящият акт е съставен в три еднообразни екземпляра.
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Приложение № 3б
към чл. 4, т. 6
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
А К Т
за установяване на административно нарушение
№ …................../……........ 201 ... г.
Днес, ...........201 .... г., подписаният/та................................................................................................... (трите имена)
на длъжност .............................................................................., ГД „ПБЗН“/ ОУ „ПБЗН“ – гр. ..................................,
в присъствието на свидетелите:
1...............................................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................................,
(трите имена и адрес по лична карта, ЕГН, какъв е свидетелят: очевидец, присъствал при установяване на
нарушението или при съставяне на акта)
и на основание чл. 201, ал. 5 от Закона за водите съставих настоящия акт срещу ......................................
.................................................................................................................................................................................................
(трите имена на нарушителя, ЕГН/наименование на ЮЛ или ЕТ, ЕИК)
с адрес на ФЛ/седалище и адрес на управление на ЮЛ или ЕТ: гр. ........................., ул. ................................
№ ....., бл. ......., вх. ....., ап. ......., адрес за кореспонденция ........................................................................................
на длъжност........................................................................................................................................................................,
затова, че .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(описват се точно нарушението, датата, мястото и обстоятелствата, при които е извършено,
кога е констатирано)
при което е нарушил чл. 138, ал. 3 от Закона за водите.
Иззех като доказателство следните вещи и документи: ...............................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
(описват се подробно, ако има такива, и кому са предадени за пазене)
От нарушението са претърпели имуществени вреди: …………………….....…..............................................................
..................................................................................................................... (описват се имена, адрес, ЕГН на лицата)
Свидетели: 1. .............................. (подпис)
2. .............................. (подпис)

СЪСТАВИЛ АКТА: ............................ (подпис)

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните допълнения и възражения: ..................…............
.................................................................................................................................................................................................
…...……………………………………………………………………………………....................................................................................………........
.................................. 201 ... г.
НАРУШИТЕЛ: ......................................... (подпис)
При отказ на нарушителя да подпише акта същото се документира с подписа на свидетеля:
............................................................................................................................................................................………………….
(трите имена, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, ЕГН)
Подпис: ..............................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Разписка:
Днес, .......... 201 ..., ....................................................................................................... (трите имена на нарушителя
или на неговия представител), удостоверявам, че получих екземпляр от акта за нарушение. Уведомен
съм, че в тридневен срок мога да направя допълнителни пояснения и възражения. Задължавам се да
уведомя административнонаказващия орган при промяна на адреса си.
........................................ (подпис на нарушителя)
Настоящият акт е съставен в три еднообразни екземпляра.
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Приложение № 3в
към чл. 4, т. 6
Д Н Е В Н И К
ЗА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ
Започнат на: ........................
Завършен на: .......................
Съдържа:. .......... бр. листа
№

№ на акта за
установено ад
министративно
нарушение

Име, пре
зиме, фа
милия на
актосъс
тавителя

Длъж
ност на
актосъс
тавителя

№ на изда
дено наказа
телно поста
новление
(НП)

Дата на
връчва
не на
НП

Дата на
подаване
на жал
бата сре
щу НП

Резул
тат от
обжалва
нето на
НП

Забе
лежка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приложение № 4а
към чл. 26, ал. 1
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л
№ ................../................20 ........ г.
за резултатите от извършена контролна проверка
Днес, ..........20 ....... г., подписаният .........................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
на длъжност ........................................................................................................................................................................
съставих настоящия констативен протокол във връзка с извършена на ................. 20 .... г. проверка на
основание чл. 91к, т. 1 от ЗМВР и чл. 87 от ЗЗБ в обект: ....................................................................................
При проверката се констатира следното:
1. В ....................................................................... има изготвен авариен план, съобразен с изискванията
на чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия.
2. За персонала има осигурени индивидуални средства за защита (съответстващи на рисковете,
определени в аварийния план на обекта) съгласно изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 4 от Закона
за защита при бедствия.
3. Проведена е тренировка и обучение на персонала на ........................................................................... за
способите за защита, начините на поведение и действие при възникване на бедствия съгласно
изискванията на чл. 35, ал. 3, т. 2 и т. 7 от Закона за защита при бедствия.
4. В ......................................................................... има и се поддържа локална система за оповестяване
съгласно чл. 35, ал. 3, т. 5 от ЗЗБ.
5. Изпълнени са предписанията, направени с констативен акт № .............................................................
При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на посочените в настоящия констативен
протокол задължения.
Дата: ..................20 .... г.

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:
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Приложение № 4б
към чл. 26, ал. 1
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л
№ ................../................ 20 ........ г.
за резултатите от извършена контролна проверка
Днес, ........... 20 ...... г., подписаният ......................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
на длъжност .......................................................................................................................................................................
съставих настоящия констативен протокол във връзка с извършена на ................. 20 .... г. проверка на
основание чл. 91к, т. 1 от ЗМВР и чл. 87 от ЗЗБ в обект: ....................................................................................
................................................................................................................................................................................................
При проверката се констатира следното:
1. В ....................................................................... има изготвен план за защита при бедствия на пребива
ващите, съобразен с изискванията на чл. 36, ал. 1 от Закона за защита при бедствия.
2. За персонала има осигурени индивидуални средства за защита съгласно изискванията на чл. 13,
ал. 2, т. 4 от Закона за защита при бедствия и индивидуални средства за защита за еднократно
ползване от пребиваващите съгласно чл. 5 от Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обно
вяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита
(съответстващи на рисковете, определени в общинския план за защита при бедствия).
3. Проведена е тренировка и обучение на персонала на ..............................................................................
за способите за защита, начините на поведение и действие при възникване на бедствия съгласно
изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 2 и т. 5 от Закона за защита при бедствия.
4. В ......................................................................... има и се поддържа локална система за оповестяване
съгласно чл. 36, ал. 2, т. 3 от ЗЗБ.
5. Изпълнени са предписанията, направени с констативен акт № .............................................................
При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на ЗЗБ.
Дата: .................. 20 .... г.

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:

Приложение № 5а
към чл. 26, ал. 2
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л
№ ................../................20 ........ г.
за резултатите от извършена комплексна проверка
Днес, ........... 20 ........ г., подписаният .....................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
на длъжност .......................................................................................................................................................................
съставих настоящия констативен протокол във връзка с извършена на .....................20.... г. проверка на
основание чл. 91к, т. 1 от ЗМВР и чл. 87 от ЗЗБ в обект: ...................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
При проверката се констатира следното:
1. В ....................................................................... има изготвен авариен план, съобразен с изискванията
на чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, в който са разработени:
1. максималните възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария
в обекта;
2. мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;
3. мерките за защита на персонала;
4. разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на пред
видените мерки;
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5. средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
6. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 4;
7. редът за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане
на плановете за защита при бедствие.
В .................................... има план (график) за организиране и провеждане на тренировки по из
пълнение на аварийния план най-малко веднъж годишно.
Предоставена е информация за изготвяне на общинския план за защита при бедствия на кмета
на общината съгласно чл. 35, ал. 3, т. 3.
За персонала има осигурени индивидуални средства за защита (съответстващи на рисковете,
определени в аварийния план на обекта) съгласно изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 4 от Закона
за защита при бедствия.
Проведена е тренировка и обучение на персонала на ..............................................................................
за способите за защита, начините на поведение и действие при възникване на бедствия съгласно
изискванията на чл. 35, ал. 3, т. 2 и т. 7 от Закона за защита при бедствия.
В ......................................................................... има и се поддържа локална система за оповестяване
съгласно чл. 35, ал. 3, т. 5 от ЗЗБ.
Изпълнени са предписанията, направени с констативен акт № ...............................................

Съдържанието на аварийния план може да бъде различно от посоченото в точка 1, ако е определено
в специален закон.
При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на ЗЗБ.
Дата: .................. 20 .... г.

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:

Приложение № 5б
към чл. 26, ал. 2
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л
№ ................../................ 20 ........ г.
за резултатите от извършена комплексна проверка
Днес, ........ 20 ....... г., подписаният ...........................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
на длъжност .......................................................................................................................................................................
съставих настоящия констативен протокол във връзка с извършена на ................. 20 .... г. проверка на
основание чл. 91к, т. 1 от ЗМВР и чл. 87 от ЗЗБ в обект: ....................................................................................
................................................................................................................................................................................................
При проверката се констатира следното:
1. В ....................................................................... има изготвен авариен план за защита при бедствия на
пребиваващите, съобразен с изискванията на чл. 36, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, в
който са разработени:
а) рисковете за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия;
б) мерките за защита на пребиваващите;
в) разпределението на задълженията, отговорните структури и лицата за изпълнение на предви
дените мерки;
г) ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
д) времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 3;
е) начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.
2. За персонала има осигурени индивидуални средства за защита съгласно изискванията на чл. 13,
ал. 2, т. 4 от Закона за защита при бедствия и индивидуални средства за защита за еднократно
ползване от пребиваващите съгласно чл. 5 от Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обно
вяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита
(съответстващи на рисковете, определени в общинския план за защита при бедствия).
3. Проведена е тренировка и обучение на персонала на ..............................................................................
за способите за защита, начините на поведение и действие при възникване на бедствия съгласно
изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 2 и т. 5 от Закона за защита при бедствия.
4. В ......................................................................... има и се поддържа локална система за оповестяване
съгласно чл. 36, ал. 2, т. 3 от ЗЗБ.
5. Изпълнени са предписанията, направени с констативен акт № ..............................................................
При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на ЗЗБ.
Дата: .................. 20 .... г.

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:
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Приложение № 6
към чл. 28, ал. 2
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ .............................. / .................... 20...... г.
Днес, ........ 20 ...... г., подписаният ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността на административнонаказващия орган)
като разгледах акт за установяване на административно нарушение № .......... от ........................ 20 ..... г.,
съставен от ........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(трите имена на актосъставителя)
на длъжност ............................................................................... в ...................................................................................
(посочва се заеманата длъжност)
(структурно звено за ПБЗН)
против .................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието за ЮЛ)
ЕГН ................................................................................., ЕИК ........................................................................................,
адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. .......................................................................................................,
представлявано от .............................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
................................................................................................................................................................................................,
установих, че:
На ................................................................ 20 ... г. в гр. ...............................................................................................,
................................................................................................................................................................................................
(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената на
пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги потвърждават)
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
с което виновно е нарушил чл. .....................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Нарушението е за .............................................. път.
................................................................................................................................................................................................
(посочват се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)
Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства:
................................................................................................................................................................................................
(описание на събраните доказателства)
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и
чл. .........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на административната санкция:
глоба/имуществена санкция)
ПОСТАНОВИХ:
НАЛАГАМ на ...................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на
предприятието (за ЮЛ)
ЕГН ..........................................................................., ЕИК ................................................................................................
адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................,
представлявано от ...........................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя
и длъжност, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
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административна санкция: глоба/имуществена санкция в размер на ..............................................................
................................................................................................................................................................................................
(посочва се цифром и словом размерът на санкцията)
................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... лева,
на основание чл. ...............................................................................................................................................................
(законовите разпоредби, регламентиращи санкцията)
................................................................................................................................................................................................
ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:
................................................................................................................................................................................................
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
на основание чл. ................................................................................................................................................................
(посочват се правната норма, регламентираща отнемането
на движими вещи в полза на държавата)
Да заплати обезщетение на: ...........................................................................................................................................
(посочват се името и адресът на лицето, държавно предприятие,
кооперация или друга обществена организация)
................................................................................................................................................................................................
в размер на ................................................................................................................................................................... лв.
Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 7-дневен срок от връчването
му пред Районния съд – гр. ................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................,
(съда по местоизвършване на нарушението)
чрез .......................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)
В двуседмичен срок от връчване на настоящото наказателно постановление преведете по банков път
наложената глоба/имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите номера и датата на
наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:
..................................................................................................................................................................................................
(посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща наказващия орган)
Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена санкция,
ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.
.................................................................................................
(трите имена, длъжност на наказващия орган и подпис)
РАЗПИСКА
Днес, ................... г., .............................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с ЕГН .........................................................................., на длъжност ............................................................. в качест
вото си на ..........................................................................................................................................................................
на ...........................................................................................................................................................................................
(наименование на ЮЛ или ЕТ, ЕИК)
получих екземпляр от .....................................................................................................................................................,
издаден от .................................................................................., на длъжност .............................................................
............................................................................................. в ............................................................................................
ВРЪЧИЛ: .........................................................
ПОЛУЧИЛ: ...................................
(трите имена, длъжност, подпис)		
(подпис)
БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)
СВИДЕТЕЛИ:
Днес, .................... г., лицето.........................
............................................................................
(трите имена и ЕГН)
............................................................................
в качеството му на ......................................,
на .......................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
отказа да получи екземпляр от
настоящото наказателно постановление.

1. .......................................................
...........................................................
(трите имена)
адрес: ..............................................
подпис: ............................................
2. .......................................................
(трите имена)
адрес: ...............................................
подпис: ............................................

ВРЪЧИЛ: ......................................
(трите имена и длъжност)
ПОДПИС: ....................................
Забележка: Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес,
а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху НП и то се счита за връчено
от деня на отбелязването.
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Приложение № 7
към чл. 30, ал. 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
СЕРИЕН № ___________
АКТ № _____________
за установяване на нарушения по Закона за защита при бедствия, които създават опасност от възникване на бедствия и производствени аварии, както и за отстраняване на вредните последици от тях
Днес, .............. 20........ г., подписаният .........................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
.................................................... на длъжност .................................................................................................................
(посочва се заеманата длъжност)
при .......................................................................................................................................................................................,
(структурно звено за ПБЗН)
гр. ..................................., в присъствието на свидетелите:.........................................................................................
1. ............................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена и ЕГН)
2. ..........................................................................................................................................................................................,
(посочват се трите имена и ЕГН)
съставих настоящия акт против ..................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на физическото лице)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ЕГН:............, адрес гр./с. .................................................................................................................................................,
на длъжност ......................................................................................................................................................................,
(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)
с който установих следното:
................................................................................................................................................................................................
(посочва се къде и в какво се изразява нарушението на правилата, което създава опасност от възникване на
бедствия и производствени аварии)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................,
с което са нарушени: ........................................................................................................................................................
(описват се законовите разпоредби, които са нарушени)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
поради което предлагам настоящият акт да послужи като основание за издаване на ЗАПОВЕД за на
лагане на принудителна административна мярка по чл. 90 ЗЗБ.
................................................................................................................................................................................................
(описва се видът на мярката, която се предлага по чл. 90 ЗЗБ)
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: ...................................
................................................................................................................................................................................................
(попълва се от нарушителя)
АКТОСЪСТАВИТЕЛ: .........................................................		
НАРУШИТЕЛ: ............................................
(трите имена, длъжност, подпис)			
(трите имена и подпис)
(дата на запознаване и подписване на акта от нарушителя)
СВИДЕТЕЛИ:
1. ...........................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност, подпис)
2. ...........................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност, подпис)
Забележка: Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:
................................................................................................................................................................................................
(трите имена и точния адрес на свидетеля по лична карта)
Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения.
ПОДПИС: ...................................................................................
...................................................................................
(дата на получаване на екземпляр от акта)
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Приложение № 8
към чл. 30, ал. 3
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
ЗАПОВЕД № _____________
за налагане на принудителна административна мярка
по чл. 90 от Закона за защита при бедствия
гр. ___________ 20_____ г.
Подписаният ________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________ на длъжност ________________________________________________________________________
							
(посочва се заеманата длъжност)
при ________________ гр. ______________________________________________________________________________________,
като взех предвид, че _______________________________________________________________________________________
(име, презиме и фамилията на актосъставителя)
______________________ на длъжност ________________________________________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при ____________________________________________________ е съставил акт № _____________ от_______ 20______ г.,
(структурно звено за ПБЗН)
с който действително е установил, че в ____________________________________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта)
_______________________________________________________________________________________________________________
са нарушени разпоредбите на ЗЗБ, от което е създадена опасност от възникване на бедствия и произ
водствени аварии, изразяващи се в следното:
______________________________________________________________________________________________________________
(описват се нарушенията)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
С което са нарушени: ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)
Поради което и на основание чл. 22 от ЗАНН и чл. 90 от ЗЗБ
З А П О В Я Д В А М:
Да се ________________________________________________________________________________________________________
(посочва се видът на принудителната административна мярка)
_______________________________________________________________________________________________________________,
считано от _________________ 20____ г., за което е поставена (не е поставена) лепенка с печат
................................................................................................................................................................................................
(посочват се мястото на поставяне на лепенката или причините, поради които такава не може да се постави)
Заповедта може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган
_________________________________________________________________________ чрез административния орган,
(посочва се по-горестоящият административен орган)
който я е издал, в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на АПК.
Заповедта може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който я е издал, пред Административния
съд – гр. __________________________ , в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на АПК.
					
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): _________________________________
								
(трите имена, подпис и печат)
Р А З П И С К А
Подписаният ________________________________________________________________________________________________
на длъжност ______________________ получих препис от заповед № ____________________________________________
от _________________ 20____ г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 90 от ЗЗБ.
_____________________________________
(дата на получаване на заповедта)

ПОДПИС: _____________________________________

Забележка: Заповедта се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват – на длъж
ностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата в препоръчано
писмо с обратна разписка.
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Приложение № 9
към чл. 30, ал. 4
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
П Р О Т О К О Л № _____________
за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка
по чл. 90 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ)
Днес, __________ 20 ___ г., подписаният _________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
_______________________на длъжност ________________________________________________________________________
приведох в изпълнение заповед №/______ 20______ г. за налагане на принудителна административна
мярка по чл. 90 от ЗЗБ, издадена от директора (началника) на ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
като _____________________________________________________________________________________________________________________________
(описва се начинът на изпълнение: спрях строителството, въвеждането в експлоатация или използването)
на_________________________________________________________________________________________________________________ и уведомих:
(наименование и адрес на обекта или местоположение на инсталацията, уреда или съоръжението)
____________________________________________________________________________________________________________________________
(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта/строежа, съоръжението, инсталацията,
уреда или дейността)
за начина на привеждане в изпълнение на заповедта и за наказателната отговорност по чл. 277 от
Наказателния кодекс при възобновяване на дейността и/или използването на съоръжението, инстала
цията, уреда без разрешение на органа, издал заповедта.
ИЗПЪЛНИЛ ЗАПОВЕДТА:
_____________________________________________
(трите имена, подпис)

УВЕДОМЕН:
____________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност)
Дата____________ 20____________ г.						

ПОДПИС:_____________________

Забележка: Протоколът се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват – на
длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка.

Приложение № 10
към чл. 30, ал. 4

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
____________ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
гр. __________________
ЗАПОВЕД № ____________/____________ ЗА НАЛАГАНЕ НА
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА ПО ЧЛ. 90 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ
БЕДСТВИЯ

ПЕЧАТ:				
ДАТА:		

ПЕЧАТ:					

ПЕЧАТ:

(ТРИТЕ ИМЕНА И ПОДПИС):

За премахване на печата без разрешение от органа, издал заповедта, се носи наказателната отговорност
по чл. 277 от Наказателния кодекс.
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Приложение № 11
към чл. 31, ал. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
ЗАПОВЕД № ______________
за отмяна на наложена принудителна административна мярка
по чл. 90 от Закона за защита при бедствия
гр. _______________________20_ г.
Подписаният ________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
______________________ на длъжност ________________________________________________________________________
							
(посочва се заеманата длъжност)
при ________________ гр. ______________________________________________________________________________________,
Като взех предвид, че _______________________________________________________________________________________
(име, презиме и длъжност на актосъставителя)
______________________ на длъжност ________________________________________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при ___________________________________________ е установил, че в _________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
_______________________________________________________________________________________________________________
(посочва се наименованието на обекта/строежа, описват се обстоятелствата, поради които се налага отмяната)
_______________________________________________________________________________________________________________
Поради което и на основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и осъществяване
превантивен контрол от органите на ПБЗН на МВР
З А П О В Я Д В А М:
Отменям Заповед № ___________от 20_______ г. и разрешавам продължаването на строителството, въвеж
дането в експлоатация или използването на обекта, съоръжението, инсталацията, уреда или дейността на:
_______________________________________________________________________________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта/строежа, за който е наложена мярката)
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ___________________________________________
								
(трите имена, подпис и печат)
УВЕДОМЕН: __________________
(подпис)
ДАТА __________________20_____г.

Приложение № 12
към чл. 31, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Адрес на структурата
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН АКТ № ______________
за отмяна на наложена мярка по чл. 90 от Закона за защита при бедствия
Днес, ______20 ______г. подписаният_________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия и длъжност)
_______________________________________________________________________________________________________________
в изпълнение на Заповед № _____________________________________ от ________________20___________________ г.,
на началника на _______________________________________________________________________________________________,
(структурно звено за ПБЗН)

БРОЙ 29
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с която се отменя Заповед № ______ от ______ 20 __ г., поради отстраняване на:
________________________________________________________________________________________________________________
(описват се отстранените нарушения по ЗЗБ)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
в _____________________________________________________________________________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта/строежа или инсталацията с наложена ПАМ)
извърших отмяна на наложената принудителна административна мярка.
За извършеното уведомих __________________________________________________________________________________
(собственик или съответно длъжностно лице, подпис)
__________________________________________________________________________________________________________________
ИЗПЪЛНИЛ: ________________________________
(подпис)
________________________________________________
(трите имена и длъжност)

Дата: _____20 _____ г.

Забележка. Актът се изготвя в два екземпляра, от които един за длъжностното лице и един – за органа,
осъществяващ ПК.

2462

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства,
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
(обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; доп., бр. 111 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 6, 63 и 102 от 2005 г., бр. 60
и 100 от 2010 г., бр. 13 и 97 от 2011 г., бр. 15 и 100 от 2012 г.)
Параграф единствен: Приложението към чл. 1 се изменя така:
„Приложение
към чл. 1
Списък на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса за
плаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно
или частично
Рубрика по МКБ

Код по
МКБ10

Заболяване

1

2

3

Скарлатина

A38

Хроничен вирусен хепатит B18.0

Ехинококоза

Скарлатина
Хроничен вирусен хепатит В с делта-агент

B18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

B18.2

Хроничен вирусен хепатит С

B67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus

B67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.3

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза,
предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.5

И н вази я на черн и я д роб, п ред изви ка на о т Echinococcus
multilocularis

B67.6

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза,
предизвикана от Echinococcus multilocularis

Злокачествени новообра С00 – С97 Злокачествени новообразувания
зувания
Новообразувания in situ

D00 – D09 Новообразувания in situ

С Т Р.
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Доброкачест вени ново  D10 – D36 Доброкачествени новообразувания
образувания
Новообразу вани я с не D37 – D48 Новообразувания с неопределен или неизвестен характер
определен или неизвестен
характер
Желязонедоимъчна ане D50.0
мия

Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на
кръв (хронична)

Таласемия

D56.1

Бета-таласемия

Хемолитични анемии

D58.9

Наследствена хемолитична анемия, неуточнена

Придобита хемолитична D59.1
анемия
D59.5

Други автоимунни хемолитични анемии

Други апластични анемии D61.0

Конституционна апластична анемия

Други анемии

Пароксизмална нощна хемоглобинурия

D61.3

Идиопатична апластична анемия

D64.0

Наследствена сидеробластна анемия

D64.4

Конгенитална дизеритропоетична анемия

Вроден дефицит на фак D66
тор VIII

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на фак D67
тор IX

Вроден дефицит на фактор IX

Други нарушения на кръ D68.0
восъсирването
D68.2

Болест на Von Villebrand

Пурпура и други хемора D69.3
гични състояния

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

Имунодефицит с преоб D80.1
ладаващ недостиг на ан
D80.2
титела
D80.3

Нефамилна хипогамаглобулинемия

Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването

Селективен дефицит на имуноглобулин A [IgA]
Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG]

D80.4

Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM]

D80.5

Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM]

D80.6

Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини
или с хиперимуноглобулинемия

D80.7

Преходна хипогамаглобулинемия при деца

D80.8

Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на
антитела

D80.9

Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен

Комбинирани имунодефи D81.0
цитни състояния
D81.1

Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза
Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и
B-клетки

D81.2

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съ
държание на B-клетки

D81.3

Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA]

D81.4

Синдром на Nezelof

D81.5

Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP]

D81.6

Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I

D81.7

Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II

D81.8

Други комбинирани имунодефицити

D81.9

Комбиниран имунодефицит, неуточнен
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Синдром на Wiskott-Aldrich
Синдром на Di George

D82.2

Имунодефицит с къси крайници

D82.3

Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предиз
викан от вируса на Epstein-Barr

D82.4

Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE]

D82.8

Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти

D82.9

Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен

Оби к нов ен п р омен л и в D83.0
имунодефицит

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи откло
нения в броя и функцията на B-клетките

D83.1

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нару
шения в имунорегулаторните T-клетки

D83.2

Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към Bили T-клетки

D83.8

Други обикновени променливи имунодефицитни състояния

D83.9

Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен

D84.0

Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите

D84.1

Дефекти в системата на комплемента

D84.8

Други уточнени имунодефицити

D84.9

Имунодефицит, неуточнен

Други имунодефицити

Други видове хипотире E03.0
оидизъм
E03.1

Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша
Вроден хипотиреоидизъм без гуша

E03.2

Хипотиреоидизъм, дължащ се на лекарства и други екзогенни
вещества

E03.3

Постинфекциозен хипотиреоидизъм

E03.4

Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)

E03.8

Други уточнени видове хипотиреоидизъм

Други видове нетоксична E04.0
гуша

Нетоксична дифузна гуша

Тиреотоксикоза

E05.0

Тиреотоксикоза с дифузна гуша

E05.1

Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел

E05.2

Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша

E05.3

Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан

E05.4

Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана (factitia)

E06.1

Подостър тиреоидит

E06.2

Хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза

E06.3

Автоимунен тиреоидит

E06.4

Медикаментозен тиреоидит

E06.5

Други хронични тиреоидити

Тиреоидит

Инсулинозависим захарен E10.2
диабет
E10.3

Инсулинозависим захарен диабет, с бъбречни усложнения
Инсулинозависим захарен диабет, с очни усложнения

E10.4

Инсулинозависим захарен диабет, с неврологични усложнения

E10.5

Инсулинозависим захарен диабет, с периферни съдови услож
нения

E10.9

Инсулинозависим захарeн диабет, без усложнения

С Т Р.
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Неинсулинозависим захарен диабет, с бъбречни усложнения
Неинсулинозависим захарен диабет, с очни усложнения

E11.4

Неинсулинозависим захарен диабет, с неврологични усложнения

E11.5

Неинсулинозависим захарен диабет, с периферни съдови ус
ложнения

E11.9

Неинсулинозависим захаране диабет, без усложнения

Е20.0

Идиопатичен хипопаратиреоидизъм

Хиперфункция на хипо E22.0
физата
E22.1
E22.8

Акромегалия и хипофизарен гигантизъм
Хиперпролактенемия
Други хиперфункции на хипофизата

Хипофункция и други раз Е23.0
стройства на хипофизата
E23.2

Хипопитуитаризъм

Синдром на Кушинг

E24.0

Синдром на Cushing с хипофизарен произход

E24.3

Ектопичен АСТН синдром

Безвкусен диабет

Дру г и разс т ройс т ва на Е27.1
надбъбречните жлези

Първична недостатъчност

Недоимък на витамин D E55.0

Рахит, активен

Разстройства на обмяната E70.0
на ароматните аминоки
селини

Класическа фенилкетонурия

Дру г и разс т ройс т ва на E72.2
обмяната на аминокисе
лините

Разстройства в метаболитния цикъл на уреята

Други разстройства на об Е74.0
мяната на въглехидратите

Болест на натрупването на гликоген – Болест на Помпе

Ра зс т ройс т ва на обм я Е75.2
ната на сфинголипидите
и д ру г и нару шен и я на
натрупване на липидите

Други сфинголипидози – Болест на Гоше, Болест на Фабри,
Болест на Ниеман – Пик тип С

Разстройства на обмяната E76.1
на глюкозаминогликаните
E76.2

Мукополизахаридоза, тип II

Разстройства на минерал Е83.0
ната обмяна

Разстройства на обмяната на медта – Болест на Уилсон – Ко
новалов

Кистозна фиброза

Амилоидоза

Други мукополизахаридози

E83.3

Разстройства на обмяната на фосфора

E84.0

Кистозна фиброза с белодробни прояви

E84.1

Кистозна фиброза с чревни прояви

E84.8

Кистозна фиброза с други прояви

Е85.1

Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия

Ен док ри н н и и ме табо  E89.2
литни разстройства, въз
E89.4
никнали след медицински
процедури, некласифици
рани другаде

Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм

Шизофрения

F20.0

Параноидна шизофрения

F20.1

Хебефренна шизофрения

F20.5

Резидуална шизофрения

F20.6

Обикновена шизофрения

Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците
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F30.0

Хипомания

F30.1

Мания без психотични симптоми

Биполярно афективно раз F31.0
стройство

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – хипо
маниен

F31.1

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен
без психотични симптоми

F31.2

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен
с психотични симптоми

F31.3

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – умерена
или лека депресия

F31.4

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка
депресия без психотични симптоми

F31.5

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка
депресия с психотични симптоми

F31.6

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – смесен

F31.7

Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия

Рецидивиращо депресив F33.0
но разстройство
F33.1

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – лек
Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод
умерено тежък

–

F33.2

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод
тежък без психотични симптоми

–

F33.3

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод
тежък с психотични симптоми

–

F33.4

Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия

Болест на Паркинсон

G20

Болест на Паркинсон

Болест на Алцхаймер

G30.0

Ранна болест на Алцхаймер

G30.1

Късна болест на Алцхаймер

G30.8

Други форми на болестта на Алцхаймер

Множествена склероза

G35

Множествена склероза

Епилепсия

G40.6

Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без
тях), неуточнени

G40.7

Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнени

Увреждания на нервните G54.0
коренчета и плексуси
G54.1

Увреждания на брахиалния плексус
Увреждания на лумбо-сакралния плексус

G54.2

Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде

G54.3

Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани другаде

G54.4

Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифицирани
другаде

G54.5

Невралгична амиотрофия

G54.6

Фантомен синдром на крайник с болка

Полиневропатии при бо G63.2
л е с т и , к л а с ифи ц и р а н и
другаде

Диабетна полиневропатия (Е10 – Е14† с общ четвърти знак .4)

Мyasthenia gravis и други G70.0
у вреж дани я на нервномускулния синапс

Myasthenia gravis
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Мускулна дистрофия
Миотонични увреждания

G71.2

Вродени миопатии

G71.9

Първично мускулно увреждане, неуточнено

Де т ск а церебра л на па G80.0
рализа
G80.1

Спастична церебрална парализа
Спастична диплегия

G80.2

Детска хемиплегия

G80.3

Дискинетична церебрална парализа

G80.4

Атактична церебрална парализа

G80.8

Друга детска церебрална парализа

Други болести на гръб G95.0
начния мозък

Сирингомиелия и сирингобулбия

Кератит

H16.0

Язва на роговицата

H16.1

Други повърхностни кератити без конюнктивит

H16.2

Кератоконюнктивит

H16.3

Интерстициален и дълбок кератит

H16.4

Неоваскуларизация на роговицата

H20.0

Остър и подостър иридоциклит

Иридоциклит

Увреждания на ретината H36.0
при болести, класифици
рани другаде

Диабетна ретинопатия (Е10 – Е14† с общ четвърти знак .3)

Глаукома

H40.0

Суспектна глаукома

Н40.1

Първична глаукома с отворен ъгъл

Н40.2

Първична глаукома със затворен ъгъл

Н40.5

Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото

Н40.6

Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства

Гнойно и неуточнено въз H66.0
паление на средното ухо

Остро гнойно възпаление на средното ухо

Есенциа лна (първична) I10
хипертония

Есенциална (първична) хипертония

Хипертонична болест на I11.0
сърцето
I11.9

Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност

Х и п е р т о н и ч е н б ъ б р е к I12.0
[хипертонична бъбречна
I12.9
болест]

Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност

Съчетание на хипертонич I13.0
но сърце с хипертоничен
бъбрек
I13.1

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и
със (застойна) сърдечна недостатъчност

I13.2

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с
наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и
на бъбречна недостатъчност

I20.0

Нестабилна стенокардия

I20.1

Стенокардия с документиран спазъм

I20.8

Други видове стенокардия

I20.9

Стенокардия, неуточнена

Стенокардия

Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност
Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с
бъбречна недостатъчност
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Хронична исхемична бо I25.5
лест на сърцето

Исхемична кардиомиопатия

Белодробен емболизъм

Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце

I26.0

Други форми на белодроб I27.0
но сърце

Първична белодробна хипертония

Атриовентрикуларен блок I44.2
и ляв бедрен блок

Атриовентрикуларен блок, пълен

Други проводни наруше I45.6
ния

Синдром на преждевременно възбуждане

Пароксизмална тахикар I47.1
дия

Надкамерна тахикардия

Предсърдно мъждене

Предсърдно мъждене и трептене

I48

Други сърдечни аритмии I49.5

Синдром на болния синусов възел

Сърдечна недостатъчност I50.0

Застойна сърдечна недостатъчност

I50.1
Последици от мозъчносъ I69.0
дова болест
I69.1

Последици от субарахноидален кръвоизлив
Последици от вътремозъчен кръвоизлив

I69.2

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив

I69.3

Последици от мозъчен инфаркт

I69.4

Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт
на мозъка

I69.8

Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести

Други болести на пери I73.1
ферните съдове

Флебит и тромбофлебит

Лявокамерна недостатъчност

Облитериращ тромбангиит [болест на Buerger]

I80.0

Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните
крайници

I80.1

Флебит и тромбофлебит на феморална вена

I80.2

Флебит и тромбофлебит на други дълбоки съдове на долните
крайници

Остър тонзилит (ангина) J03.0

Стрептококов тонзилит

J03.8

Остър тонзилит, предизвикан от други уточнени причинители

J03.9

Остър тонзилит, неуточнен

Вирусна пневмония, не J12.0
класифицирана другаде
J12.1

Аденовирусна пневмония
Пневмония, причинена от респираторно синцитиален вирус

J12.2

Пневмония, причинена от вируса на парагрипа

J12.8

Друга вирусна пневмония

Бактериална пневмония, J15.0
некласифицирана другаде
J15.1

Пневмония, причинена от Klebsiella pneumoniae
Пневмония, причинена от Pseudomonas

J15.2

Пневмония, причинена от стафилокок

J15.3

Пневмония, причинена от стрептокок група В

J15.4

Пневмония, причинена от други стрептококи

J15.5

Пневмония, причинена от Escherichia coli

J15.6

Пневмония, причинeна от други аеробни грам-отрицателни
бактерии

J15.7

Пневмония, причинена от Mycoplasma pneumoniae

J15.8

Други бактериални пневмонии
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Пневмония, причинена от J16.0
други инфекциозни аген
J16.8
ти, некласифицирана дру
гаде

Пневмония, причинена от хламидии

Бронхит, неуточнен като J40
остър или хроничен

Бронхит, неуточнен като остър или хроничен

Хроничен бронхит, неу J42
точнен

Хроничен бронхит, неуточнен

Друга хронична обструк J44.8
тивна белодробна болест

Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест

Астма

J45.0

Астма с преобладаващ алергичен компонент

J45.1

Неалергична астма

Пневмония, причинена от други уточнени инфекциозни агенти

Стоматит и сродни у в K12.0
реждания
K12.1

Рецидивиращи афти в устната кухина

Езофагит

K20

Езофагит

Язва на стомаха

K25.7

Язва на стомаха, хронична, без кръвоизлив или перфорация

Други форми на стоматит

Язва на дванадесетопръст K26.7
ника

Язва на дванадесетопръстника, хронична, без кръвоизлив или
перфорация

Болест на Crohn [регио K50.0
нален ентерит]
K50.1

Болест на Crohn на тънкото черво

Улцерозен колит

К51.0

Улцерозен ентероколит

К51.1

Улцерозен илеоколит

K51.2

Улцерозен (хроничен) проктит

К51.3

Улцерозен ректосигмоидит

К51.4

Псевдополипоза на колона

К51.5

Мукозен проктоколит

К51.8

Други улцерозни колити

К51.9

Улцерозен колит, неуточнен

Болест на Crohn на дебелото черво

Други неинфекциозни гас К52.2
троентерити и колити

Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит

Фиброза и цироза на чер K74.0
ния дроб
K74.3

Фиброза на черния дроб
Първична билиарна цироза

K74.4

Вторична билиарна цироза

K74.5

Билиарна цироза, неуточнена

K74.6

Друга и неуточнена цироза на черния дроб

Нару шена резорбц и я в K90.0
червата

Цьолиакия

Пемфигус

L10.0

Пемфигус вулгарис

L10.1

Пемфигус вегетанс

L10.2

Пемфигус фолиацеус

L10.3

Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)

L10.4

Пемфигус еритематозус

L10.5

Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства

L10.8

Други видове пемфигус
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L40.0

Псориазис вулгарис

L40.1

Генерализиран пустулозен псориазис

Серопозитивен ревмато M05.0
иден артрит
M05.1

Синдром на Felty
Ревматоидна болест със засягане на белия дроб (J99.0*)

M05.2

Ревматоиден васкулит

M05.3

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи

M05.8

Други серопозитивни ревматоидни артрити

Псориатични и ентеропа M07.1
тични артропатии
М07.2
М07.3
Ю ноше с к и (юв ен и лен) M08.0
артрит
M08.1

Инвалидизиращ артрит (L40.5†)
Псориатичен спондилит (L40.5†)
Други псориатични артропатии (L40.5†)
Юношески ревматоиден артрит
Юношески анкилозиращ спондилит

M08.2

Юношески артрит със системно начало

M08.3

Юношески полиартрит (серонегативен)

M08.4

Юношески пауциартикуларен артрит

M08.8

Други юношески артрити

Възлест полиартериит и М30.0
наследствени състояния

Възлест полиартериит

Д р у г и н е к р о т и з и р а щ и М31.3
васкулопатии

Грануломатоза на Wegener

Дисеминиран лупус ери M32.0
тематодес
M32.1

Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes

Дерматополимиозит

Системна склероза

Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи
или системи

M32.8

Други форми на дисеминиран lupus erythematodes

M33.0

Ювенилен дерматомиозит

M33.1

Други дерматомиозити

M33.2

Полимиозит

M34.0

Прогресивна системна склероза

M34.1

Синдром CR(E)ST

M34.2

Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и
химични продукти

M34.8

Други форми на системна склероза

Анкилозиращ спондилит M45.0

Анкилозиращ спондилит, множествено засягане на гръбначния
стълб

M45.1

Анкилозиращ спондилит, окципито-атланто-аксисен отдел

M45.2

Анкилозиращ спондилит, шийна област

M45.3

Анкилозиращ спондилит, шийно-гръден отдел

M45.4

Анкилозиращ спондилит, гръден отдел

M45.5

Анкилозиращ спондилит, гръднопоясен отдел

M45.6

Анкилозиращ спондилит, поясен отдел

M45.7

Анкилозиращ спондилит, пояснокръстен отдел

M45.8

Анкилозиращ спондилит, кръстен и кръстноопашен отдел
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Остеопороза с патологич M80.0
на фрактура
M80.1

Остеопороза с патологична фрактура след менопауза

M80.2

Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура

M80.3

Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхи
рургично намаляване на чревната резорбция

M80.4

Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура

M80.5

Идиопатична остеопороза с патологична фрактура

M80.8

Друга остеопороза с патологична фрактура

Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия

Остеопороза без патоло M81.0
гична фрактура
M81.1

Остеопороза след менопауза

M81.2

Инактивитетна остеопороза

M81.3

Остеопороза, дължаща се на следхирургично намаляване на
чревната резорбция

M81.4

Медикаментозна остеопороза

M81.5

Идиопатична остеопороза

M81.6

Локализирана остеопороза [Lequesne]

M81.8

Други остеопорози

Остеопороза след овариектомия

Остър тубулоинтерстици N10
ален нефрит

Остър тубулоинтерстициален нефрит

Хроничен т убулоинтер N11.0
стициален нефрит
N11.1

Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс

N11.8

Хроничен обструктивен пиелонефрит
Други хронични тубулоинтерстициални нефрити

Хронична бъбречна не N18.0
достатъчност
N18.8

Терминален стадий на бъбречна болест

Невромускулна дисфунк N31.0
ция на пикочния мехур,
некласифицирана другаде
N31.1

Незатормозен неврогенен пикочен мехур, некласифициран
другаде

N31.2

Неврогенна слабост на пикочния мехур, некласифицирана
другаде

N31.8

Други невромускулни дисфункции на пикочния мехур

Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност

Рефлекторен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде

Хиперплазия на проста N40
тата

Хиперплазия на простатата

Ендометриоза

N80.0

Ендометриоза на матката

N80.1

Ендометриоза на яйчника

N80.2

Ендометриоза на маточната тръба

N80.3

Ендометриоза на тазовия перитонеум

N80.4

Ендометриоза на ректовагиналния септум и на вагината

N80.5

Ендометриоза на червата

N80.6

Ендометриоза на кожен цикатрикс

N80.8

Друга ендометриоза
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Хронични болести на ди P27.1
хателни т е органи, въ з
никващи в перинаталния
период

Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния
период

Други вродени аномалии Q07.0
на нервната система

Синдром на Арналд-Киари

Вродени аномалии на сър Q21.8
дечната преграда

Други вродени аномалии на сърдечната преграда (Синдром
на Eisenmenger)

Булозна епидермолиза

Q81.0

Епидермолизис булоза симплекс

Q81.1

Епидермолизис булоза леталис

Q81.2

Епидермолизис булоза дистрофика

Други уточнени синдроми Q87.1
на вродени аномалии, за
сягащи няколко системи

Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък
ръст – синдром на Prader-Willi

Синдром на Turner

Q96.0

Кариотип 45,Х

Q96.1

Кариотип 46,Х iso (Xq)

Q96.2

Кариотип 46,Х със структурно абнормална полова хромозома,
различна от iso (Xq)

Q96.3

Мозаицизъм, 45,Х/46, ХХ или ХУ

Q96.4

Мозаицизъм, 45,Х/друга клетъчна линия (линии) с абнормална
полова хромозома

Q96.8

Други варианти на синдрома на Turner

Грижа за изкуствени от Z43.2
вори
Z43.3

Грижа за илеостома
Грижа за колостома

Z43.5

Грижа за цистостома

Z43.6

Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища

Наличие на трансплан Z94.0
тирани органи и тъкани
Z94.1

Наличие на трансплантиран бъбрек
Наличие на трансплантирано сърце

Z94.2

Наличие на трансплантиран бял дроб

Z94.3

Наличие на трансплантирани сърце и бял дроб

Z94.4

Наличие на трансплантиран черен дроб

Z94.8

Наличие на други трансплантирани органи и тъкани

Забележки:
1. За всички заболявания с кодове по МКБ С00 – С97, D00 – D09, D10 – D36, D37 – D48 могат да
се изписват за домашно лечение само лекарствени продукти за обезболяваща терапия, като:
а) за заболяванията с кодове по МКБ С16, С17, С18, С19, С20, С22.0, С25, С34, С43, С50, С56, С64,
С71, С79.3, С81, С82, С83, С84, С85, С90, С91.0, С92.0, С92.1, С92.4, С92.5, С92.7, С93.0, С94.1, D46,
D47.3, D59.1, D61.3 и D69.3 могат да се изписват за домашно лечение и лекарствени продукти за пе
рорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия;
б) за заболяванията с кодове по МКБ С50, С54.1, С61 и С64 могат да се изписват и лекарствени
продукти за поддържаща хормонална терапия.
2. Лекарствените продукти за домашно лечение по тази наредба при заболявания с код по МКБ
№ 18 могат да се изписват за предиализен стадий и при деца със смущения в растежа в терминален
стадий на бъбречна недостатъчност.
3. За заболяванията с кодове по МКБ L40.0 и L40.1 могат да се изписват за домашно лечение само
лекарствени продукти за системна терапия.“

2496

Министър:
Десислава Атанасова
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 79
от 11 март 2013 г.

за придобиване на квалификация по професията „Компютърен аниматор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Дър
жавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професи
ята 213050 „Компютърен аниматор“ от област
на образование „Изкуства“ и професионално
направление 213 „Аудио-визуални изкуства и
техники; производство на медийни продукти“
съгласно Списъка на професиите за професи
онално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
от Закона за професионалното образование
и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изис
кване за придобиването на квалификация по
професията 213050 „Компютърен аниматор“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалифика
ция за специалността 2130501 „Компютърна
анимация“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рам
ковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 3 и 6 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специал
ността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 213050 „Компютърен аниматор“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професия
та „Компютърен аниматор“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, как
то и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължи
телна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компе
тенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
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2. тематичните области, от които се фор
мира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо
дящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обуче
нието, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Стефан Воденичаров
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Компютърен аниматор“
Професионално направление:
213

Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти

Наименование на професията:
213050

Компютърен аниматор

Специалност:
2130501

Компютърна
анимация

Степен на професио
нална квалификация
Трета

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за ученици и лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на профе
сионална квалификация по професията „Ком
пютърен аниматор“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра
на образованието, младежт а и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и
доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Запо
вед № РД- 09-255 о т 9.04.20 04 г., За повед
№ РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД0 9 -169 0 о т 29.0 9.2 0 0 6 г., З а пов ед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД- 091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298
от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
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29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г.,
Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед
№ РД-09-748 от 13.06.2011 г., Заповед № РД09-1805 от 9.12.2011 г., Заповед № РД-09-638
от 23.05.2012 г. и Заповед № РД- 09-59 от
21.01.2013 г., актуализирана със Заповед № РД09-182 от 25.02.2013 г.) входящото минимално
образователно равнище е:
– за ученици – завършен седми клас, при
срок на обучение 5 години или завършено
основно образование при срок на обучение 4
години, или завършено основно образование
или завършен клас от средното образование
със срок на обучение до 4 години (за учили
щата по изкуствата) (рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завърше
но средно образование или придобито право
за явяване на държавни зрелостни изпити
(рамкова програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификаци
онно равнище или професионален опит
За придобиване на трета степен на про
фесионална квалификация по професията по
рамкова програма В не се изисква учениците
да притежават професионална квалификация
или професионален опит по други сродни
професии. За придобиване на трета степен на
професионална квалификация по професията
по рамкова програма Е не се изисква лицата,
навършили 16 години, да притежават профе
сионална квалификация или професионален
опит по други сродни професии.
При обучение по професията „Компютърен
аниматор“ на лица, придобили професионална
квалификация или преминали професионално
обучение по друга професия или част от про
фесия от направления 213 „Аудио-визуални
изкуства и техники; производство на медийни
продукти“, 211 „Изящни изкуства“, общите за
професиите професионални компетенции се за
читат и се организира надграждащо обучение.
Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите
от ученето, описани в държавните образо
вателни изисквания (ДОИ) за придобиване
на квалификация по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич
ностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Компю т ърни я т анимат ор съ здава и ли
участва в създаването на анимационни филми
с рекламна, развлекателна, познавателна и
други цели с помощта на компютърна техника.
Компютърният аниматор проектира и разра
ботва компютърно обработени дву- и тримерни
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изображения на обекти – хора, животни или
предмети; добавя различни движения на обек
тите; създава околна среда; прилага визуални
и аудиоефекти, говор и музика.
В своята работа той използва множество
специализирани програмни продукти и тех
нически устройства. В процеса на проекти
ране и създаване на обекти и околна среда
компютърният аниматор работи с програми
за векторна и растерна графика, таблет и ске
нер. С помощта на програмите за обработка
на графични изображения и на техническите
устройства аниматорът извършва различни
геометрични трансформации над обектите,
комбинира части от различни обекти и изо
бражения, оцветява обекти или прилага ефекти
върху тях, пренася обекти и изображения от
хартиен в електронен формат. При създаване
на отделните движения на обектите анимато
рът използва компютърни програми за ани
мация чрез ключови кадри или компютърно
синтезиране на движения между начална и
крайна фаза, изгражда пространствени сцени
и придава реалистичност на обектите, като
използва различни текстури.
Компютърният аниматор трябва да има
добри знания и умения за работа с програмите
за създаване и обработка на графични изо
бражения и анимация на обекти, да познава
техните характеристики и възможности, да
използва ефективно инструментите, с които
те разполагат. Наред с това трябва да умее
да рисува, да познава закономерностите на
перспективата и композицията, да има прос
транствено мислене и въображение, да бъде
творческа личност и да умее да генерира идеи.
За успешното упражняване на професия
та компютърният аниматор трябва добре да
организира работата си, да спазва срокове,
да притежава умения за работа в екип, да
умее да представя и защитава с аргументи
творческите си идеи и проекти.
Компютърният аниматор трябва да владее
чужд език, да умее да учи бързо и да бъде в
крак с новостите в технологиите и продуктите
в динамично развиващата се област на ком
пютърната анимация. Той може да работи в
рекламна агенция, в студио или като самонаето
лице, което изисква да познава стопанското
управление на държавата, трудовото законо
дателство и да има познания в областта на
предприемачеството. Работното му място
е оборудвано с компютърна конфигурация,
различни периферни устройства като таблет
и скенер, както и средства за рисуване.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на про
фесионална квалификация по професията
„Компютърен аниматор“, могат да продъл
жат обучението си по друга професия от
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областта „Изкуства“, като обу чението им
по общата за дъл ж ителна професиона лна
подготовка – единна за всички професио
нални направления, и част от отрасловата
задължителна професионална подготовка и
специфичната за професията задължителна
професионална подготовка се зачита.
За повишаване на професионалната си ква
лификация компютърният аниматор може да
посещава семинари, курсове и други форми
за продължаващо професионално развитие.
2.3. Възможности за професионална реа
лизация съгласно Националната класифика
ция на професиите и длъжностите (НКПД)
2011, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от
27.12.2010 г. на министъра на труда и соци
алната политика, изм. и доп. със заповеди
№ РД- 01-204 от 28.02.2011 г., № РД- 01-426
от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от 30.06.2011 г.,
№ РД-01-533 от 30.06.2011 г., № РД-01-952 от
29.12.2011 г. и № РД-01-586 от 6.07.2012 г.
Съгласно НКПД придобилият трета степен
на професионална квалификация по професи
ята „Компютърен аниматор“ може да заема
длъжности от единична група 2166 „Графични
и мултимедийни дизайнери“, както и други
длъжности, допълнени при актуализиране
на НКПД.
Придобилите трета степен на професио
нална квалификация могат да работят във
фирми и организации от различни сфери и с
различен предмет на дейност.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задъл
жителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обучението по профе
сията обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
· умее да формулира проблеми, задава
въпроси, прави отчет за извършената работа,
установява и поддържа делови отношения;
· познава стопанското устройство на стра
ната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи
за факторите, които ги пораждат;
· познава трудовото законодателство, опре
делящо неговия статут, права и задължения;
· ръководи и умее да работи в екип, като
участва активно при разпределение на зада
чите, съдейства на членовете на екипа при
изпълнението им и търси помощ от тях; носи
отговорност;
· осъществява ефективни работни взаимо
отношения с колегите си;
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· съзнава необходимостта от повишаване
на квалификацията и целенасочено планира
участието си в различни форми за продължа
ващо професионално усъвършенстване;
· демонстрира творчески идеи, подходи
и умения;
· умее да намира информация в интернет,
работи със специализирани програмни про
дукти и продукти за създаване на документи;
· владее чужд език на ниво, позволяващо
му да осъществява ефективна устна и писмена
комуникация по професионални и други теми;
· спазва професионалната етика и има
етично поведение.
3.2. Цели на обучението по отраслова
та задължителна професионална подготов
ка – единна за всички професии от професио
нално направление „Аудио-визуални изкуства
и техники; производство на медийни продукти“
След завършване на обучението по профе
сията обучаваният трябва да:
· характеризира различните видове печатни
и електронни медии;
· умее да работи с различни видове пери
ферни устройства – скенер, таблет, принтер;
· познава характеристиките и разпознава
основните епохи и стилове в изобразителното
изкуство;
· спазва последователността на етапите при
създаване на дизайн на различни продукти;
· прилага изискванията и принципите за
изграждане на композиция;
· познава въздействието на различните
форми и цветове в графичния дизайн;
· анализира различни дизайнерски реше
ния, като използва характерната терминология
и изразни средства.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Компютърен аниматор“ за
дължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по профе
сията обучаваният трябва да:
· използва специализирани програмни
продукти за обработка на изображения;
· прилага различни техники при създаване
и обработка на графични изображения;
· създава обекти за анимация с помощта
на компютърни програми;
· познава технологиите и техниките за
компютърно анимиране на обекти;
· работи със специализирани програми за
създаване на анимационни филми;
· умее да създава реалистични движения
на обекти в дву- и тримерно пространство;
· прилага визуални и аудиоефекти към
анимирани обекти;
· създава анимационни филми с опреде
лена тематика.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професия 213050 Компютърен аниматор

1. Спазва изисквани
ята за здравословни
и безопасни условия
на труд

1.1. Знае и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
1.2. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.3. Познава различните видове компютърна техника, вредните въздействия на
различните устройства и правилата за безопасна работа с тях
1.4. Оказва първа помощ при възникване на инцидент
1.5. Реагира адекватно при инциденти на работното място
1.6. Познава и спазва изискванията за опазване на околната среда

2. Спазва изисква 2.1. Познава изискванията на Кодекса на труда по отношение на трудовата дис
нията на трудовото циплина, спазването на работното време, задължителните почивки, отпуските
законодателство
2.2. Познава видовете договори за полагане на труд, формите на заплащане,
правата и задълженията си
2.3. Описва структурата на различните видове фирми и организации
2.4. Описва структурата, съдържанието и различните видове трудови договори,
заявления за отпуски, постъпване и напускане на работа
2.5. Осъществява конструктивна комуникация в работния екип
3. Използва устрой
ствата и програмите
от дадена компютър
на система

3.1. Изготвя различни видове документи, свързани с професионалната дейност
3.2. Намира необходимата документация, спецификации и стандарти в интернет
3.3. Използва различните периферни устройства в дадена компютърна систе
ма – принтер, скенер и др., при изпълнение на съответните задачи
3.4. Работи със специфичен за компютърната анимация софтуер
3.5. Използва различни комуникационни средства за обмен на съобщения и
файлове с членовете на работния екип

4. Познава основи
те на компютърната
анимация и етапите
в нейното развитие

4.1. Описва в исторически план основните етапи в развитието на анимацията
4.2. Описва принципите и техниките, използвани в различните етапи от раз
витието на анимацията
4.3. Посочва основните операции в процеса на създаване на анимационни
филми с помощта на компютър
4.4. Описва характеристиките и особеностите на файловите формати и видовете
графични формати, използвани в компютърната анимация
4.5. Определя характеристиките на анимационен продукт и критериите за ка
чеството му
4.6. Познава различните техники и технологии за създаване на анимация
(класическа плакова технология, рисунка върху хартия, рисунка върху лента,
живопис под камера, пясъчни техники, иглен екран, изрезкови техники, обемни
техники, пиксилация, 2D и 3D компютърно генериране на обекти)
Специфични за специалност 2130501 Компютърна анимация

5. Създава изобра
жения с програми за
растерна и векторна
графика

5.1. Умее да рисува различни елементи и обекти за създаване на графични
изображения
5.2. Преобразува рисувани изображения в електронен формат със скенер или
таблет
5.3. Умее да създава изображения чрез комбиниране на обекти от други изо
бражения
5.4. Извършва геометрични трансформации на графични изображения или
отделни техни части
5.5. Прилага графични ефекти върху отделни елементи или цели изображения
5.6. Умее да преобразува изображения от векторен в растерен формат и обратно
5.7. Трансформира графични изображения в подходящ за компютърната ани
мация формат

6. Прилага основни
те техники, използ
вани в компютърна
та анимация

6.1. Познава характеристиките и спецификата на съвременната компютърна
анимация
6.2. Описва специфичните изисквания за създаване на анимационен продукт
6.3. Проследява основните фази при създаване на анимационен продукт чрез
използване на специализиран софтуер за компютърна анимация
6.4. Познава и категоризира по сложност основните видове софтуерни продукти,
използвани в компютърната анимация
6.5. Описва творческия подход при работа в тримерно пространство от гледна
точка на използваните основни естетически категории
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

7. Съ здава анима
ционен филм, като
използва специали
зиран софтуер

7.1. Участва в създаването на концепция и сценарий на компютърен анимаци
онен филм
7.2. Рисува сцени и обекти от анимационен филм
7.3. Позиционира сегменти от модела с помощта на прототипи на анимаци
онните обекти
7.4. Осъществява последователно процесите, свързани с моделиране и аними
ране на обекти
7.5. Добавя визуални и звукови ефекти към анимирани обекти
7.6. Анимира сцени от анимационен филм с ключови кадри

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Учебният кабинет, в който се провежда
обучението по теория и практика по профе
сията, трябва да разполага с работно място
за всеки обучаван, оборудвано с компютърна
конфигурация със специализиран софтуер.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория и практика по
професията „Компютърен аниматор“ – трета
степен на професионална квалификация, имат
лица с висше образование, с образователнок валификационна степен „магист ър“ или
„бакалавър“ от професионални направления
„Теория на изкуствата“, „Обществени кому
никации и информационни науки“, „Изобра
зително изкуство“ и др. от Класификатора на
областите на висше образование и професи
оналните направления, приет с ПМС № 125
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 94 от 2005 г.), със специалност,
съответстваща на учебния предмет, който
преподават.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуали
зиране на професионалните знания и умения.
2455

НАРЕДБА № 80
от 11 март 2013 г.

за придобиване на квалификация по професията „Помощник-инструктор по спортнотуристическа дейност“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Дър
жавното образователно изиск ване (ДОИ)
за придобиването на квалификация по про
фесията 813010 „Помощник-инструктор по
спортно-туристическа дейност“ от област на
образование „Услуги за личността“ и профе
сионално направление 813 „Спорт“ съгласно
Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от
Закона за професионалното образование и
обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изис
кване за придобиването на квалификация по
професията 813010 „Помощник-инструктор
по спортно-туристическа дейност“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалността 8130101 „Спортно-туристическа
дейност“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рам
ковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 3 и 6 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специал
ността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 813010 „Помощник-инструктор по
спортно-туристическа дейност“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по про
фесията „Помощник-инструктор по спорт
но-туристическа дейност“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
п рофесиона лна подго товка за п рофеси я
та, както и задължителната чуждоезикова
подготовка по професията и избираемата
подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължи
телна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компе
тенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се фор
мира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо
дящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обуче
нието, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Стефан Воденичаров
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Помощник-инструктор по спортно-туристическа
дейност“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813010

Помощник-инструктор по спортнотуристическа дейност

Специалност:

8130101

Степен на про
фесионална
квалификация:

Спортно�����������
-����������
туристиче Трета
ска дейност

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на про
фесионална квалификация по професията
„Помощник-инструктор по спортно-турис
тическа дейност“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден със Заповед
№ РД- 09-413 от 12.05.2003 г. на министъ
ра на образованието, младежта и нау ка
та, изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от
8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Запо
вед № РД- 09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД- 091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298
от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г.,
Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед
№ РД-09-748 от 13.06.2011 г., Заповед № РД09-1805 от 9.12.2011 г., Заповед № РД-09-638
от 23.05.2012 г.) и Заповед № РД-09-59 от
21.01.2013 г., актуализирана със Заповед № РД09-182 от 25.02.2013 г., входящото минимално
образователно равнище е:
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– за ученици – завършен седми клас при
срок на обучение 5 години или завършено
основно образование при срок на обучение 4
години (рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завърше
но средно образование или придобито право
за явяване на държавни зрелостни изпити
(рамкова програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификаци
онно равнище или професионален опит
За придобиване на трета степен на про
фесионална квалификация по професията по
рамкова програма В не се изисква учениците
да притежават професионална квалификация
или професионален опит по други сродни
професии. За придобиване на трета степен на
професионална квалификация по професията
по рамкова програма Е не се изисква лицата,
навършили 16 години, да притежават профе
сионална квалификация или професионален
опит по други сродни професии.
За лица с професионален опит или с про
ведено професионално обучение по други
професии от професионално направление 813
„Спорт“ е необходимо надграждащо обучение
за усвояване на компетенции, които кандида
тът за обучение не притежава. Съдържанието
на обучението се определя след сравнение на
компетенциите и резултатите от ученето, опи
сани в държавните образователни изисквания
(ДОИ) за придобиване на квалификация по
съответните професии.
При професионалното образование, обу
чение и придобиване на квалификация по
професията „Помощник-инструктор по спорт
но-туристическа дейност“ – трета степен на
професионална квалификация, се спазват
ра зпоредби т е на За кона за физи ческо т о
възпитание и спорта, на Закона за туризма,
нормативните документи на Министерството
на физическото възпитание и спорта, на бъл
гарските спортни федерации, на Българския
туристически съюз и на Българската федера
ция по туризъм.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич
ностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Помощник-инструкторът по спортно-турис
тическа дейност може да работи в спортни
клубове, спортни федерации и национални
спортни организации.
Той изпълнява задълженията си като част
от професионалния екип съгласно изисквани
ята на спортната организация или фирмата,
в която работи. Участва при планиране, ор
ганизиране и извършване на възложените му
от работодателя трудови дейности; подпомага
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обучението и провеждането на спортно-ту
ристическите дейности; участва в дейности,
свързани с планирането, организирането и
провеждането на спортно-туристически дей
ности: социални, материално-технически, ло
гистични, информационни, комуникационни,
управленски и маркетингови.
Трудовите дейности, които помощникинструкторът изпълнява, са: подготвителни,
основни и заключителни.
Подготвителни дейности:
• организира и участва в срещи с външни
институции и партньори във връзка с органи
зиране и провеждане на спортно-туристически
дейности;
• извършва предварителни проучвания,
свързани с предпочитанията, психо-физиче
ските особености и здравословното състояние
на кандидатите за участие в спортно-турис
тическите дейности;
• запознава се с разработените и утвърдени
тренировъчни планове, учебно-тренировъчни
или приоритетни тренировъчни програми за
спортно-туристически дейности;
• разработва организационни планове за
провеждане на спортно-туристически дейности
и мероприятия;
• запознава се с техническите характерис
тики и параметри на спортните и туристи
ческите съоръжения, уредите и други техни
чески средства и аксесоари, необходими за
провеждането на различните по съдържание и
насоченост спортно-туристически занимания;
• проверява подготовката на тренировъч
ните зали и санитарно-хигиенните възли, на
откритите спортни съоръжения или терени
за спортно-туристически дейности за съответ
ствието им към изискванията на действащите
стандарти и правила;
• изготвя и представя при необходимост
информационни и рекламни материали на
участниците в спортните дейности;
• инструктира трениращите за безопасна
работа с уредите и съоръженията при про
веждане на спортно-туристически дейности;
• запознава желаещите да тренират с въз
можностите за спортно развитие и реализация,
с изискванията на условията за тренировъчна и
спортно-състезателна дейност и им представя
информационни материали.
Основни дейности:
• установява професионален контакт със
занимаващите се;
• съвместно с инструктора по спортнотуристически дейности извършва преценка
за формиране на подходяща група за подго
товка и провеждане на спортно-туристически
мероп ри я т и я с ъобразно и н д и ви д уа л н и т е
възрастови психо-физически особености и
координационно-двигателни способности на
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участниците и тяхната комуникативност с цел
създаване на добра вътрешна организация в
групата;
• запознава участниците с характеристи
ките и параметрите на спортните уреди и
другите технически средства и аксесоари за
провеждането на съответната спортно-турис
тическа дейност;
• умее да демонстрира конкретните дви
жения и начини на изпълнение на отделни
елементи от програмата;
• наблюдава и коригира изпълнението на
индивидуалните тренировъчни програми;
• изготвя съвместно с инструктора про
грами за възстановяване след тренировъчно
или състезателно натоварване при различните
спортно-туристически дейности, както и за
осигуряване на оптимални условия на почивка;
• дава организационно-методически ука
зания в рамките на осигурените му от ин
структора правомощия.
Заключителни дейности:
• извършва индивидуален и групов анализ
на постигнатите резултати в отделните трени
ровъчни занимания или на определен етап от
подготовката след консултация с инструктора
по спортно-туристическа дейност;
• проверява състоянието на спортната
материална база след приключване на всяко
тренировъчно занимание;
• информира инструктора по спортно-ту
ристическа дейност или работодателя за необ
ходимостта от съответни ремонтни дейности
и дейности по възстановяване на спортните
уреди и съоръжения;
• изг о т вя п исмен и о т чет и док ла д за
проведената спортно-туристическа дейност
съобразно утвърден график или указания на
работодателя.
Особеностите и условията на труд изискват
от помощник-инструктора по спортно-ту
ристическа дейност да бъде дисциплиниран,
наблюдателен, издръжлив при продължително
физическо натоварване, лоялен и отговорен,
с нагласа за точно и прецизно изпълнение на
заповеди, инструкции и указания, да използва
съвременна справочна и каталожна литера
тура, професионален софтуер и компютър с
интернет.
Помощник-инструкторът по спортно-ту
ристическа дейност трябва да умее да работи
в екип, да притежава добри комуникативни
умения и умения да решава конфликти.
При необходимост трябва да умее да из
ползва средствата за гасене на пожари и да
оказва долекарска помощ.
При изпълнение на професионалните си за
дължения помощник-инструкторът изпълнява
указанията, разпорежданията и заповедите на
инструктора по спортно-туристическа дейност,
на прекия си ръководител и на работодателя.
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Работното време на помощник-инструктора
е с нормална продължителност, като понякога
е възможно да работи и през почивните и
празничните дни.
Помощник-инструкторът по спортно-ту
ристическа дейност изпълнява задължени
ята, които произтичат от изискванията на
Закона за здравословни и безопасни условия
на труд – глава втора „Общи изисквания за
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд“, глава трета „Задължения
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд“, на санитарно-хигиенните
изисквания на съответната регионална здрав
на инспекция (РЗИ), както и на вътрешните
правила, утвърдени от работодателя.
Всеки помощник-инструктор по спортнотуристическа дейност, преди да пристъпи
к ъм изп ълнение на п рофесиона лни те си
задължения, преминава основен инструктаж
по здравословни и безопасни условия на труд
и по опазване на околната среда, за проти
вопожарна безопасност и борба с пожари, за
оказване на първа долекарска помощ и лична
безопасност и обществени отговорности.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, които са придобили трета степен на
професионална квалификация по професията
„Помощник-инструктор по спортно-туристиче
ска дейност“, могат да продължат обучението
си по същата специалност за придобиване
на четвърта степен на професионалната ква
лификация по професията „Инструктор по
спортно-туристическа дейност“.
2.3. Възможности за професионална реа
лизация съгласно Националната класифика
ция на професиите и длъжностите (НКПД)
2011, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от
27.12.2010 г. на министъра на труда и соци
алната политика, изм. и доп. със заповеди
№ РД- 01-204 от 28.02.2011 г., № РД- 01-426
от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от 30.06.2011 г.,
№ РД-01-952 от 29.12.2011 г. и № РД-01-586 от
6.07.2012 г.
Придобилият трета степен на професионал
на квалификация по професията „Помощникинструктор по спортно-туристическа дейност“
може да заема длъжности от НКПД, включени
в единична група 3422 „Спортни треньори,
инструктори и сродни на тях“ и 3423 „Фитнес
инструктори и ръководители на програми за
отдих и спорт“, както и на други длъжности,
включени при актуализиране на НКПД.
Придобилият трета степен на професи
онална квалификация по професията „По
мощник-инструктор по спортно-туристическа
дейност“ може да работи във всички спорт
ни организации – юридически лица, които
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осъществяват тренировъчна, състезателна и
организационно-административна дейност по
един или няколко вида спорт и туристически
дейности (практики) и развиват и популя
ризират физическото възпитание, спорта и
туризма (спортни клубове, спортни федерации
и национални спортни организации).
Лице, придобило трета степен на профе
сионална квалификация по професията „По
мощник-инструктор по спортно-туристическа
дейност“, може да работи и на кораби за круизен
туризъм, където има условия за провеждане
на спортно-туристически дейности, в хотели,
както и в други подходящи места, които се
занимават с организиране на различни видове
спортно-туристически дейности.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задъл
жителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обучението по профе
сията обучаваният трябва да:
· познава социалното и икономическото
устройство на страната, разбира действа
щите икономически отношения, процеси и
явления, прави изводи за факторите, които
ги пораждат;
· познава нормативната уредба за здраво
словни и безопасни условия на труд, работи
със спортното и туристическото оборудване и
с участниците в заниманията в съответствие
с основните правила за безопасна работа, не
замърсява с работата си околната среда;
· разбира своята роля в професионалния
екип, съдейства и търси помощ при изпъл
нение на възложените му задачи от инструк
тора по спортно-туристически дейности или
работодателя;
· отнася се отговорно при изпълнение на
указанията, разпорежданията и заповедите от
ръководните органи на спортната организация,
институция или фирма;
· разбира своята роля в дейност та на
спортната организация, институцията или
фирмата, в която работи, и се старае да по
вишава квалификацията си;
· осъществява ефективна комуникация с
участниците, с колегите и с прекия ръково
дител;
· познава правата и спазва задълженията
си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда;
· намира и съхранява информация в ком
пютъра, създава документи с текст, графики
и таблици, намира информация в интернет
и ползва електронна поща;
· попълва бланки, изготвя справки, съставя
протоколи и отчети за извършената работа и др.
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3.2. Цели на обучението по отраслова
та задължителна професионална подготов
ка – единна за всички професии от профе
сионално направление „Спорт“
След завършване на обучението по профе
сията обучаваният трябва да:
· прилага основните процедури съгласно
изискванията в случай на природни бедствия
(пожар, наводнение и др.), терористичен акт или
друго необичайно събитие в местата за про
веждане на спортно-туристическа дейност, за
опазване на човешкия живот и околната среда;
· познава нормативните актове в системата
на физическото възпитание, спорта и туризма
и други нормативни документи, които имат
отношение към професията на помощник-ин
структора по спортно-туристическа дейност;
· избира и прилага ефективни дейности за
техническа и икономически изгодна експло
атация на спортните уреди и спортно-техни
ческите съоръжения и екипировка, както и
за тяхното съхранение и поддържане;
· познава структу рата, устройството и
функциите на националните и международ
ните институции в областта на спорта (съюзи,
спортни федерации, асоциации и др.), статута
на съдийските колегии;
· прилага правилниците за провеждане
на различни спортно-туристически дейности
и състезания и други документи, регламен
тиращи организирането и провеждането на
спортно-състезателната дейност;
· познава традициите и културните ценнос
ти на различните етноси, зачита културните и
религиозните особености на обучаваните, без
да проявява дискриминация по пол, религия,
раса или вероизповедание.
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3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Помощник-инструктор по
спортно-туристическа дейност“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по профе
сията обучаваният трябва да:
· познава теоретичните основи на различ
ните видове спортно-туристически дейности
и професионалната терминология;
· познава спецификата на отделните видове
спортно-туристически дейности;
· познава технологията за осъществяване
на тренировка по различните видове спортнотуристически дейности;
· познава методологията и технологията
за разработване на документация, необходи
ма за провеждане на спортно-туристически
дейности – тренировъчни планове, спортни
календари, тренировъчни разписания и др.;
· умее да борави със спортните уреди,
съоръжения и екипировка, необходими за
провеж дането на спортно-т у ристическите
дейности;
· умее да провежда тренировъчни зани
мания по различните видове спортно-турис
тически дейности;
· познава и прилага подходящи за въз
растовите особености на занимаващите се
тренировъчни подходи;
· оказва помощ при изпълнение на спорт
но-туристическите дейности на начинаещи и
на напреднали, на лица от различни полове
и от различни възрасти, както и на лица с
различни увреждания;
· осигурява безопасност и сигурност на
занимаващите се със спортно-туристически
дейности.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професия 813010 Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
1. О рг а н и з и р а и
кон т роли ра спаз
ването на правила
та за здравословен
и безопасен т ру д
(����������������
ЗБУТ������������
)�����������
и за опаз
ване на околната
среда

1.1. Описва изискванията за здравословни и безопасни условия за работа
в спортните зали и други места за провеждане на занимания по спортнотуристически дейности
1.2. Съвместно с инструктора по спортно-туристическа дейност разработва
инструкции за провеждане на учебно-тренировъчни занимания по спорт
но-туристически дейности в съответствие с нормативните документи за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
1.3. Описва правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.4. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита
(кофпомпа, пожарогасител, противопожарно одеяло, пясък и др.)
1.5. Оказва долекарска помощ при необходимост
1.6. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие
с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и санитарнохигиенните изисквания
1.7. Използва подходящо тренировъчно и представително облекло и отли
чителни клубни или федерационни знаци
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

2. Прилага раз
ли чни методи на
комуникация при
деловото общуване

2.1. Знае и прилага общоприетите или специфичните за спортната практика
правила и норми за етично поведение и общуване
2.2. Знае и спазва нормите, правилата и принципите за бизнес комуникация
2.3. Владее професионалната терминология на съответния чужд език,
признат от международните спортни структури

3. Умее да работи 3.1. Създава ефективни работни взаимоотношения с участниците в спорт
в екип
но-туристическите занимания, с колеги и ръководители
3.2. Осъществява ефективна комуникация с участниците и с други хора, с
които поддържа работни взаимоотношения
3.3. Оказва помощ на участниците при провеждане на спортно-туристи
ческите занимания
3.4. Разпознава признаците на конфликтни ситуации, които могат да въз
никнат между занимаващите се
3.5. Умее да прилага адекватни методи за своевременно предотвратяване
на конфликтни ситуации, които възникват по време на спортно-туристи
ческите занимания
3.6. Съобразява се с различията на участниците и намира подходящ ин
дивидуален подход за всеки отделен случай
3.7. Познава значението на мотивацията за ефективно провеждане на
спортно-туристическите дейности
3.8. Прилага подходящи методи за мотивация на участниците в спортнотуристическите дейности
4. Знае договорните
отношения между
работодател и ра
ботник

4.1.������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Познава трудовоправното законодателство и трудовоправните отноше
ния в спортната организация или фирма
4.2. Познава нормирането и заплащането на труда
4.3. Познава правата и задълженията, регламентирани в длъжностната ха
рактеристика на помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност

5. Умее да работи
с компют ър и да
ползва програмни
продукти

5.1. Познава конфигурацията на компютъра
5.2. Познава и работи с устройствата за въвеждане и съхраняване на данни
5.3. Намира и използва информация в интернет, работи с електронна поща
5.4. Работи с програмни продукти за създаване и мултиплициране на до
кументи
5.5. Работи със съвременни информационни технологии

Специфични за специалност 8130101 Спортно-туристическа дейност
6. Прилага основ
ните процедури в
случай на природ
ни бедствия (пожар,
наводнение и др.),
терористичен акт
или дру го необи
ч а й но с ъ би т ие в
местата за провеж
дане на спортнотуристически зани
мания, за опазване
на човешкия живот
и околната среда

6.1.������������������������������������������������������������������
Описва
�����������������������������������������������������������������
процедурите за евакуация от спортните зали, други трениро
въчни помещения и открити учебно-тренировъчни полигони и обекти при
спешни случаи – пожар или други непредвидими ситуации
6.2. Запознава участниците с начините за спешно евакуиране от спортнотренировъчните обекти
6.3.�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
Организира своевременното извеждане на занимаващите се през ава
рийните изходи
6.4. Подпомага лица, които имат нужда от индивидуална подкрепа, при
извеждане през аварийни изходи
6.5. В зависимост от своята компетентност участва в дейности за овладя
ване на ситуацията и оказва долекарска помощ

7. Познава норма
т ивната база на
системата за физи
ческо възпитание и
спорт в Република
България

7.1. Познава и прилага основни разпоредби на Закона за физическото
възпитание и спорта на Република България, които са свързани с профе
сионалната му дейност
7.2. Познава структурните компоненти на системата за физическо възпи
тание и спорт на Република България и техните функционални връзки
7.3. Познава и прилага подзаконовите нормативни документи, които имат
отношение към спортно-туристическите дейности
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

8. Познава органи
зационната струк
тура на българската
спортна федерация,
на съюзи и други
и нс т и т у ц и и, кои
то администрират
у п р а в лен ие т о н а
спор т но - т у рис т и
ческите дейности

8.1. Познава уставите на българските спортни федерации, съюзи и други
институции
8.2. При възникване на конкретен казус се обръща за разрешаването му
към съответната компетентна институция
8.3. Познава статутите на съдийските колегии към българските спортни
федерации, съюзи и други институции, които администрират управлението
на спортно-туристическите дейности
8.4. Прилага нормативната уредба за провеждане на спортно-туристиче
ските дейности – намира подходящата информация, прави справки при
възникване на конкретни казуси в неговата практика и др.

9. Съдейства за под
готовката и правил
ната експлоатация
на спортно-турис
тическ ите обекти
и съоръжения

9.1. Познава процедурите за извършване на преглед за установяване из
правността на спортно-техническите съоръжения и екипировка
9.2. Установява техническата изправност на спортно-техническите съоръ
жения и екипировка
9.3. Следи за изправността на спортно-техническите съоръжения
9.4. Осигурява техническа и икономически изгодна експлоатация на спорт
но-техническите съоръжения и екипировка за провеждане на спортно-ту
ристическите дейности
9.5. Изпълнява установените процедури за отмяна на спортно-туристиче
ските дейности

10. Избира и при
лага подходящи за
съответната група
методи и средства в
зависимост от вида
на спортно-турис
тическата дейност

10.1. Разбира основни факти, понятия и теории на спортната подготовка
и тренировка
10.2. Познава основните характеристики и специфика на различните видове
спортно-туристически дейности
10.3. Познава тренировъчните средства и методи, подходящи при занима
ния за начинаещи
10.4. Прилага тренировъчни средства и методи, подходящи при провеждане
на спортно-туристически дейности с начинаещи
10.5. Познава тренировъчните средства и методи за провеждане на спорт
но-туристически дейности с напреднали
10.6. Прилага тренировъчни средства и методи за провеждане на спортнотуристически дейности с напреднали
10.7. Познава изискванията за периодизация на спортната подготовка и
тренировка
10.8. Подпомага провеждането на тренировъчния процес в съответствие с
изискванията за периодизация

11. Подпомага пла
нирането, организа
цията и провежда
нето на занимания
по спортно-турис
тически дейности

11.1. Изготвя предварително план за занимания по отделен вид спортнотуристическа дейност с различни възрастови групи, като отчита специфи
ката на дейността
11.2. Организира провеждането на занимания по отделен вид спортно-ту
ристическа дейност в съответствие с нормативните изисквания, методиче
ските принципи и подходи, характерни за определена дейност и съответната
възрастова група участници
11.3. Анализира резултатите от провеждането на занимания по отделните
видове спортно-туристически дейности с различни възрастови групи
11.4. Подбира методите за тренировка, обема и интензивността на нато
варването съобразно възрастово-половите особености на участниците
11.5. Прави оценка и изготвя предложения за оптимизиране на трениро
въчния процес
11.6. Съвместно с инструктора по спортно-туристическа дейност осъщест
вява контрол на тренировъчния процес
11.7. Участва в планирането, организирането и провеждането на масови
спортно-туристически дейности със спортно-развлекателен характер
11.8. Подпомага инструктора по спортно-туристическа дейност при планира
нето, организирането и провеждането на спортно-туристически занимания
с лица със специфични образователни потребности
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5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се
осъществява в учебни кабинети, а по учебна
практика – в учебно-тренировъчни кабинети
и спортни зали на обучаващата институция,
на учебно-тренировъчни полигони и природни
обекти и в закрита материална спортна база
на други спортни организации и фирми, къ
дето обучаемите ще провеждат предвидената
спортно-педагогическа практика.
5.1. Учебни кабинети
Обза веж да нет о на у чебн и т е каби не т и
подпомага за ефективното провеждане на
основните дейности и процеси, свързани с
преподавателската и учебната дейност.
Обзавеждането и оборудването на учебния
кабинет включват: работно място на препода
вателя (работна маса и стол), работно място
на всеки обучаван (работна маса и стол),
учебна дъска – по възможност бяла, мебели
(предимно шкафове за различни цели), гладка
свободна стена за окачване на нагледни ма
териали, видео и учебни видеофилми, екран
за прожектиране, мултимедия, компютър,
шрайбпроектор и други дидактически сред
ства за обучение.
Необходимо е обучаващата институция
да разполага с отделен учебен кабинет за
обучение по чужд език и учебен кабинет за
компютърно обучение с работно място за пре
подавателя (работна маса с компютър, стол)
и работно място за всеки обучаем (работна
маса с компютър, стол) съгласно нормативите
на МОМН и РЗИ.
5.2. Обучението по практика на професи
ята се извършва в реална работна среда – в
спортни зали, оборудвани със спортни уреди
и съоръжения, и на учебно-тренировъчни
полигони и природни обекти в зависимост от
изискванията на конкретната спортно-турис
тическа дейност и броя на лицата, включени
в групата.
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория
Право да преподават теория имат лица с
висше образование, с образователно-квалифи
кационна степен „магистър“ или „бакалавър“
от професионални направления „Спорт“ или
„Педагогика на обучението по физическо
възпитание“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. изм. и доп.,
бр. 94 от 2005 г.), със специалност, съответ
стваща на учебните предмети (модули) от
професионалната подготовка.
6.2. По практика
Право да преподават практика имат лица с
висше образование, с образователно-квалифи
кационна степен „магистър“ или „бакалавър“
от професионални направления „Спорт“ или
„Педагогика на обучението по физическо
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възпитание“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. изм. и доп.,
бр. 94 от 2005 г.), със специалност, съответ
стваща на учебните предмети (модули) от
професионалната подготовка.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуали
зиране на професионалните знания и умения.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-5
от 11 март 2013 г.

за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците
за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за ползване и заплащане на меди
цински дейности – лечение, рехабилитация,
профилактика и възстановяване, извършвани
в болниците за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация (БДПЛР) в струк
т у рата на Военномедицинската академи я
(приложение № 1).
Чл. 2. В БДПЛР се приемат лица, нужда
ещи се от долекуване, продължително лече
ние и рехабилитация и възстановяване чрез
лекарствена и физикална терапия, моторна и
психична рехабилитация, балнео-, климато- и
таласолечение.
Чл. 3. Престоят в БДПЛР и заплащането
на дейностите се определят от осигурителния
статус на постъпващите за лечение, както и
от правата на лицата, определени в чл. 202а,
ал. 1, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1, чл. 226л и
чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и чл. 48, т. 2 от
Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България.
Г л а в а

в т о р а

КАТЕГОРИИ ЛИЦА И СРОК НА ЛЕЧЕНИЕ,
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИК А
Чл. 4. В БДПЛР могат да постъпват за
лечение, рехабилитаци я, профилактика и
възстановяване следните категории лица:
1. ползващи правата по чл. 202а, ал. 1,
чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1, чл. 226л и
чл. 298а от Закона за отбраната и въоръже
ните сили на Република България, а именно:
а) военнослужещите, участвали в между
народни операции и мисии;
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б) военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, които не ползват правата по т. 1, буква
„а“ и по т. 2;
в) цивилните служители в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчине
ние на министъра на отбраната и Българската
армия, които не ползват правата по т. 2;
г) членовете на семействата на лицата по
букви „а“, „б“ и „в“, които не ползват правата
по т. 2;
д) пенсионираните военнослужещи и чле
новете на техните семейства;
е) ветераните от войните и членовете на
техните семейства;
ж) военноинвалидите и военнопострадали
те и членовете на техните семейства;
з) резервистите за времето на разположение
за активна служба;
2. осигурени лица с право на парични по
мощи за профилактика и рехабилитация при
условия и по ред, определени от Националния
осигурителен институт (НОИ);
3. задължително здравноосигурени лица
при условия и по ред, определени от Нацио
налната здравноосигурителна каса (НЗОК);
4. български граждани, които не работят
в Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на от
браната и Българската армия, и чужденци,
които не ползват права на осигурени лица по
българското законодателство, включително
право на парични помощи за профилактика
и рехабилитация.
Чл. 5. (1) Продължителността на лечението,
рехабилитацията и профилактиката в БДПЛР
е до 15 дни.
(2) Продължителността на лечението, ре
хабилитацията и профилактиката в БДПЛР
за военноинвалидите и военнопострадалите
е до 30 дни веднъж годишно.
(3) На военносл у жещите, у частва ли в
международни операции и мисии, и на чле
новете на техните семейства се предоставя
допълнително възстановяване в БДПЛР с
продъл ж ителност 7 дни еднократно след
приключване на мисията.
(4) При наличие на свободен леглови фонд
в БДПЛР могат да се приемат паценти и за
краткосрочно възстановяване до 5 календар
ни дни.
Чл. 6. (1) Началникът на БДПЛР по предло
жение на лекуващия лекар може да удължава
срока на лечение, профилактика и рехаби
литация по чл. 5, ал. 1 до 10 дни без право
за издаване на болничен лист за временна
неработоспособност.
(2) Болничен лист за дните по предходната
алинея се издава по преценка на съответна
та лекарска консултативна комисия (ЛКК)
на лечебното заведение, което е изпратило
пациента.
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(3) Лечението и рехабилитацията на лица
с хронични заболявания със запазена рабо
тоспособност се провежда за сметка на друг
законоустановен отпуск.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ ЗА
ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИ
ЛАКТИК А
Чл. 7. (1) Лицата по чл. 4 се записват в лист
за чакащи на съответната БДПЛР на адресите
или по телефоните, посочени в приложение
№ 1, като им се определя дата за прием.
(2) Датата за прием се определя до три
месеца от деня на записването по избор на
лицето.
(3) На военносл у жещите и цивилните
служители в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на минис
търа на отбраната и Българската армия се
определя дата за прием до 15-ия ден от датата
на записването.
Чл. 8. Записването в листа за чакащи и
ползването на местата за лечение, рехабили
тация и профилактика се извършва в следната
последователност:
1. военнослужещите, участвали в между
народни операции и мисии, и членовете на
техните семейства;
2. военнослужещите, които не ползват
правата по чл. 4, т. 1, буква „а“, и цивилните
служители в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на минис
търа на отбраната и Българската армия;
3. членовете на семействата на лицата
по т. 2;
4. лицата по чл. 4, т. 1, букви „д“, „е“,
„ж“ и „з“;
5. лицата по чл. 4, т. 2;
6. лицата по чл. 4, т. 3;
7. лицата по чл. 4, т. 4.
Чл. 9. (1) Военнослужещите, участвали в
международни операции и мисии, и членовете
на техните семейства се записват в листата
за чакащи въз основа на списък-заявка по
образец съгласно приложение № 2, изготвен
от командващия Съвместното командване
на силите.
(2) Списъците по ал. 1 се изготвят в два
екземпляра и се изпращат чрез началника на
ВМА до съответната БДПЛР преди приключ
ване на мисията.
(3) Началниците на БДПЛР попълват графа
та с предложение на месец за прием на всеки
военнослужещ и семейството му и изпращат
един екземпляр от списъка чрез началника
на ВМА до командващия Съвместното ко
мандване на силите.
Чл. 10. (1) Военнослужещите, определени
като хронично болни по време на годишния
профилактичен медицински преглед, се запис
ват в листа за чакащи след заявка от коман
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дира (началника) на военното формирование
и ръководителя на съответната структура и
по план на съответния началник на БДПЛР.
(2) Командирите (началниците) на военните
формирования и ръководителите на съответни
те структури изготвят списък-заявка по образец
съгласно приложение № 3 до началниците на
БДПЛР въз основа на отдадената заповед по
частта за хронично болните военнослужещи.
Списъкът се изготвя в два екземпляра и се
изпраща до съответните БДПЛР в срок до
15 януари.
(3) Началниците на БДПЛР обобщават
заявките по ал. 2, изготвят годишен план
за приемането на хронично болни военно
служещи по образец съгласно приложение
№ 4 и в срок до 30 януари изпращат по един
екземпляр от плана до началника на ВМА
и директора на Дирекция „Логистика“ към
Щаба на отбраната.
(4) Нача лниците на БДПЛР попълват
месеца за прием на лицата в списъка-заявка
съобразно годишния план по ал. 3 и изпращат
един екземпляр от заявката до командира
(началника) на военното формирование и
ръководителя на съответната структура.
Чл. 11. Записването в листа за чакащи на
ветераните от войните, военноинвалидите,
военнопострадалите се извършва лично или
чрез централните им съюзи и техните струк
тури в страната.
Чл. 12. (1) Лицата по чл. 4 потвърждават
определената им дата за прием не по-късно
от 10 календарни дни преди постъпването им
в съответната БДПЛР.
(2) Лицата по чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1
потвърждават по телефона (факс) планирания
месец за прием не по-късно от 10-о число на
предходния месец и получават информация
за датата на постъпването си в съответната
БДПЛР.
Чл. 13. (1) При всяко постъпване в БДПЛР
лицата по чл. 4, без тези по т. 3 и по чл. 5,
ал. 4, представят медицинско направление бл.
МЗ № 119/98, издадено от общопрактикуващи
те лекари, с отразени заболявания (основно
и придружаващи), медицински мотиви за
лечението в болницата, която е най-подхо
дяща като профилни възможности за основ
ното заболяване, медицинска документация
(здравна книжка/лична амбулаторна карта,
епикризи от проведени болнични лечения и
др.) и документ за самоличност (лична карта,
карта на чужденец, свидетелство за управле
ние на МПС).
(2) Към документите по ал. 1 лицата при
лагат и следните документи:
1. военнослужещите:
а) служебна бележка от местоработата по
образец съгласно приложение № 5 или слу
жебна карта (ксерокопие);
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б) писмо, подписано от командира (на
чалника) на военното формирование или
ръководи т ел я на съо т вет ната ст ру к т у ра,
удостоверяващо, че са включени в заповедта
по чл. 10, ал. 2 – за военнослужещи, освиде
телствани като хронично болни;
в) писмо от началника на лечебното заве
дение за болнична помощ с копие до коман
дира (началника) на военното формирование
и ръководителя на съответната структура
на частта и епикриза – при непосредствено
следболнично (реконвалесцентно) лечение;
2. цивилните служители в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчине
ние на министъра на отбраната и Българската
армия – служебна бележка от местоработата
по образец съгласно приложение № 5 или
служебна карта (ксерокопие);
3. пенсионираните военнослужещи – копие
на разпореждане за пенсиониране при усло
вията на чл. 6 от отменения ЗП или по чл. 69
КСО и военно-отчетна книжка;
4. ветераните от войните – удостоверение
за ветеран от войните, издадено от Главно
управление на архивите при Министерския
съвет;
5. военноинвалидите и военнопострада
лите – книжка за военноинвалид или воен
нопострадал;
6. членовете на семействата на лицата по
т. 1, 2, 3, 4 и 5, когато постъпват по реда на
чл. 4, т. 1 – копие на документ, удостоверя
ващ статута на лицето по т. 1, 2, 3, 4 или 5, и
служебна бележка съгласно приложение № 5;
7. резервистите на разположение за активна
служба – служебна бележка от съответните
териториални структури към Централното
военно окръжие по образец съгласно прило
жение № 10;
8. лицата по чл. 4, т. 2 – посочените до
кументи в съответните нормативни актове,
определящи ползването и изплащането на
паричните помощи за профилактика и реха
билитация;
9. лицата по чл. 4, т. 3 – посочените до
кументи в съответните нормативни актове,
оп р еде л я щ и по л зв а не т о и з а п л а щ а не т о
на медицинските дейности по договор на
БДПЛР с НЗОК.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ
ДЕЙНОСТИ
Чл. 14. Заплащането на медицинските дей
ности се извършва във финансовата служба на
съответната БДПЛР в деня на постъпването.
Чл. 15. За сметка на бюджета на Ми
нистерството на отбраната са разходите за
лечение, рехабилитаци я, профилактика и
възстановяване на:
1. военнослужещите, участвали в между
народни операции и мисии, и членовете на
техните семейства, когато постъпват по реда
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на чл. 5, ал. 3; средствата се осигуряват по
подпрограма 1.5. „Съвместна подготовка и
съвместни операции на въоръжените сили“
на основна програма 1 „Подготовка и из
ползване на въоръжените сили“ въз основа
на ежемесечни разчети от началниците на
БДПЛР до ръководството на Съвместното
командване на силите;
2. ветераните от войните; средствата се
осигуряват от държавния бюджет ежегодно
чрез корекция в бюджета на Министерството
на отбраната в частта му за ВМА;
3. лицата по чл. 4, т. 1 от Закона за воен
ноинвалидите и военнопострадалите; сред
ствата се осигуряват за сметка на бюджета
на Министерството на отбраната в частта
му за ВМА.
Чл. 16. Лицата по чл. 4, т. 1 и 3 заплащат
медицинските дейности на база „цена за лег
лоден“ по приложенията към тази наредба,
както следва:
1. по приложение № 6:
а) военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската ар
мия, когато постъпват по реда на чл. 5, ал. 1;
б) цивилните служители в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчине
ние на министъра на отбраната и Българската
армия;
в) членовете на семействата на лицата по
т. 1 и 2;
г) пенсионираните военнослужещи и чле
новете на техните семейства;
д) членовете на семействата на ветераните
от войните и на военноинвалидите и воен
нопострадалите;
е) резервистите на разположение за ак
тивна служба;
2. по приложение № 7 – военноинвалидите
и военнопострадалите;
3. по приложение № 8 – българските граж
дани, които не работят в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, и чужденците, които не ползват пра
во на парични помощи за профилактика и
рехабилитация.
Чл. 17. (1) Назначените функционални и
лабораторни изследвания, допълнителните
процедури по желание на пациента, както и
други дейности се заплащат по ценоразпис
съгласно приложение № 9.
(2) Лицата по чл. 4, т. 1, букви „а“, „б“, „в“,
„г“, „д“ и „з“ не заплащат лабораторните и
функционалните изследвания, назначени от
лекуващия им лекар в БДПЛР. Същите за
плащат 50 на сто от цената на дейностите по
приложение № 9, раздел 5 „Други дейности“.
(3) Военноинвалидите и военнопострада
лите заплащат 25 на сто от стойността на
лабораторните и функционалните изследвания,
посочена в приложение № 9.
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Чл. 18. Всички категории лица, които
желаят да провеждат амбулаторно лечение в
БДПЛР, заплащат медицинските дейности по
приложение № 9.
Чл. 19. (1) Лицата по чл. 16, т. 1, извън
случаите, в които постъпват при условията
на чл. 5, ал. 4, имат право на лечение, реха
билитация и профилактика веднъж годишно
за максималния срок по чл. 5, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 могат повторно да
постъпят за лечение и рехабилитация през
същата календарна година по предписание на
специализирана ЛКК по профила на заболя
ването от болниците за активно лечение към
ВМА. В този случай медицинските дейности
по лечение, рехабилитация и профилактика
се заплащат по приложение № 6.
(3) При всяко следващо пост ъпване в
рамките на календарната година лицата по
ал. 1 заплащат медицинските дейности по
лечение, рехабилитация и профилактика по
приложение № 8.
Чл. 20. (1) Ветераните от войните, воен
ноинвалидите и военнопострадалите имат
право на лечение, рехабилитация и профи
лактика веднъж в годината, в една БДПЛР,
при условията и по реда на чл. 15, чл. 16, т. 2
и чл. 17, ал. 3.
(2) При всяко следващо постъпване в рам
ките на календарната година лицата по ал. 1
заплащат медицинските дейности по лечение,
рехабилитаци я и профилактика съгласно
приложение № 8.
Чл. 21. (1) Лицата по чл. 4, т. 2 заплащат
за своя сметка извършените по тяхно желание
допълнителни дейности, които не са предви
дени в договора между ВМА и НОИ.
(2) Лицата по чл. 4, т. 3 заплащат престоя
в БДПЛР съгласно посочените цени в съ
ответните нормативни актове, определящи
ползването и заплащането на медицинските
дейности по договор на БДПЛР с НЗОК.
Чл. 22. (1) Храненето на всички катего
рии лица, приети в съответната болница, се
осъществява по диети, по ред, определен с
акт на министъра на отбраната, или по меню
по избор.
(2) Военноинвалидите и военнопострада
лите заплащат 25 на сто от стойността на
храната.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Членове на семейство“ са съпрузите и
децата, ако не са встъпили в брак. Със статут
на членове на семейство се ползват и лицата,
живеещи при условията на съвместно съжи
телство, ако имат еднакъв постоянен адрес,
което се удостоверява с документите им за
самоличност.
2. „Деца“ са родените от брака или съв
мес т но т о с ъж и т елс т во до на върш ва не т о
на 18-годишна възраст, а ако продължават
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образованието си – до 26-годишна възраст,
а ако са недееспособни или трайно нерабо
тоспособни – независимо от възрастта, което
се удостоверява с акт за раждане на детето
и удостоверение от висше учебно заведение
или експертно решение на ТЕЛК.
§ 2. При настаняване в стая с две легла,
ако пациентът желае да ползва стаята само
стоятелно, заплаща допълнително 75 на сто
от стойността на леглоден за съответната
категория.
§ 3. (1) Цената за леглоден включва разхо
дите за нощувка, медицинско обслужване и
до 3 лечебни процедури, назначени от лекар.
(2) В случаите по чл. 5, ал. 4 лицата по
чл. 4, т. 4 заплащат лечебните процедури,
назначени от лекар.
§ 4. Цените за леглоден в апартаментите
включват разходите за целия апартамент, а
не за едно легло.
§ 5. Членовете на семействата на пенсиони
раните военнослужещи не заплащат цената
на леглоденя, когато постъпват на лечение
заедно с член на семейството по смисъла на
§ 1, при настаняване в стая с 2 легла.
§ 6. (1) При първо постъпване за кален
дарна година за лечение, рехабилитация и
профилактика в БДПЛР – Банкя, лицата по
чл. 4, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „з“
заплащат само стойността на храната.
(2) При удължаване на срока по чл. 5, ал. 1
леглоденят се заплаща съгласно съответното
приложение.
(3) В БДПЛР – Банкя, могат да се изписват
лекарства по допълнително лекарско назна
чение на лицата по чл. 4, т. 1, букви „а“, „б“,
„в“, „г“, „д“ и „з“. Лекарствата се отпускат от
болничната аптека.
§ 7. Цените по приложения № 6, 7, 8 и 9
подлежат на актуализация ежегодно.
§ 8. При наличие на възможности дей
ностите по приложение № 9, раздел V могат
да бъдат предоставяни на лица, които не са
пациенти на БДПЛР.
§ 9. (1) Служителите на Националната
разузнавателна служба (НРС) и Националната
служба за охрана (НСО) ползват лечебните
заведения към Министерството на отбраната
съгласно Постановление № 45 от 2001 г. на
Министерския съвет за определяне на Воен
номедицинската академия като лечебно заве
дение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения и на нейните специфични функции
и за приемане на Правилник за устройството
и дейността на Военномедицинската академия
(обн., ДВ, бр. 18 от 2001 г.; загл. доп., бр. 61
от 2002 г.).
(2) По отношение на статуса на служи
телите на НРС и НСО при ползване на ле
чебните заведения към Министерството на
отбраната се прилагат Законът за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и правилникът за прилагането му, доколкото
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в тях не е предвидено друго, до приемането
на закони за организацията и дейността на
тези служби.
§ 10. Служителите на Държавна агенция
„Национална сигурност“ (Д АНС) ползват
лечебните заведения към Министерството на
отбраната съгласно Постановление № 45 от
2001 г. на Министерски съвет за определяне на
Военномедицинската академия като лечебно
заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения и на нейните специфични функции
и за приемане на Правилник за устройството
и дейността на Военномедицинската академия
и съгласно съвместните инструкции, издаде
ни по реда на чл. 36, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДВ, бр. 17 от 2008 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 11. Тази наредба се издава на основание
чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1,
чл. 226л и чл. 298а от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
и § 154, ал. 1 от преходните и заключител
ните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за отбраната и въоръ
жените сили на Република България (ДВ,
бр. 16 от 2010 г.).
§ 12. Наредбата влиза в сила 10 дни след
обнародването є в „Държавен вестник“ и от
меня Наредба № Н-26 от 2010 г. за определяне
на реда за ползване и заплащане на медицин
ските дейности в болниците за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация в
структурата на Военномедицинската академия
(ДВ, бр. 86 от 2010 г.).
Министър:
Аню Ангелов
Приложение № 1
към чл. 1 и чл. 7, ал. 1
Болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (БДПЛР) в структурата
на Военномедицинската академия
БДПЛР – ХИСАРЯ
гр. Хисаря 4180, ул. Илин Паунов 1
тел.: 0337/6-02-00; 6-02-11
факс: 0337/6-02-01
GSM 0888253266
e-mail: kaleroya@abv.bg
БДПЛР – ПОМОРИЕ
гр. Поморие 8200, ул. Професор П. Стоянов 12
тел.: 0596/2-20-55; 2-31-45
факс: 0596/2-31-45
GSM 0888253244
e-mail: bdplr_pomorie@mail.bg
БДПЛР – БАНКЯ
гр. Банкя 1320, ул. Иван Вазов 5
тел.: 02/997/71-94; 812-79-20
факс: 02/997/71-49
GSM 0887203472
e-mail: bbbankia@abv.bg.
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Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1
С П И С Ъ К-З А Я В К А
на военнослужещи от военно формирование .............................,
участвали в мисия .......................................................................................................................,
които желаят да ползват правото си по чл. 202а, ал. 1 ЗОВСРБ
Звание, име, презиме и
Трите имена Предпочитание Предло
№ по
Место Трите имена на
за:
фамилия на военнослуже
и възраст на
жение от
ред
работа съпруга (съпруг)
щия
децата
БДПЛР месец БДПЛР
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
....
Командващ СКС
....................................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)

..........................
(дата)

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 2

С П И С Ъ К-З А Я В К А
на военнослужещи от военно формирование/структура .............................,
определени като хронично болни съгласно Заповед № ...........................,
за провеждане на лечение, рехабилитация и профилактика
през ............... година в БДПЛР .............................
№ по
ред

Звание, име, презиме,
фамилия

Диагноза

1
....
....

2
...................................
...................................

3
...........................
...........................

Месец за прием
предложена

по плана на БДПЛР

4
.......
.......

5
.......
.......

Командир (началник) на в.ф./структура ...........................
.........................................................................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
..........................
(дата)
Началник на БДПЛР ...............................................................
.......................................................................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
..........................
(дата)

Приложение № 4

към чл. 10, ал. 3

Г О Д И Ш Е Н П Л А Н
за провеждане на лечение, рехабилитация и профилактика
през ............... година в БДПЛР .......................................
на военнослужещи, определени като хронично болни
Месец

Звание, име, презиме, фамилия

Месторабота

1

2

3

....

...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

.....

Началник на БДПЛР ...............................................................
.......................................................................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
..........................
(дата)
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Приложение № 5
към чл. 13, ал. 2, т. 1, буква „а“ и т. 2
С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А
(ОБРАЗЕЦ)
Настоящата се издава в уверение на това, че лицето .................................................................................
.........................................................................................................................................., ЕГН ...................................,
– работи в ................................................................................................................................................................
– е член на семейството на …………………....................………………….., който работи в ......................………………
Издава се да послужи пред БДПЛР – .........................................
Началник (ръководител) на
структурата по управление на
човешките ресурси (по личния състав)
...............................................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)

Изх. № ............/.............. г.
Отпечатано в ...... екз.

Приложение № 6
към чл. 16, т. 1
ЦЕНИ (В ЛЕВА) ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
1) военнослужещи в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и
членовете на техните семейства;
2) цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА
и членовете на техните семейства;
3) пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства;
4) членове на семействата на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите;
5) резервисти за времето на разположение за активна служба.
№ по
ред

Леглоден във:

БДПЛР –
Банкя

БДПЛР –
Хисаря

БДПЛР – Поморие
неакт. сезон
1.09 – 31.05

акт. сезон
1.06 – 31.08

1.

Апартамент 1 категория (голям) – за
целия апартамент

27.00

40.00

35.00

50.00

2.

Апартамент 2 категория (малък) – за
целия апартамент

22.00

30.00

30.00

45.00

3.

Апартамент-студио – за целия апарта
мент

22.00

25.00

30.00

45.00

4.

Стая с едно легло

12.00

14.00

13.00

20.00

5.

Стая с две легла

9.00

10.00

12.50

19.00

6.

Стая с три легла

7.00

7.00

7.50

11.50

7.

Стая с повече от три легла

–

6.00

5.00

7.50

8.

Стая без санитарен възел

5.00

4.00

5.00

7.50

Приложение № 7
към чл. 16, т. 2
ЦЕНИ (В ЛЕВА) ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
военноинвалиди и военнопострадали
№ по
ред

Леглоден във:

БДПЛР –
Банкя

БДПЛР –
Хисаря

БДПЛР – Поморие
неакт. сезон
1.09 – 31.05

акт. сезон
1.06 – 31.08

1.

Апартамент 1 категория (голям) – за
целия апартамент

13.50

20.00

17.50

25.00

2.

Апартамент 2 категория (малък) – за
целия апартамент

11.00

15.00

15.00

22.50

3.

Апартамент-студио – за целия апарта
мент

-

10.00

-

-

4.

Стая с едно легло

6.00

6.00

6.50

10.00

С Т Р.
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Леглоден във:

ВЕСТНИК

БДПЛР –
Банкя

БДПЛР –
Хисаря
5.00
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БДПЛР – Поморие
неакт. сезон
1.09 – 31.05

акт. сезон
1.06 – 31.08

6.00

9.50

5.

Стая с две легла

4.50

6.

Стая с три легла

3.80

3.50

4.00

5.50

7.

Стая с повече от три легла

–

2.50

2.50

3.50

8.

Стая без санитарен възел

2.30

2.00

2.50

3.50

Приложение № 8
към чл. 16, т. 3
ЦЕНИ (В ЛЕВА) ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
1) български граждани, които не работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и БА;
2) чужденци, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.
№ по
ред

Леглоден във:

БДПЛР –
Банкя

БДПЛР –
Хисаря

БДПЛР – Поморие
неакт. сезон
1.09 – 31.05

акт. сезон
1.06 – 31.08

1.

Апартамент 1 категория (голям) – за
целия апартамент

54.00

90.00

70.00

100.00

2.

Апартамент 2 категория (малък) – за
целия апартамент

44.00

70.00

60.00

90.00

3.

Апартамент-студио – за целия апар
тамент

–

60.00

–

–

4.

Стая с едно легло

24.00

35.00

26.00

40.00

5.

Стая с две легла

18.00

25.00

25.00

38.00

6.

Стая с три легла

15.00

15.00

15.00

23.00

7.

Стая с повече от три легла

–

12.00

10.00

15.00

8.

Стая без санитарен възел

9.00

8.00

10.00

15.00

Приложение № 9
към чл. 17 и 18

ЦЕНИ (В ЛЕВА) НА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ, ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ, ЛАБОРАТОРНИ
И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:
№ по
ред

Наименование

І.

Цена в
лева

Медицински прегледи и манипулации

1.

Преглед от квалифициран специалист

20.00

2.

Мускулна инжекция

4.50

3.

Подкожна инжекция

4.50

4.

Венозна инжекция

6.50

5.

Венозна инфузия

11.00

6.

Ректални вливания

4.50

7.

Превръзки

4.50

8.

Издаване на копие на медицински документ

3.50

ІІ.

Функционални изследвания

1.

ЕКГ с 12 отвеждания

6.50

2.

Ехокардиография

16.00
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Цена в
лева

3.

Проби с физическо натоварване (велоергометрия; бягаща пътека)

22.00

4.

ХОЛТЕР – ЕКГ

27.00

5.

Ректоскопия

27.00

6.

Фиброгастроскопия

54.00

7.

Ехография на коремни органи

22.00

ІІІ.

Физиотерапия и рехабилитация
Инхалации

1.

Индивидуални инхалации с различни генератори

2.50

Кинезитерапевтични процедури
2.

Групова лечебна гимнастика

3.00

Индивидуални кинезитерапевтични процедури
3.

Общоукрепваща гимнастика

3.00

4.

Аналитична гимнастика

4.00

5.

Лечебна гимнастика със специализирани методики и индивидуална ЛФК

7.00

6.

Екстензионна терапия

4.50

7.

Подводна екстензия

4.50

8.

Подводна гимнастика

4.50

9.

Автогенна тренировка

1.00

10.

Масаж (мануален) на цялото тяло

20.00

11.

Частичен масаж (крайници, гръб, яка и др.)

10.00

12.

Масаж на специализирани техники, вкл. акупресура, озонотерапия

6.50

13.

Подводен масаж (водноструев, четков и др.)

10.00

14.

Апаратен масаж

4.00

15.

Вакуумен масаж (с вендузи; баночен)

3.50

16.

Лимфодренаж

6.50

17.

Криотерапия

4.00
Хидротерапевтични процедури, топлолечебни процедури

18.

Обикновена цяла вана с питейна или минерална вода (със или без медикаменти)

5.00

19.

Цяла вана с морска, питейна или минерална вода и кал

8.00

20.

Частична вана (вкл. дву- и четирикамерна, вана по Хауфе)
Вихр. вани с хидромасаж

4.00

21.

Хидрогалванична вана

6.00

22.

Хидро-аеромасажна вана

6.00

23.

Перлена вана

6.00

24.

Водолечение в открит или закрит басейн с хидро-аеромасаж

4.50

25.

Минерален басейн

4.00

26.

Подводно-чревна вана

6.50

27.

Лечебен душ по (Шарко, Шотландски и пр.)

3.50

С Т Р.
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Наименование

Цена в
лева

28.

Душ хидромасажор

3.50

29.

Кална апликация на цяло тяло

10.00

30.

Частична кална апликация

5.00

31.

Вътрекухинни апликации (влагалищни или ректални тамп.)

4.00

32.

Парафинолечебни процедури на апликация

3.50

33.

Луголечебни процедури на апликация

5.00

Електротерапия
34.

Терапия с високочестотни ел. магн. вълни на едно поле – радар, магн. терапия, УВЧ

4.00

35.

Терапия с високочестотни ел. магн. вълни на повече полета – на всяко следващо по

1.00

36.

Процедури с нискочестотни (средночестотни) токове, вкл. електрофореза

4.00

37.

Електростимулации (електрогимнастика) на паретични и хипотрофични мускули

5.00

38.

Процедури с токове на Дарсонвал

4.00

39.

Ултразвук на едно поле

4.00

40.

Ултразвук на повече полета – на всяко следващо поле по

2.00

41.

Ултразвук под вода

4.00

42.

Криоелектрофореза

5.00
Светлиннолечебни процедури

43.

Облъчвания със солукс, общи и еритемни УВЛ обл. и др.

2.50

44.

ДТС – бягаща вълна

4.00

45.

Солариум

8.50

46.

Стил

3.50

47.

Снемане и отчитане на биодоза

2.00

48.

Лазертерапия на кожни повърхности

6.00

49.

Класическа акупунктура

9.00

50.

Акупунктура с мокса или лазер

11.00

51.

Електроакупунктура

9.00

52.

Микроиглотерапия

9.00

Рефлексотерапевтични процедури

ІV.

Клинична лаборатория

1.

Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция)

3.00

2.

Вземане на капилярна кръв

1.00

3.

Диференциално броене – Leuc, и морфология – Er, в периферна кръв

4.50

4.

Кръвна картина – автомат.: Hb, Er, Ht, Leuc, Thr и др. пок.

6.50

5.

Кръвна картина за всеки показател – автомат.

2.00

6.

Кръвна картина с диф. броене на Leuc автомат.

3.00

7.

СУЕ

3.00

8.

Броене на клетки в ставна, гръбн. мозъчна течност и др.

4.50

9.

Осмотична резистентност на еритроцитите

4.50

10.

Време на кървене, време на съсирване

2.50

11.

Пресяващ тест – протромбиново време (РТ)

4.50
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Цена в
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12.

Пресяващ тест – парциално тромбопластиново време АРТТ

7.00

13.

Пресяващ тест – тромбиново време

5.50

14.

Фибриноген

4.50

15.

Тромбоцити (камерно броене)

3.50

16.

Агрегация на тромбоцити с индуктор адреналин

41.00

17.

Агрегация на тромбоцити с индуктор АДФ

41.00

18.

Агрегация на тромбоцити с индуктор колаген

41.00

19.

Агрегация на тромбоцити с индуктор ристоцетин

16.00

20.

Тромбин коагулазно време

17.00

21.

Фибрин – разградни продукти

17.00

22.

Специфичен тест антитромбин ІІІ

16.00

23.

Специфичен тест протеин С

32.00

24.

Специфичен тест протеин S

37.00

25.

Специфичен тест Д-диметри

13.00

26.

Индивидуално фактори – за всеки по

19.00

27.

Калий и натрий комплексно

4.50

28.

Хлориди

4.50

29.

Калций

3.50

30.

Неорганичен фосфор

3.50

31.

Магнезий

5.50

32.

Желязо

5.50

33.

Общ ЖСК

5.50

34.

Глюкоза

3.50

35.

Креатинин

3.50

36.

Урея

3.50

37.

Общ билирубин

3.50

38.

Директен билирубин

3.50

39.

Тимолова проба

3.50

40.

Пикочна киселина

3.50

41.

Холестерол

3.50

42.

Триглицериди

3.50

43.

HDL холестерол

4.50

44.

LDL холестерол

4.50

45.

VLDL холестерол

3.50

46.

АСАТ

3.50

47.

АЛАТ

3.50

48.

ЛДХ

3.50

49.

ХБДХ

3.50

50.

ГГТ

3.50

51.

КК

3.50

52.

АФ

3.50

С Т Р.
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53.

Алфа-амилаза

3.50

54.

КК – МВ

5.50

55.

Кисела фосфатаза

5.50

56.

Простатен изоензим на кисела фосфатаза

5.50

57.

Общ белтък

3.50

58.

Албумини

3.50

59.

Анализ на конкременти

16.00

60.

Функционално изследване с орално натоварване на глюкоза

6.50

61.

Определяне на ретикулоцити

4.50

62.

Гликиран Нв

21.50
Изследване на урина

63.

Сухи тестове – комплексно

4.50

64.

Сухи тестове за всеки показател по

2.00

65.

Седимент – ориентировъчно изследване

V.

4.50

Други дейности

Неакт.
сезон

Акт.
сезон

1.

Фитнес

7.00

7.00

2.

Плувен басейн – на вход по

6.00

8.00

3.

Спортни игри

3.1.

Тенис на корт – за всеки час по

8.00

3.2.

Тенис на маса – за всеки час по

5.00

4.

Сауна

8.00

5.

Парна баня

7.00

Приложение № 10
към чл. 13, ал. 2, т. 7
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ………………….
ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ …………………….
……………………………………………….……...................................................................................................…………………………………
(адрес, телефон, факс)
Рег. № 3- _______/_______._______.20_______ г.
Екз. № ______________
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
Настоящата служебна бележка се издава на лицето ………………………….………………………………………………………
……………………………............................................................................................................................................................
(трите имена, ЕГН, адрес)
в уверение на това, че същият е страна по Договор за служба в доброволния резерв № ……../……..
20… г., който е със срок на действие до ….…. 20 ... г.
Служебната бележка се издава във връзка с правата на резервистите по чл. 48, т. 2 от Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България, за да послужи пред …………………………………………………………………..
НАЧАЛНИК НА

……………………………..........……………….
……..………………...........……………………
(звание, подпис и фамилия)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ИНСТРУКЦИЯ № Із-547
от 11 март 2013 г.

за условията и реда за дейността на дирекция
„Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи по осигуряване
на военна пощенска свръзка при бедствия,
при въвеждане на режим „военно положение“
или „положение на война“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят
условията и редът за дейността на дирекция
„Специална куриерска служба“ (ДСКС) на
Министерството на вътрешните работи (МВР)
по приемане, сортиране, описване, съхранение,
пренасяне и доставяне на кореспонденция,
съдържаща класифицирана информация, при
бедствия и осигуряване на военна пощенска
свръзка при „военно положение“ или „поло
жение на война“.
(2) За осъществяване на дейност та по
ал. 1 ДСКС – МВР взаимодейства с Минис
терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията (МТИТС), Ми
нистерството на отбраната (МО) и Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
Чл. 2. Целта на инструкцията е да се осигу
ри ефективност при изпълнение на дейността
по чл. 1.
Чл. 3. Дейността по приемане, сортиране,
описване, съхранение, пренасяне и доставяне
на кореспонденция, съдържаща класифицира
на информация, при бедствия и осигуряване
на военна пощенска свръзка при „военно
положение“ или „положение на война“ се
осъществява от ДСКС – МВР.
Чл. 4. (1) Министерството на отбраната и
МТИТС подпомагат дейността на ДСКС – МВР
при бедствия и при „военно положение“ или
„положение на война“ чрез планиране на ме
роприятия и разчети в плановете си за защита
при бедствия и за привеждане в готовност за
работа във военно време.
(2) Плановете за мероприятията и разчетите
по ал. 1 се предоставят на ДСКС – МВР за
планиране на дейността є.
(3) При настъпили структурни промени
в МВР, МТИТС и МО министерствата сво
евременно си предоставят информация за
коригиране на планираните мероприятия и
изготвените разчети по ал. 1.

ВЕСТНИК
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Раздел II
Дейност по приемане, сортиране, описване,
съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция, съдържаща класифицирана
информация, при бедствия
Чл. 5. (1) Дейността на ДСКС – МВР по
приемане, сортиране, описване, съхранение,
пренасяне и доставяне на кореспонденция,
съдържаща класифицирана информация, при
бедствия се извършва във взаимодействие с
МТИТС, осъществявано съгласно Закона за
защита при бедствия, Националния план за
защита при бедствия и разработените пла
нове за действие при извънредни ситуации и
защита при бедствия.
(2) При бедствия оповестяването и обме
нът на информация се извършват съгласно
стандартни оперативни процедури за коорди
ниране структурите на единната спасителна
система меж д у Национа лни я оперативен
център на Главна дирекция „Пожарна без
опасност и защита на населението“ – МВР
(ГДПБЗН – МВР), оперативните дежу рни
на МТИТС и дежурните по управление на
„Единната електронна съобщителна мрежа
на държавната администрация и за нуждите
на националната сигурност“.
Чл. 6. Дейността по приемане, сортиране,
описване, съхранение, пренасяне и доставяне
на кореспонденция, съдържаща класифицира
на информация, при бедствия се организира
и извършва съгласно план за действие при
извънредни ситуации и за защита при бед
ствия, разработен от ДСКС – МВР.
Чл. 7. (1) Дейността на ДСКС – МВР по
приемане, сортиране, описване, съхранение,
пренасяне и доставяне на кореспонденция,
съдържаща класифицирана информация, в зо
ната на бедствие се извършва чрез изпълнение
на основни и резервни маршрути, определени
със заповед на директора на дирекцията.
(2) При невъзможност за използване на
основните и резервните маршрути по ал. 1
приемането, сортирането, описването, съх
ранението, пренасянето и доставянето на
кореспонденцията, съдържаща класифицирана
информация, се съгласува с оперативните
центрове на столичното или съответното
областно управление на ГДПБЗН – МВР за
установяване на пътищата за обхождане на
зоната на бедствието и за определяне на без
опасни обходни маршрути за придвижване на
куриерските екипи.
Чл. 8. (1) Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщения
та оказва съдействие на МВР за изпълнение
на маршру тите на ку риерските екипи на
ДСКС – МВР, като при необходимост извърш
ва тяхното транспортно осигуряване в зоните
на бедствия и извънредни ситуации.
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(2) Транспортното осигуряване се изразява
в съдействие за предоставяне на железопътен
транспорт и предаване на информация за
лицензираните превозвачи, които извършват
дейност с въздухоплавателни, водни, желе
зопътни или автомобилни средства в зоната
на бедствие.
Раздел III
Дейност за осигуряване на военна пощенска
свръзка при „военно положение“ или „положение на война“
Чл. 9. (1) Дейността на ДСКС – МВР за
осигу ряване на военна пощенска свръзка
при „военно положение“ или „положение на
война“ се организира чрез съгласуване на
мероприятията и разчетите по изпълнение на
задачите по чл. 4, ал. 1 във взаимодействие
с МТИТС, МО и ДАНС.
(2) В съгласуваните мероприятия и раз
чети по ал. 1 се включват потребностите от
осигу ряване на военна пощенска свръзка
при „военно положение“ или „положение на
война“ за нуждите на структурите в страната
на поставени военновременни задачи.
Чл. 10. (1) Дирекция „Специална куриерска
служба“ – МВР съгласува реда и маршрутите
за осигуряване на военна пощенска свръзка
във и извън зоната на военната операция с
МТИТС и МО.
(2) Маршрутите на куриерските екипи на
ДСКС – МВР за осигуряване за военна по
щенска свръзка представляват класифицирана
информация по смисъла на приложение № 1
към чл. 25 от Закона за защита на класифи
цираната информация.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Зона на бедствието“ е територията,
засегната от бедствие.
2. „Зона на военната операция“ е гео
графска зона, в която определен командващ,
командир планира и изпълнява възложената
му мисия – ограничена по цел, задачи, място,
време и ресурси.
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 150у, ал. 2, т. 7 от Правилника за прилагане
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) и чл. 81, ал. 1,
т. 5 от Правилника за прилагане на Закона
за защита на класифицираната информация
(ДВ, бр. 115 от 2002 г.).
Министър на вътрешните работи:
Цветан Цветанов
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ивайло Московски
2463
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10567
от 18 юли 2012 г.

по административно дело № 14419 от 2011 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Диана Добрева, и членове: Или
яна Дойчева и Мариета Милева, с участието
на секретар-протоколиста Илиана Иванова
разгледа административно дело № 14419 по
описа за 2011 г. на Върховния административен
съд – пето отделение, докладвано от съдията
Илияна Дойчева.
Производството по делото е по реда на
чл. 185 и следващите от Административно
процесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалби на Ефросина Кири
лова Цокова, Цветко Иванов Цветков и Христо
Георгиев Георгиев против разпоредбите на
чл. 8 в частта „резолюция по чл. 4 и чл. 5“,
чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 11, ал. 2 и чл. 13,
ал. 1 и 2 от Инструкция № 89 от 10.03.2011 г.
за провеждане на предварителни проверки,
издадена от главния прокурор на Република
България и министъра на вътрешните работи.
Жалбоподателите твърдят, че инструкцията в
оспорените є части е нищожна, като издадена
в нарушение на предписаната от закона форма
и при съществени нарушения на администра
тивнопроизводствените правила, както и е
незаконосъобразна като противоречаща на
чл. 199, ал. 1 и чл. 213, ал. 1 и 2 НПК.
Ответната страна – главният проку рор
на Република България, чрез процесуалния
си представител, оспорва жалбите. Ответ
ната страна – министърът на вътрешните
работи не е изразил становище по жалбите.
Прокурорът от Върховната административна
прокуратура е изразил становище за недо
пустимост на жалбите по съображения, че
инструкцията не е подзаконов нормативен
акт, а е вътрешноведомствен акт и има слу
жебен характер, тъй като с нея се създават
права и задължения за органи, подчинени
на главния прокурор на РБ и министъра на
вътрешните работи – издатели на акта, като
не се засягат права, свободи или законни
интереси на г ра ж дани или организации.
Жалбите са подадени от лица с пряк правен
интерес. Жалбоподателите Цокова и Георгиев
са адвокати, които защитават лица, по отно
шение на които инструкцията е приложима,
а спрямо жалбоподателя Цветков е налице
прилагане на разпоредби от инструкцията,
видно от приложеното по делото писмо на
зам. районен прокурор на СРП. Съдът нами
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ра доводите за недопустимост на жалбите за
неоснователни, като съображенията за това
са следните:
Жалбите са насочени срещу нормативен
акт по определението на чл. 75, ал. 1 АПК.
Инструкцията съдържа административноправ
ни норми, отнася се за неопределен и нео
граничен брой адресати и има многократно
правно действие. Нормативният характер на
инструкцията произтича от нейното съдържа
ние и основанието за издаването є, а именно
чл. 138, т. 4 от Закона за съдебната власт и
чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (чл. 17 от инструкцията).
Съгласно легалното определение, дадено в
чл. 7, ал. 3 от Закона за нормативните актове,
инструкцията е нормативен акт, с който вис
шестоящ орган дава указания до подчинени
нему органи относно прилагане на нормативен
акт, който той е издал или чието изпълнение
трябва да осигури, като в случая е налице
втората хипотеза на цитираната норма. С
инструкцията се регламентират правила за
поведение, относими към правомощията на
прокурора преди образуване на досъдебното
производство; правилата, по които се извършва
предварителната проверка; хипотезите, при
които преписката се прекратява; видът на
актовете, с които се произнася прокурорът, и
тяхната обжалваемост; обхватът на контрола
от по-горестоящата прокуратура. Така очер
таният предмет на инструкцията е относим
не само към регламентираните задължения
за органите, подчинени на главния прокурор
на РБ и министъра на вътрешните работи,
но и към правата на лицата, пострадали от
престъпления. Ето защо твърдението на от
ветната страна, че оспорената инструкция е
вътрешнослужебен акт по смисъла на чл. 2,
ал. 2, т. 3 АПК, е неоснователно.
За да се произнесе по съществото на жал
бите, съдът съобрази следното:
В съдебно заседание по делото на 4.04.2012 г.
съдът е дал изрични указания на ответните
страни да представят доказателства, устано
вяващи, че оспорената инструкция е обна
родвана, както и доказателства за спазване
на процедурите по чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове – проектът да е публи
куван на интернет страницата на съответната
институция заедно с мотивите, съответно
докладът, като на заинтересованите лица да
е предоставено най-малко 14-дневен срок за
предложения и становища по проекта, както
и изпълнение на изискванията на чл. 28 от
Закона за нормативните актове. По делото не
са представени доказателства, установяващи
тези обстоятелства, поради което съдът при
ема, че цитираните законови текстове не са
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спазени и оспорената инструкция не е обна
родвана. Според чл. 5, ал. 5 от Конституцията
на Република България всички нормативни
актове се публикуват и влизат в сила три
дни след обнародването им, освен когато в
тях е определен друг срок. Това правило е
възпроизведено в текста на чл. 78, ал. 2 АПК,
въвеждащ изискването всички нормативни
актове, освен тези на общинските съвети,
да се обнародват в „Държавен вестник“. В
същия смисъл е и чл. 37, ал. 1 от Закона за
нормативните актове. Изискването за влизане
в сила на даден нормативен акт е той да бъде
обнародван в „Държавен вестник“. Обнарод
ването е условие за превръщането на акта
в част от действащото право. Следователно
елементите, образуващи фактическия състав
на нормативния акт и обуславящи неговата
валидност, са: издаване от компетентния
държавен орган; писмена форма на акта,
съобразена с изискванията на Указ № 883 за
прилагане на ЗНА; неговото удостоверяване
(чл. 78 АПК) и обнародване. За разлика от
съобщаването на индивидуалните и общите
административни актове публикуването на
нормативните актове е завършващият елемент
от техния фактически състав като условие
за влизането им в сила и поставянето им в
действие. Чрез обнародването в „Държавен
вестник“ нормативният акт се довежда до
всеобщо знание и се определя началният
момент, от който той произвежда действие.
Необнародването е пречка актът да породи
правни последици, тъй като до публикуването
си той не съществува като юридически факт.
Това означава, че липсата на този елемент от
фактическия състав на нормативния акт води
до опорочаването му до степен на нищожност.
С оглед на така установеното съдът намира, че
оспорените части от инструкцията са нищож
ни, поради което следва да бъдат прогласени
за такива. По изложените съображения и на
основание чл. 193, ал. 1 АПК Върховният
административен съд, пето отделение,
РЕШИ:
Обявява за нищожни чл. 8 в частта „резо
люция по чл. 4 и чл. 5“, чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2,
чл. 11, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 и 2 от Инструкция
№ 89 от 10.03.2011 г. за провеждане на пред
варителни проверки, издадена от главния
прокурор на Република България и министъра
на вътрешните работи. Решението е оставено
в сила с Решение № 3231 от 7.03.2013 г., пос
тановено от петчленен състав на Върховния
административен съд по адм. дело № 12635
от 2012 г.
Председател:
Георги Колев
2489
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2163-НС
от 15 март 2013 г.

относно приемане на Методика за определяне
на резултатите от гласуването в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 27 във връзка
с § 6, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Приема Методика за определяне на резул
татите от гласуването в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез Цен
тралната избирателна комисия в срок от три
дни от съобщаването му.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
2603

РЕШЕНИЕ № 2168-НС
от 16 март 2013 г.

относно поправка на техническа грешка в
Решение № 2163-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връз
ка с т. 27 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
1. Допуска поправки на технически грешки
в Решение № 2163-НС от 15 март 2013 г. на
ЦИК в частта „Пример“ към Методиката за
определяне на резултатите от гласуването за
народни представители, част „Изчисления по
раздел III, стъпка 1“, както следва:
а) в таблица 2 на ред „Общо“ числото
„233720“ да се чете „235720“;
б) в таблица 2 на ред „Общо“ числото
„858835“ да се чете „860835“;
в) в таблица 2 на ред „Квота на Хеър“
числото „17176.7“ да се чете „17216.7“;
г) в таблица 2 на ред „Частно от гласове на
партии и квотата на Хеър“ числото „18.01667“
да се чете „17.9748“, числото „13.6068“ да се
чете „13.69136“;
д) в таблица 2 на ред „Първоначални ман
дати“ числото „18“ да се чете „17“ и числото
„49“ да се чете „48“;
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е) в таблица 2 на ред „Допълнителни
мандати“ числото „0“ в първа колона да се
чете „1“ и числото „1“ в последна колона да
се чете „2“;
ж) в т. 3 числото „858835“ да се чете „860835“
и числото „17176.7“ да се чете „17216.7“;
з) в т. 4 числото „17176.7“ да се чете „17216.7“;
и) точка 5 да се чете: „Съгласно чл. 16, ал. 3
партия П1 получава първоначално 17 мандата,
партия П2 получава първоначално 13 мандата,
партия П3 получава първоначално 11 мандата
и партия П4 получава първоначално 7 мандата.
Общият брой на първоначално разпределе
ните мандати е 48. Остават за разпределение
2 мандата по метода на Хеър-Ниймайер. Те
се разпределят на партия П1, която е с найголям остатък (дробна част), и на партия П2
със следващ най-голям остатък.“
Решението подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез Цен
тралната избирателна комисия в срок до три
дни от съобщаването му.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
2604

РЕШЕНИЕ № 2172-НС
от 18 март 2013 г.

относно поправка на техническа грешка в
Решение № 2163-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 5, ал. 2, чл. 251, ал. 2 и чл. 26, ал. 1,
т. 27 от Изборния кодекс Централната изби
рателна комисия
РЕШИ:
Допуска поправка на техническа грешка
в чл. 12 на Методиката за определяне на
резултатите от гласуването за народни пред
ставители, приета с Решение № 2163-НС от
15 март 2013 г. (попр., Решение № 2168-НС
от 16 март 2013 г. на ЦИК), като думите „за
всички кандидатски листи на партии и коа
лиции от партии“ се заличават.
Решението подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез Цен
тралната избирателна комисия в срок до три
дни от съобщаването му.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
2662
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МЕТОДИКА
за определяне на резултатите от гласуването
за народни представители
Общи положения
Чл. 1. (1) Методиката определя изчисли
телните процедури, по които се разпределят
мандатите за народни представители по из
борни райони.
(2) Изборните райони са определени с
Указ № 58 от 13 март 2013 г. на президента
на Република България (ДВ, бр. 25 от 2013 г.).
(3) Методиката определя изчислителните
процедури, по които се разпределят 240 манда
та между независимите кандидати и партиите
и коалициите от партии в многомандатните
изборни райони в страната.
Чл. 2. Окончателното разпределение на
мандатите за народни представители се из
вършва от ЦИК.
Раздел I
Oпределяне на броя на мандатите в многомандатните изборни райони
Чл. 3. Броят на мандатите в многомандат
ните изборни райони (МИР) се определя въз
основа на единна норма на представителство
за цялата страна в зависимост от броя на
населението във всеки МИР по данни, пре
доставени от Националния статистически
институт на база на резултатите от последното
преброяване на населението.
Чл. 4. Броят на мандатите в МИР не може
да бъде по-малък от четири.
Чл. 5. За определяне броя на мандатите в
МИР се използва методът на Хеър-Ниймайер
(на най-големия остатък).
Чл. 6. Броят на населението за страната
по данни, предоставени от Националния ста
тистически институт на база на резултатите
от последното преброяване на населението
към 1 февруари 2011 г., се разделя на 240 и
полученото частно определя единната норма
на представителство за страната.
Чл. 7. Броят на населението от всеки МИР
се разделя на единната норма на представи
телство за страната.
Чл. 8. (1) Всеки МИР първоначално полу
чава толкова мандата, колкото е цялата част
от частното по чл. 7.
(2) Оставащите след разпределението по
ал. 1 мандати до 240 се разпределят на МИР
с най-големите остатъци (дробната част от
частното по чл. 7).
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(3) Първи получава допълнителен мандат
МИР с най-голям остатък, втори получава
допълнителен мандат МИР със следващия
по големина остатък и т.н. до изчерпване на
мандатите.
(4) Когато процедурата по ал. 3 не може
да продължи поради наличието на равни
остатъци, чийто брой е по-голям от броя на
останалите неразпределени мандати, тези
мандати се разпределят чрез жребий от ЦИК.
Датата и часът на жребия се определят от ЦИК.
За жребия могат да се канят представители
на партии, коалиции от партии, граждански
движения и медии.
(5) Предварителният брой мандати за всеки
МИР е сумата от първоначално получените
мандати по ал. 1 плюс до един допълнителен
мандат по ал. 3 и ал. 4. Ако във всички МИР
предварителният брой мандати е не по-малък
от четири, се преминава на ал. 10.
(6) Ако има МИР с предварителен брой
мандати, по-малък от четири, всички те
получават по четири мандата. Тези МИР не
участват в по-нататъшното разпределение на
мандатите.
(7) Броят на МИР по ал. 6, умножен по 4
(четири), се изважда от 240.
(8) Броят на населението по чл. 6 се на
малява със сумата на населението в МИР
по ал. 6.
(9) Броят мандати по ал. 7 се разпределя
между МИР, с изключение на тези по ал. 6
съгласно процедурите от чл. 4 до чл. 8, като
в чл. 6 броят на населението се замества с
числото по ал. 8, а в чл. 6 и чл. 8, ал. 2 чис
лото 240 се заменя с числото по ал. 7.
(10) Окончателният брой мандати за всеки
МИР е полученият резултат от изчислителната
процедура съгласно ал. 1 – 9.
Раздел II
Oпределяне на мандатите на независимите
кандидати в многомандатните изборни райони
Чл. 9. (1) Ако има регистрирани незави
сими кандидати за народни представители в
МИР, районните избирателни комисии опре
делят районна избирателна квота. Тя е равна
на частното от деленето на общия брой на
действителните гласове, подадени в МИР, на
броя на определените за този район мандати
по чл. 8, ал. 10.
(2) Ако има независим кандидат, регис
триран в съответния МИР и получил дейст
вителни гласове не по-малко от районната
избирателна квота по ал. 1, той се смята за
избран и получава мандат в съответния МИР.
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(3) Полученият мандат по ал. 2 се изважда
от определения брой мандати за съответния
МИР по чл. 8, ал. 10 и не участва по-нататък
при разпределението на мандатите по про
порционалната система в многомандатните
изборни райони.
Раздел IIІ
Oпределяне на мандатите по пропорционалната система в многомандатните изборни райони
Ч л. 10. (1) Броя т на под лежащ и т е на
разпределение пропорционални мандати в
31 многомандатни изборни района (МИР) е
равен на разликата от всички 240 мандата и
броя на мандатите, получени от независимите
кандидати по чл. 9, ал. 2.
(2) Броят на пропорционалните мандати за
всеки МИР е равен на броя на мандатите по
чл. 8, ал. 10, намален с броя на получилите
мандат независими кандидати по чл. 9, ал. 2
в този МИР.
Чл. 11. ЦИК извършва изчисленията по
разпредел яне на всичк и пропорционални
мандати по чл. 10 по кандидатски листи на
партии и коалиции от партии в МИР.
Първа стъпка – разпределение на мандатите за всяка партия и коалиция от партии
на национално ниво
Чл. 12. Пресмята се сумата от подадените
действителни гласове от всички секции в
страната и извън страната.
Чл. 13. Изчислява се четири на сто от
сумата по чл. 12.
Чл. 14. (1) При разпределението на пропор
ционалните мандати по чл. 10, ал. 2 участват
само партиите и коалициите от партии, по
лучили действителни гласове не по-малко от
числото по чл. 13.
(2) В по-нататъшното разпределение на
мандатите участват само гласовете на партиите
и коалициите от партии по ал. 1.
Ч л. 15. Ман дат и те по ч л. 10, а л. 2 за
страната се разпределят по метода на ХеърНиймайер между партиите и коалициите от
партии по чл. 14, ал. 1 според получените от
тях действителни гласове.
Чл. 16. (1) Сумата от действителните гла
сове за всички партии и коалиции от партии
по чл. 14, ал. 2 се дели на броя на мандатите
по чл. 10, ал. 2 (квота на Хеър).
(2) Получените действителни гласове за
всяка партия и коалиция от партии по чл. 14,
ал. 1 се дели на полученото число по ал. 1.
(3) Всяка партия и коалиция от партии по
чл. 14, ал. 1 получава първоначално толкова
мандата, колкото е цялата част от полученото
частно по ал. 2.
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(4) Оставащите мандати (ако има такива)
до определените в чл. 10, ал. 2 се разпределят
между партиите и коалициите от партии по
чл. 14, ал. 1 по реда на намаляване на дроб
ната част (остатъците) от полученото частно
по ал. 2.
(5) Първа получава допълнителен мандат
партия или коалиция от партии с най-голям
остатък, втора получава допълнителен мандат
партия или коалиция от партии със следващия
по големина остатък и т.н. до изчерпване на
мандатите.
(6) Ако при процедурата по ал. 5 се стигне
до два или повече равни остатъка, а броят
на неразпределените мандати е по-малък от
техния брой, разпределянето на оставащи
те мандати се извършва по жребий между
партиите и/или коалициите от партии с
равните остатъци. Датата и часът на жребия
се определят от ЦИК. За жребия се канят
представители на заинтересуваните партии
и коалиции от партии.
(7) Окончателният брой пропорционални
мандати на национално ниво за всяка партия
и коалиция от партии е равен на броя на
получените мандати по ал. 3 плюс до един
допълнителен мандат по ал. 5 и ал. 6.
Втора стъпка – разпределение на мандатите в многомандатните изборни райони между
спечелилите мандати партии или коалиции
от партии
Чл. 17. (1) ЦИК извършва изчисленията по
разпределяне на мандатите по чл. 10, ал. 2
във всички 31 многомандатни изборни райо
на между партиите и коалициите от партии,
получили мандати по чл. 16, ал. 7.
(2) Подадените гласове извън страната за
партиите и коалициите от партии не участват
при разпределението на мандатите в МИР.
Чл. 18. Пресмята се за всеки МИР сумата
от подадените действителни гласове от всички
секции поотделно за всяка партия и коалиция
от партии по чл. 14, ал. 1.
Чл. 19. Пресмята се за всеки МИР сумата
от подадените действителни гласове на парти
ите и коалициите от партии по чл. 14, ал. 1.
Чл. 20. Мандатите по чл. 10, ал. 2 за всеки
МИР поотделно се разпределят според полу
чените от партиите и коалициите от партии
действителни гласове в района по метода на
Хеър-Ниймайер.
Чл. 21. (1) Сумата по чл. 19 за всеки МИР
се дели на броя на получените є мандати по
чл. 10, ал. 2 (квота на Хеър).
(2) Получените действителни гласове за
партията или коалицията от партии по чл. 14,
ал. 1 във всеки един МИР се дели на полу
ченото число по ал. 1.
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(3) Първоначално партията или коалицията
от партии във всеки МИР получава толкова
мандата, колкото е цялата част от полученото
частно по ал. 2.
(4) Оставащите мандати (ако има такива)
до броя на мандатите по чл. 10, ал. 2 за всеки
МИР се разпределят по реда на намаляване
на дробната част (остатъците) от полученото
частно по ал. 2.
(5) Първи допълнителен мандат във всеки
МИР се разпределя за тази партия или коали
ция от партии по чл. 14, ал. 1, която има найголям остатък по ал. 2, втори допълнителен
мандат се разпределя на партия или коалиция
от партии по чл. 14, ал. 1 със следващия по
големина остатък и т.н. до изчерпване на
всички мандати за всеки МИР.
(6) Ако при процедурата по ал. 5 се стигне
до два или повече равни остатъка, а броят
на неразпределените мандати е по-малък от
техния брой, разпределянето на оставащите
мандати се извършва между партиите и коа
лициите от партии по чл. 14, ал. 1 с равните
остатъци, като се използва вече тегленият
от ЦИК жребий за определяне номерата на
партиите и коалициите от партии и се дават
по реда на най-малкия номер.
(7) Определя се предварителен брой ман
дати (основни) за партиите и коалициите от
партии по чл. 14, ал. 1 във всеки един МИР,
който е равен на броя на първоначално раз
пределените мандати в МИР по ал. 3.
(8) Определят се остатъците (дробната
част) по ал. 2 за всяка партия и коалиция от
партии по чл. 14, ал. 1 за всеки МИР, като се
маркират остатъците на партиите и коалиции
те от партии по чл. 14, ал. 1 на получилите
допълнителни мандати по ал. 5 и ал. 6 във
всеки МИР.
(9) Определя се предварително разпределе
ние на мандатите за всеки МИР на партиите
и коалициите от партии по чл. 14, ал. 1 като
сума по ал. 3, ал. 5 и ал. 6.
Трета стъпка – преразпределение на броя
на предварително получените мандати от
партиите и коалициите от партии в многомандатните изборни райони и окончателно
разпределение на мандатите за народни
представители в многомандатните изборни
райони
Чл. 22. Сумират се предварително полу
чените мандати по чл. 21, ал. 9 поотделно
за всяка партия или коалиция от партии по
чл. 14, ал. 1.
Чл. 23. Ако всички партии и коалиции
от партии по чл. 14, ал. 1 получават толкова
мандата, колкото са им определени съгласно
чл. 16, ал. 7, се преминава на чл. 28.
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Чл. 24. Определя се най-малкият остатък
по чл. 21, ал. 8 за партиите и коалициите
от партии по чл. 14, ал. 1, получили пове
че от определените им мандати по чл. 16,
ал. 7 само в тези МИР, където са получили
допълнителни мандати по Хеър-Ниймайер
или след преразпределението на мандатите
по процедурите от чл. 22 до чл. 27 и не са
изключени от участие в преразпределението
по чл. 26.
Чл. 25. Ако определените остатъци по чл. 24
са два или повече, избира се остатъкът в МИР
на партия или коалиция от партии с най-малък
номер при тегления жребий за номерация на
партиите и коалициите от партии.
Чл. 26. А ко в определения по чл. 24 или
чл. 25 МИР няма неудовлетворени с мандат
остатъци, този МИР не у частва повече в
преразпределението и се преминава към
чл. 24.
Чл. 27. В МИР, където е определен наймалкият остатък по чл. 24 или чл. 25, се из
вършва преразпределение на допълнителните
мандати по чл. 21, ал. 5 и 6, като полученият
мандат се отнема от притежаващата го пар
тия или коалиция от партии в този МИР и
общият брой на мандатите по чл. 21, ал. 9
за тази партия или коалиция от партии се
намалява с 1 и се дава мандат на партия или
коалиция от партии в същия МИР, която има
най-голям следващ неудовлетворен с мандат
остатък в този МИР. Този остатък се маркира,
а общият брой мандати в национален мащаб
за тази партия или коалиция от партии по
чл. 21, ал. 9 се увеличава с 1. Преминава се
към чл. 23.
Чл. 28. Окончателното разпределение на
пропорционалните мандати на партиите и
коалициите от партии по чл. 14, ал. 1 в мно
гомандатните изборни райони е полученият
краен резултат от изчислителните процедури
по чл. 21, ал. 7 и от чл. 22 до чл. 27.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази методика се издава на основание
чл. 26, ал. 1, т. 27 от Изборния кодекс.
§ 2. За неуредените в тази методика случаи
ЦИК се произнася с решение.
Пример
Нека на разпределение подлежат 50 ман
дата по кандидатски листи на пет партии П1,
П2, П3, П4 и П5 в седем МИР, означени от
МИР1 до МИР7.
Гласовете за партиите и коалициите от
партии в страната по райони и извън страна
та, както и броят на определените мандати в
районите са показани в таблица 1:
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Таблица 1
П1

П2

П3

П4

П5

Общо

Мандати

МИР1

35121

20010

8456

18211

8200

89998

5

МИР2

23332

19888

10200

15501

5500

74421

4

МИР3

25678

27200

15002

11521

1520

80921

5

МИР4

70213

34556

41234

10750

750

157503

10

МИР5

41111

32090

37083

10882

805

121971

7

МИР6

75203

71234

55222

11764

1750

215173

12

МИР7

28800

23230

21121

21411

11200

105762

7

Извън
страната

10009

7512

5234

22056

2350

47161

309467

235720

193552

122096

32075

892910

Общо

50

ИЗЧИСЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛ ІІІ, СТЪПКА 1
1. Определя се сумата от всички гласове за партиите и коалициите от партии в страната и
извън страната. Тя е 892910 действителни гласа.
2. За партия П5 броят на действителните гласове е 32075, което е по-малко от изисквания
брой на чл. 13 (35716.4 гласа, което е 4 на сто от всички действителни гласове). Тази пар
тия не участва в по-нататъшното разпределение на мандатите съгласно чл. 14, ал. 2.
Следващата таблица 2 показва само партиите и коалициите по чл. 14, ал. 1.
П1

П2

П3

П4

Таблица 2

Общо

Мандати

МИР1

35121

20010

8456

18211

81798

5

МИР2

23332

19888

10200

15501

68921

4

МИР3

25678

27200

15002

11521

79401

5

МИР4

70213

34556

41234

10750

156753

10

МИР5

41111

32090

37083

10882

121166

7

МИР6

75203

71234

55222

11764

213423

12

МИР7

28800

23230

21121

21411

94562

7

Извън страната

10009

7512

5234

22056

44811

309467

235720

193552

122096

Общо
Квота на Хеър
Частно от гласове на партии и квотата
на Хеър

860835

50

17216.7
17.9748

13.69136

11.2421

7.0917

50

Първоначални мандати

17

13

11

7

48

Допълнителни мандати

1

1

0

0

2

Окончателен брой мандати

18

14

11

7

50

3. Квотата на Хеър по чл. 16, ал. 1 е 860835/50 = 17216.7.
4. Гласовете на всяка партия и коалиция от партии се делят на 17216.7. Резултатът за всяка
от партиите по чл. 14, ал. 1 е даден в таблица 2 в реда „Частно от гласове на партии и
квотата на Хеър“.
5. Съгласно чл. 16, ал. 3 партия П1 получава първоначално 17 мандата, партия П2 получава
първоначално 13 мантата, партия П3 получава първоначално 11 мандата и партия П4 по
лучава първоначално 7 мандата. Общият брой на първоначално разпределените мандати
е 48. Остават за разпределение 2 мандата по метода на Хеър-Ниймайер. Те се разпределят
на партия П1, която е с най-голям остатък (дробна част), и на партия П2 със следващ
най-голям остатък (чл. 16, ал. 4 и ал. 5).
ИЗЧИСЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛ ІІІ, СТЪПКА 2
1. Съгласно чл. 18, 19, 20 и чл. 21, ал. 1 и 2 се изчисляват резултатите за всяка от участващите
в разпределението на мандатите партии и коалиции от партии съгласно квотата на Хеър
за всеки МИР. Резултатите са показани в таблица 3.
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Таблица 3
П1

П2

П3

П4

Мандати

МИР1

2.146813

1.223135

0.516883

1.113169

5

МИР2

1.354130

1.154249

0.591982

0.899639

4

МИР3

1.616982

1.712825

0.944698

0.725495

5

МИР4

4.479213

2.204487

2.630508

0.685792

10

МИР5

2.375064

1.853903

2.142358

0.628675

7

МИР6

4.228392

4.005229

3.104932

0.661447

12

МИР7

2.131935

1.719612

1.563493

1.584960

7

Общо

18.332529

13.873440

11.494854

6.299177

50

2. Целите части на получените в таблица 3 числа са първоначалните мандати за всяка партия и коалиция от партии във всеки район. Това е дадено в таблица 4.
Таблица 4
П1

П2

П3

П4

Първоначални
мандати

Оставащи за
разпределяне
мандати

МИР1

2

1

0

1

4

1

МИР2

1

1

0

0

2

2

МИР3

1

1

0

0

2

3

МИР4

4

2

2

0

8

2

МИР5

2

1

2

0

5

2

МИР6

4

4

3

0

11

1

МИР7

2

1

1

1

5

2

Общо

16

11

8

2

37

13

3. Таблица 5 показва остатъците за всяка партия във всеки МИР.
4. Оставащите мандати до броя на мандатите по чл. 10, ал. 2 за всеки МИР се разпределят
по реда на намаляване на дробната част (остатъците) от полученото частно по чл. 21,
ал. 2. Резултатите са показани в таблица 6.
Таблица 5
П1

П2

П3

П4

МИР1

0.146813

0.223135

0.516883

0.113169

Оставащи за разпределяне мандати
1

МИР2

0.354130

0.154249

0.591982

0.899639

2

МИР3

0.616982

0.712825

0.944698

0.725495

3

МИР4

0.479213

0.204487

0.630508

0.685792

2

МИР5

0.375064

0.853903

0.142358

0.628675

2

МИР6

0.228392

0.005229

0.104932

0.661447

1

МИР7

0.131935

0.719612

0.563493

0.584960

2

Таблица 6
П1

П2

П3

П4

Разпределени
мандати

МИР1

0

0

1

0

1

МИР2

0

0

1

1

2

МИР3

0

1

1

1

3

МИР4

0

0

1

1

2

МИР5

0

1

0

1

2

МИР6

0

0

0

1

1

МИР7

0

1

0

1

2

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

5. Определяме предварителното разпределение на мандатите като сума от първоначалните и
допълнително разпределените мандати за всяка партия и коалиция от партии във всеки
МИР. Това разпределение е дадено в таблица 7.
Таблица 7
П1

П2

П3

П4

Мандати

МИР1

2

1

1

1

5

МИР2

1

1

1

1

4

МИР3

1

2

1

1

5

МИР4

4

2

3

1

10

МИР5

2

2

2

1

7

МИР6

4

4

3

1

12

МИР7

2

2

1

2

7

Общо разпределени мандати

16

14

12

8

50

Мандати, които партиите трябва да получат

18

14

11

7

50

6. Таблица 7 показва, че партия П1 е получила два мандата по-малко от определените є,
партия П2 е получила точно толкова мандата, колкото са є определени, а партии П3 и
П4 са получили един мандат повече от определените им.
ИЗЧИСЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛ ІІІ, СТЪПКА 3
1. От таблица 7 се вижда, че трябва да се извърши преразпределение от партиите и коалициите от партии с излишък на мандати към партиите и коалициите от партии с недос
тигащи мандати по процедурата, описана в чл. 22 – чл. 27.
2. Таблица 8 показва остатъците и определените на тяхна основа допълнителни мандати.
Партия П1 е получила 2 мандата по-малко, а партии П3 и П4 – по един мандат по-малко.
Таблица 8
Остатъци*

Първоначално разпределение на
допълнителните мандати

П1

П2

П3

П4

П1

П2

П3

П4

Общо

МИР1

0.146813

0.223135

0.516883

0.113169

0

0

1

0

1

МИР2

0.354130

0.154249

0.591982

0.899639

0

0

1

1

2

МИР3

0.616982

0.712825

0.944698

0.725495

0

1

1

1

3

МИР4

0.479213

0.204487

0.630508

0.685792

0

0

1

1

2

МИР5

0.375064

0.853903

0.142358

0.628675

0

1

0

1

2

МИР6

0.228392

0.005229

0.104932

0.661447

0

0

0

1

1

МИР7

0.131935

0.719612

0.563493

0.584960

0

1

0

1

2

Общо

–2

0

+1

+1

0

3

4

6

13

* С удебелен шрифт са дадени остатъците, получили допълнителен мандат.

3. За всички партии и коалиции от партии с излишък на мандатите се определя най-малкият остатък, получил мандат. Това е 0.516883 за П3 в МИР1. Този мандат се отнема от
партия П3 и се дава на партията от този МИР с най-голям неизползван мандат. Това е
П2 с остатък 0.223135.
4. В резултат на това разместване мандатите на П3 намаляват с един, а на П2 се увеличават с един и стават повече от определените и по чл. 16, ал. 7. Таблица 9 показва това
междинно състояние.
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Таблица 9
Остатъци*

Разпределение на допълнителните мандати

П1

П2

П3

П4

П1

П2

П3

П4

Общо

МИР1

0.146813

0.223135

–

0.113169

0

1

0

0

1

МИР2

0.354130

0.154249

0.591982

0.899639

0

0

1

1

2

МИР3

0.616982

0.712825

0.944698

0.725495

0

1

1

1

3

МИР4

0.479213

0.204487

0.630508

0.685792

0

0

1

1

2

МИР5

0.375064

0.853903

0.142358

0.628675

0

1

0

1

2

МИР6

0.228392

0.005229

0.104932

0.661447

0

0

0

1

1

МИР7

0.131935

0.719612

0.563493

0.584960

0

1

0

1

2

Общо

–2

+1

0

+1

0

4

3

6

13

* С удебелен шрифт са дадени остатъците, получили допълнителен мандат.

5. На тази стъпка от разпределението по един излишен мандат имат партиите П2 и П4.
Намира се най-малкият от всички остатъци на тези две партии, с които са получили
мандат. Това е 0.223135 на П2 в МИР1. Този мандат се отнема от партия П2 и се дава на
партия П1, която има най-голям неудовлетворен с мандат остатък в този МИР. Това е
показано на таблица 10.
Таблица 10
Остатъци*
П1

П2

Разпределение на допълнителните мандати

П3

П4

П1

П2

П3

П4

Общо

МИР1

0.146813

–

–

0.113169

1

0

0

0

1

МИР2

0.354130

0.154249

0.591982

0.899639

0

0

1

1

2

МИР3

0.616982

0.712825

0.944698

0.725495

0

1

1

1

3

МИР4

0.479213

0.204487

0.630508

0.685792

0

0

1

1

2

МИР5

0.375064

0.853903

0.142358

0.628675

0

1

0

1

2

МИР6

0.228392

0.005229

0.104932

0.661447

0

0

0

1

1

МИР7

0.131935

0.719612

0.563493

0.584960

0

1

0

1

2

Общо

–1

0

0

+1

1

3

3

6

13

* С удебелен шрифт са дадени остатъците, получили допълнителен мандат.

6. След тази стъпка П4 има един излишен мандат, П1 има един мандат по-малко, а П2 и
П3 имат точно определените им мандати. Намира се най-малкият остатък на П4 по всички
МИР. Тук не участват остатъците, които вече са били използвани (отбелязаните с „ – “).
Това е 0.584960 в МИР7. Отнема се този мандат от П4 и се дава на П3 с остатък 0.563493,
който е най-голям от неполучилите мандат за този МИР. Това е показано в таблица 11.
Таблица 11
Остатъци*
П1

П2

П3

П4

Разпределение на допълнителните
мандати
П1
П2
П3
П4
Общо

МИР1

0.146813

–

–

0.113169

1

0

0

0

1

МИР2

0.354130

0.154249

0.591982

0.899639

0

0

1

1

2

МИР3

0.616982

0.712825

0.944698

0.725495

0

1

1

1

3

МИР4

0.479213

0.204487

0.630508

0.685792

0

0

1

1

2

МИР5

0.375064

0.853903

0.142358

0.628675

0

1

0

1

2

МИР6

0.228392

0.005229

0.104932

0.661447

0

0

0

1

1

МИР7

0.131935

0.719612

0.563493

–

0

1

1

0

2

Общо

–1

0

+1

0

1

3

4

5

13

* С удебелен шрифт са дадени остатъците, получили допълнителен мандат.
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7. След тази стъпка партия П1 има един мандат по-малко, партии П2 и П4 имат точно определените им мандати, а партия П3 е с един мандат повече. За партия П3 се намира
МИР, в който остатъкът с мандат е най-малък. Това е МИР7 с остатък 0.563493. В този
МИР мандатът може да се прехвърли единствено на П1, както е показано на таблица 12.
Таблица 12
Остатъци*

Разпределение на допълнителните мандати

П1

П2

П3

П4

П1

П2

П3

П4

Общо

МИР1

0.146813

–

–

0.113169

1

0

0

0

1

МИР2

0.354130

0.154249

0.591982

0.899639

0

0

1

1

2

МИР3

0.616982

0.712825

0.944698

0.725495

0

1

1

1

3

МИР4

0.479213

0.204487

0.630508

0.685792

0

0

1

1

2

МИР5

0.375064

0.853903

0.142358

0.628675

0

1

0

1

2

МИР6

0.228392

0.005229

0.104932

0.661447

0

0

0

1

1

МИР7

0.131935

0.719612

–

–

1

1

0

0

2

Общо

0

0

0

0

2

3

3

5

13

* С удебелен шрифт са дадени остатъците, получили допълнителен мандат.

8. След тази стъпка всички партии и коалиции от партии са получили мандати, определени им в съответствие с чл. 16, ал. 7. Окончателното разпределение на мандатите по партии
и МИР е показано в таблица 13. То се получава съгласно чл. 28, като се сумират първо
началните мандати и допълнителните мандати за всяка партия и коалиция от партии за
всеки МИР.
Таблица 13
Първоначални мандати

Допълнителни мандати

Окончателно разпределение

П1

П2

П3

П4

Общо

П1

П2

П3

П4

Общо

П1

П2

П3

П4

Общо

МИР1

2

1

0

1

4

1

0

0

0

1

3

1

0

1

5

МИР2

1

1

0

0

2

0

0

1

1

2

1

1

1

1

4

МИР3

1

1

0

0

2

0

1

1

1

3

1

2

1

1

5

МИР4

4

2

2

0

8

0

0

1

1

2

4

2

3

1

10

МИР5

2

1

2

0

5

0

1

0

1

2

2

2

2

1

7

МИР6

4

4

3

0

11

0

0

0

1

1

4

4

3

1

12

МИР7

2

1

1

1

5

1

1

0

0

2

3

2

1

1

7

Общо

16

11

8

2

37

2

3

3

5

13

18

14

11

7

50

2709

РЕШЕНИЕ № 2175-НС
от 19 март 2013 г.

относно поправка в Приложение № 7 от
изборните книжа за изборите за народни
представители, насрочени на 12 май 2013 г.,
утвърдени с Решение № 2152-НС от 13 март
2013 г. на ЦИК
На основание чл. 12, ал. 3 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. Допуска поправка в Приложение № 7 от
изборните книжа за изборите за народни пред
ставители, насрочени на 12 май 2013 г., утвърде
ни с Решение № 2152-НС от 13 март 2013 г. на
ЦИК (ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г.), както следва:
В п ървата и т ре тата табл и ца на п ри ло 
жен ие т о да се за л и ч и т екс т ът „Изборна

сек ц и я №“ и деве т т е к ва д рат че та под нег о,
как т о и текст ът „общ ина ....…, а дминист ра
т и вен ра йон …......., населено м яс т о ….....,
сек ц и я № …“.
Заглавието на списъците да се постави над
таблицата и под него да се изпише текст „за
област .......…, община .....…, район …......, секция
№ …, гр./с. ….................“.
2. Утвърждава нов образец на Приложение
№ 7 от изборните книжа за изборите за народни
представители, приложен към това решение
и представляващ неразделна част от него.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 7
Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните
списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. за област ……………..,
община ……………….., район ………………., секция № …, гр./с. ……………
(чл. 187, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК)
№

Собствено, бащино,
фамилно име

ЕГН

Постоянен
адрес

Поставени под
запрещение

Лишени от
свобода

Забележка

Този списък се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ въз основа на Националния регистър на населението.
В този списък в графа 1 се вписва поредният номер на лицето, включено в списък. В графа 2 се
вписват по азбучен ред имената на лицата, които не могат да бъдат дописвани в избирателния
списък в изборния ден. В графа 3 се вписва ЕГН на лицето. В графа 4 се вписва постоянният адрес.
В графи 5 и 6 се вписват основанията за заличаване, както следва: поставени под запрещение, изтърпяване на наказание лишаване от свобода. И се оформя графа „Забележка“.
Списъкът не се обявява публично. Предоставя се на органите по чл. 40, ал. 1 от ИК заедно с избирателните списъци 40 дни преди изборния ден за извършване на справки при отстраняване на непълноти и
грешки, извършване на дописвания, вписвания и заличавания след обявяването на избирателните списъци.

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните
списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал. 1 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област …………………………., община …………………….….……................., административен район …….…………..………,
населено място …………...........…….…………., кметство …………….…….........…., секция № …….............................……,
адрес на избирателна секция ....................................................................................................................................
Име на избирателя
Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци (за
публикуване) се изготвя от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК и се публикува на интернет страницата на
съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден за извършване на справки по него.
Списъкът съдържа само имената на заличените лица, номера и адреса на избирателната секция.
В този списък се вписват по азбучен ред имената на лицата, които не могат да бъдат дописвани в
избирателния списък в изборния ден.
Всяко лице може да направи справка в този списък. Информация за причината за включването на дадено
лице в списъка може да се дава единствено на самото лице, след като се легитимира с документ за самоличност пред съответното длъжностно лице от общинската администрация. Всяко лице, което е включено в
списъка, но има право да гласува, може да поиска да бъде заличено от него с писмено заявление до кмета на
общината, подадено в 3-дневен срок от публикуването на списъка на интернет страницата на общината.
Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение. Отказът на кмета се
съобщава незабавно на заявителя, който може да го обжалва пред съответния районен съд в срок 24 часа
от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок 24 часа от постъпването є с
призоваване на жалбоподателя и кмета и се произнася с решение, което обявява незабавно и не подлежи
на обжалване.
Избирателите, които имат право да гласуват, но неправилно са били вписани в Списъка на заличените
лица, се вписват в избирателния списък от органа по чл. 40, ал. 1 от ИК веднага след вземане на решението от кмета или от районния съд и се заличават от Списъка на заличените лица.
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Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък
в изборния ден при произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.
за област …………….., община ……………….., район ……………….,
секция № …, гр./с. .....……………
(чл. 187, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 44, ал. 6, чл. 49, ал. 5 и чл. 53, ал. 3 от ИК)

№ Собствено, бащино,
фамилно име
1

2

ЕГН
3

Постоянен Поставени под Лишени от Н.а. ЗГИС УГДМ Забе
адрес
запрещение
свобода
лежка
4

5

6

7

8

9

10

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:
Този списък се изработва по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“.
В този списък в графа 1 се вписва поредният номер на лицето, включено в списъка. В графа 2 се вписват
по азбучен ред имената на лицата, които не могат да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния
ден. В графа 3 се вписва ЕГН на лицето. В графа 4 се вписва постоянният адрес. В графи 5, 6, 7, 8 и 9 се
вписват основанията за заличаване, както следва: поставени под запрещение, изтърпяване на наказание
лишаване от свобода, заявление за гласуване по настоящ адрес, заявление за гласуване извън страната,
удостоверение за гласуване на друго място. И се оформя графа 10 „Забележка“.
Списъкът се предоставя на органите по чл. 40, ал. 1 от ИК заедно с избирателните списъци.
На секционните избирателни комисии списъкът се предава в предизборния ден след нанасяне на всички
промени в него, включително и тези, извършени по чл. 48а от ИК, за извършване на справки в изборния
ден при вписване на пропуснати в избирателните списъци лица.
Използвани съкращения:
Н.а. – пожелали да гласуват по настоящ адрес
ЗГИС – заявили, че ще гласуват извън страната
УГДМ – служебно заети лица, които имат издадено удостоверение за гласуване на друго място.
В предизборния ден окончателният списък се предава на СИК заедно с основния и допълнителния избирателен списък.
2711
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-297
от 25 февруари 2013 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
и 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)
нареждам:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за
предоставяне на разрешение за проучване на
минни отпадъци, подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 7 ЗПБ, в площ „Цар Асен-1“, с размер
0,161 кв.км, разположена в землището на с. Цар
Асен, община Пазарджик, област Пазарджик,
с координати на характерните гранични точки,
приложение № 1 към тази заповед.
2. Определям срок на разрешението: 2 години от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения
титуляр на разрешението, приложение № 2 към
тази заповед.
4. Определям срок за провеждане на търга:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на тръжните
книжа: до 17 ч. на 25-ия ден от обнародване на
заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните документи се получават в стая 904 на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма, София,
ул. Триадица 8, тел. 02/9263 164, 02/9263 205, след
представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на тръжните книжа на стойност 700 лв. (без
включен ДДС), внесени по сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
при БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601,
BIC BNBGBGSD; в платежното нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на тръжни
книжа за площ „Цар Асен-1“; в документа се
посочва и името на кандидата, в полза на когото
е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените тръжни документи; лицето, което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация за
опазване тайната на сведенията, които се съдържат в тръжните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в търга: до 17 ч. на 40-ия ден
от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“, кандидатите подават в деловодството на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, София, ул. Триадица 8, писмено заявление на български език за участие в търга
и приложенията към него, изискуеми съгласно
българското законодателство и тръжните книжа,
включително документ за внесена такса в раз-

мер 1450 лв. съгласно Тарифа за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства, одобрена с ПМС
№ 284 от 17 октомври 2011 г. Таксата се внася
по сметка на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма при БНБ – ЦУ, IBAN
BG79BNBG96613000102601, BIC BNBGBGSD. В
платежното нареждане следва да бъде записано:
„Такса за участие в търг за площ „Цар Асен-1“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в търга по сметка на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма при
БНБ – ЦУ, IBAN BG17BNBG96613300102601, BIC
BNBGBGSD. В платежното нареждане следва
да бъде записано: „Депозит за участие в търг
за площ „Цар Асен-1“. Същото се прилага към
заявлението за участие в търга.
8. Определям срок за внасяне на ценовите
предложени я от доп уснатите у частници: до
17 ч. на 65-ия ден от обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“. Ценовите предложения се
подават в деловодството на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, София,
ул. Триадица 8.
9. Определям първоначална цена на правото
да се проучва в площта в размер 2 340 000 лв.
(без включен ДДС).
10. При провеждане на търга, в случай че
двама или повече участници предложат еднаква
най-висока цена, да се проведе явен търг между
тях, при който наддаването да започне от предложената еднаква най-висока цена със стъпка
на наддаване 117 000 лв. (без включен ДДС),
представляващи 5 на сто от първоначалната цена
по т. 9 от тази заповед.
11. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
12. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Евгения Харитонова – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма.
13. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Д. Добрев

Приложение № 1
към т. 1

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Цар Асен-1“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4565990.18

8581823.67

2.

4565911.57

8582026.21

3.

4565816.83

8582063.85

4.

4565777.53

8582021.12

5.

4565686.03

8581947.75
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№

X (m)

Y (m)

6.

4565601.75

8581906.33

7.

4565530.16

8581819.82

8.

4565519.30

8581693.89

9.

4565562.70

8581605.60

10.

4565578.72

8581608.49

11.

4565631.39

8581415.13

12.

4565657.35

8581407.95

13.

4565692.43

8581419.71

14.

4565696.74

8581465.68

15.

4565758.86

8581629.25

16.

4565831.42

8581711.76

17.

4565856.23

8581683.59

Приложение № 2
към т. 3
Минимална работна програма, задължителна
за изпълнение от определения титуляр на разрешението
Изготвяне на работни проекти (цялостен и
годишни) за проучване и цялостен проект за
рекултивация на засегнатите земи.
Закупуване, анализ и реинтерпретация на съществуващата документация – включва налична
геоложка и геохимична информация, както и
информация от технологични изследвания на
суровината.
Топо-геодезични и марк шайдерск и работи – необходими за изготвяне на ситуационни
планове, карта на фактите, план на запаси и
ресурси и друга техническа документация.
Сондажни работи не по-малко от 250 л.м –
опробвани с не по-малко от 60 броя секционни
проби.
Документация и опробване на проучвателните
изработки.
Анализи, лабораторни и техноложки изследвания – аналитичните изследвания следва да
включват задължително количествени методи,
а с техноложките изследвания да се оценят качествата на различните сортове руди.
Дейности по опазване и възстановяване на
околната среда.
Изготвяне на етапен отчет и окончателен
геоложки доклад.
2464
РАЗРЕШЕНИЕ № 333
от 27 февруари 2013 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Попови егреци“, разположена в землищата на
с. Горна Диканя и с. Дрен, община Радомир,
област Перник, и с. Ковачевци, с. Поповяне и
с. Ярлово, община Самоков, област София
На основание чл. 49, а л. 2 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 и
чл. 41, ал. 1 от Закона за подземните богатства
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и протоколно решение по т. 10 от протокол
№ 5 от заседанието на Министерския съвет на
6.02.2013 г. разрешавам на „Бекастрой“ – ЕАД,
Самоков – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 122072640, със седалище
и адрес на управление – Самоков, ул. Софийско
шосе 36, да извърши за своя сметка търсене и
проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за
подземните богатства, в площ „Попови егреци“,
разположена на територията на община Самоков,
област София, и община Радомир, област Перник,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 29 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и договора за търсене и проучване в
съответствие с предложената с офертата търсещо-проучвателна програма.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и 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

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Попови егреци“
Координатна система 1970 г.
№

Y (m)

X (m)

1.

4573251.2

8488305.8

2.

4571093.4

8493349.6

3.

4573993.4

8493349.6

4.

4573051.1

8494963.7

5.

4572863.6

8494967.1

6.

4572744.2

8494630.1

7.

4572650.7

8494661.6

8.

4572747.7

8495588.1

9.

4572272.1

8496222.1

10.

4571688.0

8495617.3

11.

4571296.9

8496030.9
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№

Y (m)

X (m)

12.

4571944.7

8496766.6

13.

4571739.7

8496999.2

14.

4570981.6

8496547.8

15.

4570723.1

8496571.9

16.

4570869.6

8496828.6

17.

4570655.9

8496806.2

18.

4570346.7

8496687.3

19.

4570085.6

8497030.2

20.

4569281.0

8497013.0

21.

4568783.9

8498034.7

22.

4567691.9

8499308.7

23.

4567821.5

8495084.3

24.

4569882.8

8491813.5

25.

4569919.8

8489801.6

26.
2525

4571721.9

8488592.0

РАЗРЕШЕНИЕ № 334
от 27 февруари 2013 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Бояджик“, разположена
на територията на община Тунджа, област Ямбол
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 и чл. 41, ал. 1
от Закона за подземните богатства и протоколно
решение по т. 12 от протокол № 5 от заседанието
на Министерския съвет на 6.02.2013 г. разрешавам
на „Хай Мед Тех“ – ЕООД, София – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
200490976, със седалище и адрес на управление – София 1407, район „Лозенец“, ул. Горски
пътник 45, офис 21, да извърши за своя сметка
търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Бояджик“, разположена в землищата на с. Гълъбинци, с. Бояджик
и с. Златари, община Тунджа, област Ямбол, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 6,11 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
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програма и договора за търсене и проучване в
съответствие с предложената с офертата търсещо-проучвателна програма.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и 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

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бояджик“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4630525

9484947

2.

4629680

9486085

3.

4629175

9486175

4.

4629040

9486415

5.

4629350

9486545

6.

4628185

9488130

7.

4627550

9488215

8.

4626740

9491525

9.

4626130

9491824

10.

4626060

9491205

11.

4626395

9491185

12.

4626290

9490630

13.

4626025

9490850

14.

4625960

9490225

15.

4626040

9489805

16.

4626180

9489735

17.

4626070

9489655

18.

4626320

9488365

19.

4627230

9488465

20.

4627325

9488250

21.

4626525

9487920

22.

4626720

9487755

23.

4626810

9487810

24.

4626925

9487720

25.

4626895

9487610

26.

4627290

9487280

27.

4627720

9488135
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4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

№

X (m)

Y (m)

28.

4628125

9488050

29.

4627810

9487095

30.

4628270

9487020

31.

4628370

9487190

32.

4628625

9487225

33.

4629075

9486775

34.

4628725

9485785

35.

4629170

9485750

№

X (m)

Y (m)

36.

4629040

9485050

37.

4629880

9484515

Министър:
Д. Добрев

Приложение
към т. 3

Изключена площ
38.

4626980

9489120

39.

4626960

9489245

40.

4626850

9489240

41.

4626845

9489115

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Калето“
Координатна система 1970 г.

2526
РАЗРЕШЕНИЕ № 335
от 27 февруари 2013 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Калето“, разположена на територията на община
Черноочене, област Кърджали, община Минерални бани, област Хасково, и община Първомай,
област Пловдив
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 11 от протокол № 5 от
заседанието на Министерския съвет на 6 февруари 2013 г. разрешавам на „Горубсо – Кърджали“ – АД, Кърджали – титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 108060915,
със седалище и адрес на управление – Кърджали, ул. Републиканска 83, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Калето“, разположена на територията на община
Черноочене, област Кърджали, община Минерални бани, област Хасково, и община Първомай,
област Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 191 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.

№

X(m)

Y(m)

1.

4587780

9394400

2.

4587780

9402610

3.

4564520

9402610

4.

4564520

9394400

2527

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 93
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, 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: урегулиран
поземлен имот – сграда № 2 с идентификатор
68134.4333.1256.2 и сграда № 4 с идентификатор
68134.4333.1256.4 (бивш хотел „Панорама“), София, м. Овча купел, ул. Народно хоро, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Овча
купел“, с АОС № 3261 от 13.11.2012 г. и със съответното право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
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.

2492

Председател:
Е. Герджиков
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 533
от 22 февруари 2013 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 № 25 от 24.01.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.04.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ с
идентификатор 68134.4087.462 (УПИ XXI – общ.,
кв. 12), местност Горубляне, ул. Сърнена гора,
обособена част от „Софийски имоти“ –  ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 173 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 300 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 16.04.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 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 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

2493

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 535
от 22 февруари 2013 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 № 461 от 13.09.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 22.04.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, гр. Банкя, кв. Вердикал,
ул. Плиска (между ул. Варна и ул. Ручей), общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Банкя“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 21 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
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4. Депозитът за участие – 2100 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 18.04.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 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 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

2494

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 164
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 и 11
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване (ПУП – ПЗ) на имот № 000593 и имот
с проектен № 153034 в местността Кору кьой по
КВС на землище с. Константин, за обединяване
и определяне на конкретно предназначение на
новообразувания имот – за „Спортен комплекс“.
ПУП – ПЗ е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, допуснат със
Заповед № РД-02-05-494 от 10.08.2012 г. на кмета
на община Елена.
Решението подлежи на обжалване чрез Община Елена пред Административния съд – Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.

2503

Председател:
В. Гуцов

РЕШЕНИЕ № 165
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 и 11
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на имот № 046037 с начин на
трайно ползване „изоставена нива“ в местността
Хармана по КВС на землище с. Майско и определяне на ново конкретно предназначение – за
„Спортен комплекс“. ПУП – ПЗ е неразделна
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива, допуснат със Заповед № РД-02-05495 от 10.08.2012 г. на кмета на община Елена.
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Решението подлежи на обжалване чрез Община Елена пред Административния съд – Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.

2504

Председател:
В. Гуцов

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
ЗАПОВЕД № РД-15-109
от 8 март 2013 г.
На основание чл. 44, а л. 2 и а л. 1, т. 13
ЗМСМА и чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС във връзка с
чл. 205, т. 1 ЗУТ при условията на чл. 21, ал. 1 и
2 и чл. 29, ал. 1 ЗОС, при наличие на действащ
подробен устройствен план (ПУП) – одобрен със
Заповед № 0-1196 от 12.06.1977 г. на Окръжния
съвет – София, частично изменен (ЧИ) –  ПУР
(план за улична регулация) със Заповед № РД-15625 от 21.11.2006 г. на кмета на община Костенец,
експертни оценки на лицензиран оценител от
9.10.2012 г., презаверени на 16.12.2013 г., обявление по чл. 25, ал. 1 ЗОС, публикувано в два
централни и един местен вестник: в. „Телеграф“
(бр. 51 ІІ от 18.12.2012 г.), в. „Новинар“ (бр. 294
(6394) от 17.12.2012 г.) и в. „Костенец днес“ (бр. 8
(50) от декември 2012 г.), на интернет страницата
на общината – на 17.12.2012 г., поставено на информационното табло в сградата на общинската
администрация и изпратено на кмета на гр. Момин
проход за поставяне на определеното място в
кметството на гр. Момин проход на 17.12.2013 г.,
при изпълнено условието по чл. 25, ал. 2, изр.
вт оро о т ЗОС, п редви ж дащ изг ра ж да не на
обект – публична общинска собственост (чл. 22,
ал. 1 ЗОС) – у частък „ул. Радост, гр. Момин
проход – от о.т. 166 до о.т. 275“, част от трасето
на път „Път ІV-82248 гр. Костенец – гр. Момин
проход“, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена
по друг начин (чл. 21, ал. 1 ЗОС), с цел да се
обезпечат с необходимите габарити елементите
на улицата, така че от събирателна улица да се
премине към път ІV клас, включващ се в път
ІІІ/Е 80 Костенец – София, общински инфраструктурен обект за подсигуряване на съществуващия
трафик и подобряване транспортния достъп на
тежкотоварни автомобили до републиканския път
Костенец – Самоков, повишаване безопасността
на движение и ограничаване негативните въздействия върху околната среда отчуждавам части от
имоти в трасето на обект – публична общинска
собственост – участък „ул. Радост, гр. Момин
проход – от о.т. 166 до о.т. 275“, част от трасето
на път „Път ІV-82248 гр. Костенец – гр. Момин
проход“, кв. 24 и кв. 26 от ПУП – одобрен ЗРП
на гр. Костенец – кв. Момин проход, община
Костенец, обособена след ЧИ на ПУП – ПУР,
представляващи части от имоти пл. № 534, 584,
547 и 548 по одобрения със ЗРП (ПУП) кадастрален план (КП) на гр. Момин проход, попадащи в
територия от населеното място, с предназначение
ниско жилищно застрояване, както следва:
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– част от имот пл. № 534 в кв. 24 по ПУП
на гр. Костенец – кв. Момин проход (гр. Момин
проход), с графично измерена от ПУП площ
12 кв.м, собственост на 5/6 ид. част на Божидарка
Атанасова Ангелова и 1/6 ид. част на Спас Атанасов Спасов, по нот. акт № 37, т. ІV, рег. № 4134,
дело № 533/2003 г., нот. акт № 182, том І, дело
№ 297 от 1958 г. и удостоверение за наследници
на Василка Заркова Атанасова – изх. № 0016 от
4.03.2013 г., при граници по ПУП (ЗРП): улица,
УПИ (парцели) VІ-534, VII-535, и УПИ V-357 в кв.
24, с размер на дължимото обезщетение 804 лв.;
целият имот пл. № 534 е с площ 540 кв.м, като
остатъкът от имота е включен в УПИ (парцел)
VI-534, кв. 24, и е собственост на: 5/6 ид. части
на Божидарка Атанасова Ангелова и 1/6 ид. част
на Спас Атанасов Спасов по същите нот. актове
и удостоверение за наследници;
– част от имот пл. № 584 в кв. 24 по ПУП
на гр. Костенец, кв. Момин проход (гр. Момин
проход), с графично измерена от ПУП площ
21,48 кв.м, собственост 1/3 на Велка Николова Чавдарова, 1/3 на Веска Димова Шопова и
Иванка Димова Стаматова (собственици и като
наследници на Йорданка Василева Шопова), и
1/3 на Йордан Борисов Тасев (наследник Спаска
Николова Тасева), съгласно нотариален акт № 61,
том ІІ, дело № 715/1992 г., с размер на дължимото обезщетение 690 лв.; целият имот пл. № 584
е с площ 500 кв.м, като остатъкът от имота е
включен в УПИ ІX-584, кв. 24, и е собственост
на същите лица;
– част от имот пл. № 547 в кв. 26 по ПУП на
гр. Костенец – кв. Момин проход (гр. Момин проход), с графично измерена от ПУП площ 12,73 кв.м,
собственост на Тилка Петрова Райчева (Стоилкова) по нот. акт № 148, т. І, дело № 514/1975 г.,
при граници по ПУП (ЗРП): улица, УПИ (парцели) VІІІ-547, VII-546, и имот пл. № 548 в кв.
26 с размер на дължимото обезщетение 980 лв.;
целият имот пл. № 547 е с площ 680 кв.м, като
остатъкът от имота е включен в УПИ (парцел)
VІІI-547, кв. 26, и е собственост на Тилка Петрова
Райчева (Стоилкова) по същия нот. акт;
– част от имот пл. № 548 в кв. 26 по ПУП на
гр. Костенец – кв. Момин проход (гр. Момин проход), с графично измерена от ПУП площ 32 кв.м,
собственост на Биляна Цанкова Стоичкова по нот.
акт № 93, т. ІІ, рег. № 3473, дело № 235/2010 г.,
при граници по ПУП (ЗРП): улица, УПИ (парцели) ІХ-548, Х-548, и имот пл. № 547 в кв. 26
с размер на дължимото обезщетение 1200 лв.;
част от имот пл. № 548 е с площ 540 кв.м, като
остатъкът от тази част от имота е включен в
УПИ (парцел) IХ-548, кв. 26, и е собственост на
Биляна Цанкова Стоичкова по същия нот. акт;
– част от имот пл. № 548 в кв. 26 по ПУП на
гр. Костенец – кв. Момин проход (гр. Момин проход), с графично измерена от ПУП площ 57,70 кв.м
и построен строеж – „Гараж“, в имота, собственост на Марийка Димитрова Йотова по нот. акт
№ 190, т. І, дело № 406/1979 г. и удостоверение
на основание § 16, ал. 1 ЗУТ – изх. № 94-М-21
от 12.03.2007 г. за търпим строеж – „Гараж“, при
граници по ПУП (ЗРП): улица, УПИ (парцели)
Х-548, ІХ-548, в кв. 26 с размер на дължимото
обезщетение 8703 лв.; част от имот пл. № 548 е
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с площ 555 кв.м, като остатъкът от тази част от
имота е включен в УПИ (парцел) Х-548, кв. 26,
и е собственост на Марийка Димитрова Йотова
по същия нот. акт.
Паричните обезщетения да се внесат в „Централна кооперативна банка“ –  АД, клон Костенец,
BIC CECBBGSF, сметка на Община Костенец
IBAN BG23CECB97903142549800, и да се преведат по сметки на правоимащите при влязла
в сила заповед за отчуждаване, но не по-рано
от 1.04.2013 г. Ако към момента на влизане на
тази заповед в сила е установено наличие на
собственик с неизвестен адрес или на спор за
правото върху дължимо обезщетение или върху
отчуждаван имот, паричното обезщетение да се
внесе в банката по сметка на общината, а при
обремененост с вещни тежести за отчуждаваем
имот паричното обезщетение да се изплати по
реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
Копие от заповедта да се връчи на дирекция
„ФСД“, главния архитект на Община Костенец,
гл. юрисконсулт на Община Костенец, дирекция
„ТСУ“, отдел „ОС“, за сведение и изпълнение.
Заповедта може да се обжалва на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС пред Административния
съд – София-област, в 14-дневен срок от обнародванто є в „Държавен вестник“. При обжалване
само относно размера на паричното обезщетение
жалбата не спира изпълнението є.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Йорданка Величкова – секретар на Община
Костенец.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № РД-20-78
от 22 февруари 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 25.10.2012 г. на
комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и доклад № 93Е-5 от 19.02.2013 г. одобрявам плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за
местност Завоя в землището на с. Пелатиково,
община Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
Вл. Стойков

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 402
от 22 февруари 2013 г.
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение т. 17
от протокол № 21 от 29.08.2012 г. от заседание
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на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 6357 от
6.12.2011 г., от РИОСВ – Бургас, Решение № 9 от
22.11.2012 г., т. 5 на МЗХ – Областна дирекция
„Земеделие“ – Бургас, за утвърждаване на площадка (трасе) за посочения обект Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
кабелно захранване на многофункционална сграда, гаражи и паркинги“ за имот с идентификатор
39164.13.30 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. Драката, трасето започва от МКТП
„Чолакова чешма“ в ПИ 39164.13.48, преминава на
север през селскостопански, горски, ведомствен
път – 39164.13.11 и имот 39164.13.87 и се включва
в новото Тм в ПИ 39164.13.30. Определен е сервитут по 0,60 м от страна на сградите и по 1,50
м от другата страна с дължина 207 мл съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Бл. Филипов
2467

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Кмет:
Р. Радев

2510

2470

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 306
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на
електропровод, захранващ имот с № 349036 (част
от имот № 349033) в м. Бальова джугла – землище
на с. Попинци, община Панагюрище“, преминаващ през следните имоти съгласно приложения
регистър на засегнатите имоти:
имот № 1 – 3000 – населено място землище
с. Попинци;
имот № 206 – 1710 – полски път;
имот № 211 – 1710 – полски път;
имот № 210 – 1710 – полски път;
имот № 212 – 1710 – полски път;
имот № 780 – 8410 – дере, съгласно приетата
и одобрена графична и текстова част на документацията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, до Административния съд – Пазарджик.
Председател:
В. Зумпалова-Ралчева
2468
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РЕШЕНИЕ № 307
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе
на електропровод, захранващ имот с № 108402 в
м. Дойчева чешма в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище“, преминаващ през
следните имоти съгласно приложения регистър
на засегнатите имоти:
имот № 108402 – земеделска територия – стопански дворове и производствени бази на селското
стопанство;
имот № 108416 – земеделска територия – стопански дворове и производствени бази на селското
стопанство;
имот № 108490 – транспортна територия – ведомствен път – общинска собственост, съгласно
приетата и одобрена графична и текстова част
на документацията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, до Административния съд – Пазарджик.
Председател:
В. Зумпалова-Ралчева
2469

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 390
от 8 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ, чл. 28 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на тех ническата
инфраструктура извън строителните граници
на населените места, з-ще Черноморец, област
Бургас, за обект – „Кабелна линия 20 kV, 3х400
кв.м от ПС „Созопол“ до ВС „Черноморец“,
преминаващи през следните поземлени имоти в
з-ще гр. Черноморец – ПИ 81178.6.609; 81178.5.346;
81178.32.429; 81178.9.67; 81178.9.147.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.

2530

Председател:
Кр. Германова

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 319
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1 ЗУТ, Решение № ІІ на общинския експертен съвет, взето
с протокол № 1 от 10.01.2013 г., Общинският
съвет – с. Лесичово, реши:
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Приема ПУП – ПР на с. Калугерово, като за
сметка на УПИ І – читалище и озеленяване, в
кв. 49 се образуват нови УПИ І – читалище, и
УПИ ХІV – парк.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Лесичово до Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Пунтев
2511
22. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни минерали,
в площ „Кубрат“, разположена на територията
на община Никопол, област Плевен, описана
със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4744500

8628500

2.

4744500

8629250

3.

4743775

8629250

4.

4743500

8629000

5.
4743500
8628500
2528
26. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Нептун“, разположена в землищата на селата
Сатовча и Долен, община Сатовча, област Благоевград, и описана със следните координати в
координатна система 1970 г.:
№

X(m)

Y(m)

1.

4484040

8550890

2.

4484040

8551190

3.

4484350

8551190

4.

4484695

8551675

5.

4483345

8551675

6.
4483340
8550890
2529
26. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
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СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен
район на Окръжния съд и Административния
съд – Видин, към Апелативния съд – София,
за 2013 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства.
1.2. Трасологични експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
01. Венчо Славчов Караджов – висше, инженер-технолог, криминалистични експертизи на
писмени доказателства (ръкописно изпълнени
подписи и текст).
02. Емил Пантов Живков – висше, графолог.
03. Анатоли Лазаров Лалков – висше, инженер-технолог, почерк, техн. документи, трасолог,
балистик.
04. Валери Бориславов Петков – висше, специалност „Управление на обществения ред и
осигуряване на безопасно движение на пътищата“;
право; видове експертизи: дактилоскопия, графически, балистически, технологически, изследване
на документи, трасологически, портретни.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
01. Борис Петров Шахов – висше, молекулярна
биология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека.
01. Борис Петров Шахов – висше, молекулярна
биология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве.
01. Николай Гинчев Тюфекчиев – висше, биохимия и микробиология, експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист
по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и
ензими, генотипиране, секвениране.
02. Мая Иванова Кичева – висше, молекулярна
и функционална биология, експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист
по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и
ензими, генотипиране, секвениране.
03. Вилхелм Миленков Елисеев – висше, медицина, лекар – антестезиология и реанимация.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.
3.2. Съдебно-психологична експертиза.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние на писмени данни.
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4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
01. Пролетка Накова Петрова-Павлова – вис
ше, счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.
02. Хрис т и на Ата насова Да нова-Тодоро ва – висше, счетоводство и контрол, счетоводни
експертизи.
03. Мариян Страхилов Иванов – висше, икономист по маркетинг, счетоводни експертизи.
04. Виолета Томова Христова – висше, икономист, икономист-счетоводител.
05. Ели Симеонова Василева – висше, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител.
06. Павлина Йорданова Димитрова – висше,
икономика и организация на търговията.
07. Даниела Антова Тошева – висше, социално-икономическа информация.
08. Елена Стефанова Георг иева – висше,
икономист.
09. Румен Петров Кънчев – висше, икономист
по строителството икономист-счетоводител.
10. Цеко Вълчев Пупулешков – висше, икономист-застраховател.
11. Станислав Милчев Стоянов – висше, финанси и кредит.
12. Стефка Николова Георгиева – висше, икономист-финансист.
13. Боянка Захариева Александрова – висше,
икономист, строителство и архитектура, финансово-икономическа, съдебно-стокова и строителнотехническа експертиза.
14. Димитрина Григорова Минкова – висше,
икономист-счетоводител.
15. Емилия Маркова Лазарова-Маринова – вис
ше, икономист.
16. Анка Василева Колева – висше, икономист.
17. Георгина Методиева Кирилова – висше,
икономист.
18. Диана Цветанова Тодорова – висше, икономист по промишлеността.
19. Людмила Методиева Димитрова – висше,
стопанско управление.
20. Мария Ангелова Христова – висше, икономист.
21. Мариана Александрова Петрова – висше,
маркетинг и мениджмънт.
22. Тереза Велкова Тодорова-Сотирова – висше, маркетинг и планиране.
23. Невяна А нгелова Младенова – висше,
финанси.
24. Илиян Иванов Цонев – висше, финанси
и кредит.
25. Любомир Цветков Йотов – висше, икономист.
26. Милева Ванкова Дикова – икономистсчетоводител.
27. Магда Йолова Петкова – икономист.
28. Валентин Петков Николов – счетоводство
и контрол.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
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5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
5.6. Съдебна пожаро-техническа експертиза.
01. Валентин Петров Ницов – висше, строителен инженер по промишлено и гражданско
сторителство.
02. Валя Петрова Стефанова-Георгиева – вис
ше, строителен инженер по хидротехническо
строителство, оценител на недвижими имоти.
03. Галина Найденова Антова-Борисова – вис
ше, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
04. Георги Кирилов Георгиев – висше, инженер
по хидромелиоративно строителство.
05. Галина Димитрова Антова – висше, архитект.
06. Величко Георгиев Станков – висше, машинен инженер.
07. Иван Велков Иванов – висше, машинен
инженер, оценка на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
автотехнически експертизи.
08.Л юбк а Ва н чева Георг иева-Червен я ко ва – висше, строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти.
09. Мария Георгиева Петрова – висше, строителен техник по геодезия и картография.
10. Маргарита Нетова Каменова – висше,
инженер-геодезист, оценка на недвижими имоти.
11. Румен Петров Илиев – висше, машинен
инженер, оценка на машини и съоръжения, автотехнически еспертизи.
12. Светлана Вергилова Попова – висше, строителен техник, оценител на недвижими имоти.
13. Иван Младенов Бъзински – висше, машинен инженер.
14. Павлина Иванова Иванова – висше, геодезия и картография.
15. Цветан Младенов Стойков – висше, машинен инженер.
16. Владимир Димитров Иванов – висше,
инженер по изчислителна техника, оценка на
машини и съоръжения.
17. Сашко Ванчов Каменов – висше, офицер
от автомобилни войски – военен инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, машинен инженер.
18. Емил Георгиев Андреев – висше, архитект.
19. Малина Борисова Димитрова – геодезия
и картография.
20. Валентин Венчов Георгиев – геодезия и
маркшайдерство.
21. Йордан Стоянов Бързашки – инженер по
водоснабдяване и канализация.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза.
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7.2. Съдебно-физическа експертиза.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.
8. Клас „Съдебни селскотопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.
01. Людмил Петков Димитров – висше, инженер-агроном, лозаро-градинарство.
02. Борислав Рашков Борисов – висше, агроном-полевъд, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения върху тях.
03. Марийка Дацкова Цанкова – висше, зоотехник.
04. Адриан Димитров Горанов – висше, инженер-агроном, лозаро-градинарство.
05. Бранимир Кимонов Иванов – висше, инженер-агроном , тропично и субтропично земеделие.
06. Лидия Асенова Николова – висше, зоотехник.
07. Валери Стоянов Марков – висше, инженер
по горско стопанство, оценка на гори и земи в
горския фонд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
01. Пенка Кирчева Милушева – висше, психология.
02. Мая Иванова Кичева – висше, молекулярна
и функционална биология, експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист
по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и
ензими, генотипиране, секвениране.
2185
5. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че е издадено
Разрешение за строеж № РС-14 от 13.03.2013 г.
на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за обект:
,,Нов пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на Пристанищен терминал Бургасизток“, намиращ се в УПИ VІ, кв. 1 по плана на
гр. Бургас, с поетапно изграждане, както следва:
Етап 1: Модул 1 – Зала пристигащи (кота +/-0,00
м и второ ниво – Галерия на кота +5,50 м); Етап
2: Модул 2 – Заведение за обществено хранене
(кота +/-0,00 м и кота +5,50 м). На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
2536
11. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция гр. София, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 253 ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим имот
№ 7224/2011/000177 от 21.01.2013 г. е възложен
на Делян Илиянов Николов следния недвижим
имот: еднофамилна сграда на два етажа с идентификатор 02508.541.162.6, представляваща къща
F 73, със застроена площ по кадастрална скица
38 кв. м, съгласно скица на сграда от АГКК, с
РЗП 85,42 кв. м, състояща се от антре, дневна с
трапезария и кухненски бокс, тоалетна на първи етаж и две спални, баня с тоалетна, тераса,
коридор на втори етаж, в гр. Балчик, комплекс
„Лайтхаус голф ризорт“.
2535
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166. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурси за: избор на академичната длъжност
„доцент“ за нуждите на катедра „Компютърни
науки“ в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ по научна
специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Електронно
обучение) – един със срок 3 месеца; избор на
академичната длъжност „доцент“ за нуждите на
катедра „Културно-историческо наследство“ по
професионално направление 3.5. „Обществени
комуникации и информационни науки“ (Нематериално културно наследство) – един със срок 3
месеца; избор на главен асистент в професионално
направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки (Обработка, стандартизация
и управление на информационни ресурси)“ – един
със срок 2 месеца; избор на главен асистент за
нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“
по професионално направление 3.5. „Обществени
комуникации и информационни науки“, докторска програма „Книгознание, библиотекознание
и библиография“ (Библиотерапия, библиотечна
психология) – един със срок 2 месеца; избор на
главен асистент за нуждите на катедра „Културно-историческо наследство“ в професионално
направление 3.5. „Обществени комуникации и
информационни науки“ (Информационни ресурси на музеите) – един със срок от 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – София, бул. Цариградско шосе 119, стая 111,
тел. за справки: 970-85-83.
2474
67. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, по професионално
направление 4.1. Физически науки и научна специалност „Биофизика“ за нуждите на Катедрата
по медицинска физика и биофизика със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1431, ул. Здраве
2, ет. 4, стая 414, тел: 02/9541372.
2537
67а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Неврология“ за нуждите на Катедрата по неврология на
база Клиника по нервни болести при УМБАЛ
„Александровска“ – ЕАД, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в София 1431, ул. Св. Г. Софийски 1,
УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД, Клиника по
нервни болести, тел: 02/9230484.
2538
88. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент“ в професионално направление 5.5.
„Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна
специалност „Радиолокация и радионавигация“,
учебна дисциплина „Радиоелектроника“, за офицер
от ВМС в катедра „Електроника“ на факултет
„Навигационен“ – един със срок за подаване на
документите от кандидатите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
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към кандидатите и необходимите документи за
кандидатстване са обявени със Заповед № ОХ155 от 26.02.2013 г. на министъра на отбраната.
За допълнителна информация – училището, тел.
052/552-243; 552-230; 552-222 (16 704 и 16 731), и на
сайта: www.naval-acad.bg.
2519
408. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурс за доцент по област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, специалност „Геометрия“ – един
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – ТУ – Габрово,
ул. Х. Димитър 4, ректорат „Научно развитие“,
стая 3209, тел. 066/827238.
2517
739. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
доценти по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Германски езици – Съвременен
английски език) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.4. Религия и теология (Теология – Литургика) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.4. Религия и теология (Теология
– Християнска етика с Етически системи) – един;
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи) – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
каб. 124. За информация: тел.: 054/830 495, вътр.
121, GSM: 0899 901943.
2521
8. – Институтът по биоразнообразие и екосис
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява 6 конкурса за академични длъжности
по професионално направление 4.3. Биологични
науки: за професори – двама: по научната специалност „Eкология и опазване на екосистемите“
(02.22.01) за нуждите на секция „Екология на
съобществата и консервационна биология“ на
отдел „Екосистемни изследвания, екологичен
риск и консервационна биология“  – един; по
научната специалност „Ботаника“ (01.06.03) за
нуждите на ИГ „Фитохимичен анализ, биотичен
и абиотичен стрес“, секция „Приложна ботаника“ – един; за главни асистенти – четирима: по
научната специалност „Биоорганична химия,
химия на природните и физиологичноактивните
вещества“ (01.05.10) за нуждите на ИГ „Фитохимичен анализ, биотичен и абиотичен стрес“,
секция „Приложна ботаника“ – един; по научната
специалност „Ботаника“ (01.06.03) за нуждите на
ИГ „Фитохимичен анализ, биотичен и абиотичен
стрес“, секция „Приложна ботаника“ – един; по
научната специалност „Ботаника“ (01.06.03) за
нуждите на секция „Палеоботаника и поленов
анализ“  – един; по научната специалност „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19) за нуждите
на секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“ – един. Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
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Изискванията към кандидатите и документите по
конкурса са публикувани на сайта на института:
www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на
ИБЕИ (тел. 0884606814, e-mail: Snejana.Grozeva@
iber.bas.bg). Документи – в деловодството на
ИБЕИ – база 2, бул. Цар Освободител 1.
2547
2. – „Специализирана болница за активно
лечение по онкология“ – ЕАД, София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
професор в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научната специалност
„Онкология“ с шифър 03.01.46 – трима, както
следва: един за нуждите на Националния раков
регистър към „СБАЛ по онкология“ – ЕАД; един
за нуждите на Клиниката по гинекология при
„СБАЛ по онкология“ – ЕАД; един за нуждите
на Клиниката по коремна хирургия при „СБАЛ
по онкология“ – ЕАД. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи съгласно изискванията на
раздел IV от глава трета ЗРАСРБ се подават в
отдел „Човешки ресурси“, сектор „Деловодство“
на „СБАЛ по онкология“ – ЕАД, София 1756,
ул. Пловдивско поле 6, ет. 6, тел. 02/80-76-256.
2443
172. – Институтът по земеделие – Кюстендил,
към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност Овощарство, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи за участие в конкурса – в Института
по земеделие – Кюстендил, ул. Софийско шосе 1,
Кюстендил 2500, тел. 078 522612.
2520
86. – Институтът по розата и етеричномас
лените култури – Казанлък, обявява конкурс за
доцент по 04.01.05 Селекция и семепроизводство на
културните растения – един със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – „Човешки ресурси“, тел. 0431/6-20-39.
2518
1. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че е издал строително
разрешение № 68 от 7.03.2013 г. за строеж: „Канализационен колектор за дъждовни води на летище
Варна“ с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60, ал. 1 АПК. Предварителното
изпълнение подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 3-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област с административен
център Варна. Разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез областния управител
на област с административен център Варна.
2515
84. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за електроснабдяване
(подземна кабелна линия 20 kV) на ПИ № 004028
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в землището на с. Григорево, община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистрите на
засегнатите имоти трасето на подземната кабелна
линия преминава през имоти с № 014033, 000177,
000016 и 000175 по КВС на землището на с. Мусачево и имоти с № 000028 и 000026 по КВС на
землището на с. Григорево, община Елин Пелин,
Софийска област. Проектът и съпътстващата го
документация се намират в отдел „УТ и КС“ на
Община Елин Пелин, ет. 1, стая 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с материалите по
преписката и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до кмета на общината.
2534
84а. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за електроснабдяване
(ВЛ 220 V) и водоснабдяване на ПИ № 098028
в землището на гр. Елин Пелин, община Елин
Пелин, Софийска област. Съгласно регистрите на
засегнатите имоти трасетата на електропровода и
водопровода преминават през имоти с № 000248,
000228 и 098029 по КВС на землището на гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, Софийска област.
Проектът и съпътстващата го документация се
намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин
Пелин, ет. 1, стая 3. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
2532
84б. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за електроснабдяване (кабелна линия 20 kV и кабелна линия 1 kV)
на урегулирани поземлени имоти за жилищно
строителство (ниско застрояване) в квартали 91
и 7с по плана на с. Нови хан и поземлени имоти
в масив 9 по КВС на землището на с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасетата на
електропроводите преминават през имот № 000699
по КВС на землището на с. Нови хан, община
Елин Пелин, Софийска област. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел
„УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
2533
77. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Електрически кабел 20 kV за захранване на
поземлен имот № 510035 в землището на с. Богьовци“, който преминава през поземлени имоти
№ 510033 – полски път, № 510221 – местен път,
№ 510240 – полски път, № 510241 – полски път,
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№ 55047 – ливада, и № 55049 в местност Блато
в землището на с. Богьовци. Планът се намира в сградата на общинската администрация,
гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2512
78 . – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура за „Електрически кабел 20 kV
за захранване на поземлен имот № 085043 в землището на с. Опицвет“ с трасе през ПИ № 616,
ПИ № 135 – път ІІ клас, ПИ № 085044 – полски
път, в землището на с. Опицвет. Планът се намира в сградата на общинската администрация,
гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2513
560. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че при условията на чл. 134, ал. 2,
т. 6 ЗУТ е изработен проект на ПУП – парцеларен
план на „Трасе на подземен ел. кабел 20 kV“, преминаващо през имоти – общинска собственост,
за електроснабдяване на обект: „Централа за
производство на електрическа енергия от биомаса“, за нуждите на „Билд Инвест Сит“ – ООД,
в землището на с. Труд, област Пловдив, имот
№ 73242.172.115. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, стая 408, и може
да се разгледа от заинтересованите лица, които в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинска администрация „Марица“, област
Пловдив.
2531
3. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
обявява, че е изготвен план на новообразуваните
имоти в цифров и графичен вид в М 1:1000 за
земеделски земи по § 4, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ по КВС
на землище с. Семчиново, община Септември,
за ПИ с № 008095 и 008013, м. Злотин дол, и ПИ
с № 012055, м. Есенака. Планът на новообразуваните имоти и регистрите към него са изложени за разглеждане в сградата на общинската
администрация – гр. Септември, отдел „ТСУ“, и
кметство с. Семчиново. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Септември.
2514
3. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация на елемент на техническата инфра-
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структура, публична общинска собственост, извън
строителните граници на населеното място за
местност Мапи и местност Ачмалъци, обхващаща кадастрални единици 10; 41; 42; 43; 44; 53 и
част от 45 по кадастралната карта, землище на
гр. Созопол, област Бургас. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
2471
56. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява, че във връзка с издадена Заповед
№ ТУ 02/0067 от 13.10.2011 г. на кмета на община
Ямбол относно разрешение за изработването на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план, е изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект: Трасе на ел. кабел НН 1 kV
от съществуващ КРШ до ПИ 87374.37.5 по КК
гр. Ямбол, прокаран през поземлени имоти с
идентификатори № 87374.37.420, 87374.37.436 и
достигащ до поземлен имот с идентификатор
87374.37.5 по КК на гр. Ямбол, местност Дюзлюка.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в община Ямбол, стая 308. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта (в частта му
на територията на община Ямбол) до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2539
2. – Община с. Ветрино, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – ПП за техническа инфраструктура – за ел.
кабел 33 kV за осъществяване на връзка на два
ветрогенератора от ПИ № 052037 и ПИ № 052011
по КВС на с. Ягнило с повишаваща ел. подстанция
в имот № 103010 в землището на с. Памукчии,
община Нови пазар, област Шумен. Проектът е
изложен в отдел „УОС и УТ“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на общината.
2472

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Димитър Ставрев
Ставрев, Данче Христова Димитрова и Иван
Кузмов Иванов от Свиленград на параграф 9
от преходните и заключителните разпоредби
на Наредбата за прилагане на Класификатора
на длъжностите в администрацията, приета с
Постановление № 129 от 26.06.2012 г. на Министерския съвет, и точка 297 от Класификатора
на длъжностите в администрацията, приет с
Постановление № 129 от 26.06.2012 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; доп.,
бр. 80 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.), по което
е образувано адм. д. № 1819/2013 г. по описа на
Върховния административен съд, трето отделение.
2475
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Административният съд – Варна, ХV с-в,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е направено оспорване от Слави Господинов
Хорозов с предмет законосъобразността на одоб
рения с Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г.
на ОбС – гр. Варна, ПУП – ПУР на кв. Изгрев,
включващ местностите Изгрев, Франга дере и
Кокарджа, в частта на плана, засягаща собствения
на жалбоподателя Слави Господинов Хорозов
поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1880.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 475/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
2476
Административният съд – Варна, ХV с-в,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от Ивайло Богомилов Тодоров и Светлана Димитрова Тодорова с предмет
законосъобразността на одобрения с Решение
№ 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на ОбС – гр. Варна,
ПУП – ПУР на СО „Акчелар“ в частта на плана,
засягаща собствения на жалбоподателите Ивайло
Богомилов Тодоров и Светлана Димитрова Тодорова поземлен имот с идентификатор 10135.2522.103.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 118/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
2477
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е пос
тъпила жалба от Иванка Танева Златанова от
с. Малка Верея, община Стара Загора, против
Решение № 1335 от 18.10.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, в частта, касаеща подробен устройствен план – план за регулация и
план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) относно
имот с идентификатор 68850.501.570, с искане
за отмяната му като незаконосъобразен. По
оспорването е образувано адм. д. № 452/2012 г.
по описа на Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като ответници в производството по адм. дело № 452/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“. Заявлението
да е със съдържание, отговарящо на изискванията
на чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Към заявлението следва да
се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
2508
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІVГ въззивен състав, призовава Ивайло
Тодоров Димитров с последен адрес София,
ул. Княз Борис І, бл. 143, вх. Б, ет. 3, ап. 32,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
28.05.2013 г. в 13,30 ч. като въззиваема страна
по гр. д. № 4299/2011 г. по описа на СГС, ГО,
ІVГ въззивен състав, образувано по жалба от
Маргарита Бойчева Николова и други срещу пос-
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тановено решение от 29.10.2010 г. на СРС, 51-ви
състав, по гр. д. № 15536/2006 г., образувано по
искова молба от Маргарита Бойчева Николова
и други за иск с правно основание чл. 108 ЗС.
Въззиваемата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2551
Благоевградският районен съд съобщава
на Олга Георгиевна Куликова (Olga Georgievna
Kulikova), гражданин на Република Русия, родена на 13.08.1960 г., нямаща адресна регистрация
в Република България и с неизвестен адрес в
чужбина, да се яви в съда като ответница по
гр.д. № 2228/2012 г., заведено от Евгени Захариев
Зашев с адрес Благоевград, ул. Полковник Димов
3А, с правно основание по чл. 49, ал. 1 и 3 СК,
за получаване на разпореждане по чл. 131 ГПК,
постановено по гр.д. № 2228/2012 г., ведно с препис от искова молба и приложенията към нея в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“. Ако въпреки обнародването ответницата не се яви в съда за получаване
на съдебните книжа, съдът ще є назначи особен
представител на разноски на ищеца.
2506
Пернишкият районен съд призовава ЗофияСъбина Владимирова и Робърт Владиславов
Владимиров, с неизвестни адреси, да се явят в
съда на 27.05.2013 г. в 10 ч. като ответници по
гр. д. № 8405/2012, заведено от Людмил Евтимов
Георгиев и Георги Евтимов Георгиев, за вещен
иск. Ответниците да посочат съдебни адреси, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48 ГПК.
2507
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД уведомява заинтересованите лица по гр. д. № 70/2013 г., че е постъпило
искане вх. № 543 от 31.01.2013 г. на Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество
(КЗОИНППИ), с БУЛСТАТ 131463734, чрез зам.председателя Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова с адрес за призоваване Благоевград, пл. Г.
Измирлиев 9, за отнемане в полза на държавата
от ответниците Стоян Димитров Гецев и Лиляна Димитрова Илиева на основание чл. 10, във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) следното
имущество на обща стойност 474 163 лв.:
– Нива с площ 2,044 дка, пета категория, в
местността Лаклар и представляваща парцел
21 от масив 59 – имот № 059021 по картата на
с. Ключ, община Петрич, при граници: имот
№ 059012 – нива на наследниците на Вельо Георгиев Танев, имот № 059013 – нива, стопанисвана
от общината, имот № 059019 – пасище, мера – стопанисвана от общината, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 63,
том ІІ, рег. № 3702, дело № 252 от 10.05.2001 г.,
от Стоян Димитров Гецев.
– Нива в местността Стубело с площ 4,000 дка,
съставляваща имот № 023031 по картата на
землището на гр. Кюстендил, при съседи: имот
№ 023032 – на наследниците на Иван Алексов
Айнаджиев, имот № 023033 – на наследниците на Костадин Атанасов Мандалск и, имот
№ 023030 – на наследниците на Кирил и Гюргена
Радичкови, имот № 023017 – на наследниците на
Костадин Стоянов Иванов, имот № 023016 – на
Община Кюстендил, имот № 023083 – на нас
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ледниците на Петър Димитров Ашиков, имот
№ 023015 – на наследниците на Елена и Славка
Христови, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 193, том IV,
рег. № 5153, дело № 692 от 23.06.2008 г., от Стоян
Димитров Гецев.
– Нива в местността Стубело с площ 1,500 дка,
съставляваща имот № 019040 по картата на землището на гр. Кюстендил, шеста категория, при
съседи: имот № 019003 – на наследниците на
Владимир Стоянов Игов, кад. № 019027 – вод
но т ечен ие – д ърж а вн а с о б с т в ено с т, и мо т
№ 019002 – полска култ у ра на наследниците
на Ангел Вучев Иванов, кад. № 019035 – пътна
мрежа, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 156, том VI, рег.
№ 8319, дело № 1032 от 8.09.2008 г., от Стоян
Димитров Гецев.
– Урегулиран поземлен имот, представляващ
парцел VIII, имот пл. № 405, кв. 37, целият състоящ
се от 1093 кв.м, ведно с построените в него: двуетажна масивна жилищна сграда (с РЗП 178 кв.м
по Удостоверение за декларирани данни в Община
Невестино), гараж 30 кв.м, навес с оградни стени
16 кв.м и второстепенна сграда 24 кв.м (с РЗП
40 кв.м по Удостоверение за декларирани данни
в Община Невестино) по плана на с. Ваксево,
община Невестино, област Кюстендил, при съседи:
улица с осови т. 99 и т. 98, УПИ-IX – 405, дере и
земеделска земя, придобити с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 22, том
VIII, рег. № 8188, дело № 1273 от 25.10.2007 г., от
Лиляна Димитрова Гецева.
– Поземлен имот 0,894 дка, представляващ
имот № 031061 по картата на землището на
гр. Кюстендил, в местността Белия камък, ведно с построените в него двуетажна масивна
жилищна сграда (с РЗП 269 кв.м съгласно издадено Удостоверение за декларирани данни в
Община Кюстендил, от които 134 кв.м – жилище,
мазе – 67,40 кв.м, и таван – 67,40 кв.м), гараж (с
РЗП 24 кв.м) и второстепенна постройка (с РЗП
20 кв.м), при съседи на имота: имот № 031062,
нива на Теменужка Петрова Гьошкова, имот
№ 031025, нива на Галина Василева Винарска,
имот № 031060, нива на Милка Александрова
Кирилова, и имот № 031033, полски път. Съгласно
скица на поземлен имот № 4795 от 10.10.2011 г.,
издадена от АГКК, Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, поземленият имот е с идентификатор № 41112.503.2488.
Начин на трайно ползване – ниско застрояване
(до 10 м), трайно предназначение на територията – урбанизирана, с адрес: Кюстендил, местност
Белия камък, номер по предходен план 031061,
при съседи на имота: 41112.503.2489, 41112.503.2506,
41112.503.2487, 41112.503.2490. Съгласно скица на
сграда № 4792 от 10.10.2011 г. „двуетажната масивна жилищна сграда“ е имот с идентификатор
№ 41112.503.2488.1, адрес на сградата: Кюстендил,
ул. Белия камък, находяща се в поземлен имот
с идентификатор 41112.503.2488, предназначение
жилищна сграда еднофамилна със ЗП 85 кв.м.
Съгласно скица № 9794 от 10.10.2011 г. „второстепенната постройка“ е имот с идентификатор
41112.503.2488.3, адрес на сградата: Кюстендил,
ул. Белия камък, находяща се в поземлен имот с
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идентификатор 41112.503.2488, ЗП 26 кв.м, предназначение – постройка за допълващо застрояване.
Съгласно скица № 4793 от 10.10.2011 г. „гаражът“
е имот с идентификатор 41112.503.2488.2, адрес на
сградата: Кюстендил, ул. Белия камък, находяща
се в поземлен имот с идентификатор 41112.503.2488,
ЗП 22 кв.м, предназначение – хангар, депо, гараж,
придобити с нотариален акт за покупко- продажба
на недвижим имот № 175, том VI, рег. № 12334,
дело № 1059 от 10.10.2008 г., от Стоян Димитров
Гецев и Лиляна Димитрова Гецева.
Движимите вещи, находящи се в недвижим имот
в гр. Кюстендил, ул. Белия камък 31, индивидуализирани, както следва:
1 . Те л е в и з о р п л а з м е н B R AV I A K D L
52V4000 – 1 бр.;
2. Климатик МИДЕА – 1 бр.;
3. Климатик Тошиба – 2 бр.;
4. Монитор „GL FLATRON – 1 бр.;
5. Картина Ваза 0,7 м 2 – 1 бр.;
6. Картина Композиция музикални инструменти – 1 м 2 – 1 бр.;
7. Диван ъглов кожен (черно и червено) – 1 бр.;
8. Маса дървена масивна – 1 бр.;
9. Столове дървени – 8 бр.;
10. Диван кожен малък (без облегалки) – 1 бр.;
11. Огледало в рамка 0,6 м 3 – 1 бр.;
12. Ракли (имит. дърво/кожа) 40/40/60 см – 3 бр.;
13. Икона дърворезба – 1 бр.;
14. Офис стол с подлакътници – 1 бр.;
15. Холни секции със стъклени витрини PVC
2 бр.;
16. Фотоапарат CANON 450D сменяем обектив – 1 бр.;
17. Полилеи (стъкло/метал) – 2 бр.;
18. Хладилник SAMSUNG Frost – 1 бр.;
19. Лаптоп Del INSPIRIAN – 1 бр.;
20. Съдомиална NEG SENSORLOGIC – 1 бр.;
21. Готварска печка Elektrolux – 1 бр.;
22. Микровълнова печка Elektrolux – 1 бр.;
23. Кухненска секция – 1 комплект;
24. Гардероб двукрилен малък – 1 бр.;
25. Прахосмукачка Elektrolux – 1 бр.;
26. Телевизор плазмен SAMSUNG 27 – 1 бр.;
27. Електронна йоника YAMAHA R300 – 1 бр.;
28. Ел.к итара Squier с усилвател
MUSTANG – 1 бр.;
29. Акустична китара – 1 бр.;
30. Велоаргометър TS 2202 – 1 бр.;
31. Комплект от две легла с ракла – 1 комплект/за брой;
32 . Ком п ю т ър с мон и т ор GIGA BI T E
tehnologi – 1 бр.;
33.
Компютърна
конфигурация
SAMSUNG – 1 бр.;
34. Гардероб четирикрилен с надстройка – 1 бр.;
35. Спалня – легло 2 персони – 2 бр.;
36. Скрин за дрехи – 1 бр.;
37. Телевизор SAMSUNG 21 – 1 бр.;
38. Шкафче нощно – 1 бр.;
39. Масичка за телевизор – 1 бр.;
40. Телевизор GL – 1 бр.;
41. DVD Тошиба – 1 бр.;
42. Малка нощна масичка – 1 бр.;
43. Нощна лампа – 1 бр.;
44. Дървена пластика (слонове) 2 м. – 1 бр.;
45. Стойка (триножник) за видеокамера – 1 бр.;
46. Пластика (сувенир Рицар на кон) – 1 бр.;
47. Гардероб трикрилен с надстройка – 1 бр.;
48. Стилажи дървени – 4 бр.;
49. Стилажи дървени с огледала – 2 бр.;
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50. Гардероб четирикрилен с 4 чекмеджета – 1 бр.;
51. Прахосмукачка Bosch BX1 – 1 бр.;
52. Сушилня Elektrolux, модел INTUITION –
1 бр.;
53. Пералня CANDY (за 9 кг пране) – 1 бр.;
54. Тренажор Steper BS1650 – 1 бр.;
55. Арбалет – 1 бр.;
56. Легло единично – 1 бр.;
57. Велосипед DRAG – 2 бр.;
58. Фризер ракла – 1 бр.;
59. Скутер KYMCO 49 см 3 (без рег. табели) – 1 бр.;
60. Водоструйка Bosch Aquatack clic 125 – 1 бр.;
61. Маса дървена – 2 бр.;
62. Пейки дървени – 4 бр.;
63. Детски скутер – 1 бр.;
64. Сенокосачка BRIGGS STR ATTUN 450,
148 см 3 – 1 бр.
Движимите вещи, находящи се в недвижим имот
в с. Ваксево, индивидуализирани, както следва:
1. Диван ъглов – 1 бр.;
2. Масичка дървена холна – 1 бр.;
3. Картини репродукция – 4 бр.;
4. Ел. печка отоплителна – 1 бр.;
5. Масичка дървена холна – 1 бр.;
6. Столове дървени – 8 бр.;
7. Телевизор плазмен SAMSUNG 42 – 1 бр.;
8. DVD SANG COOL/COOL – 1 бр.;
9. Малка холна секция – 1 бр.;
10. Пластика Темида бронз – 1 бр.;
11. Кухненски бокс (5 бр. шкафове);
12. Абсорбатор – 1 бр.;
13. Съдомиялна Elektrolux – 1 бр.;
14. Ел. готварска печка NEC – 1 бр.;
15. Микровълнова печка Elektrolux – 1 бр.;
16. Тостер TAURUS – 1 бр.;
17. Детско легло персон и ½ с ракла – 1 бр.;
18. Шкаф за дрехи – 1 бр.;
19. Огледало с дървена рамка – 1 бр.;
20. Ъглова стойка за обувки – 1 бр.;
21. Шкаф за сувенири – 1 бр.;
22. Прахосмукачка SAMSUNG TWIN – 1 бр.;
23. Пералня INSPIRE – 1 бр.;
24. Газова печка PROMETEX – 1 бр.;
25. Гардероб малък двукрилен – 1 бр.;
26. Легло дървено 2 персона – 1 бр.;
27. Легло дървено 1 персон – 1 бр.;
28. Гардероб трикрилен с надстройка – 1 бр.;
29. Радиатор маслен TESY – 1 бр.;
30. Телевизор SAMSUNG 21 – 1 бр.;
31. Масички за телевизор дървени – 2 бр.;
32. Ъглови легла с ракла – 1 комплект;
33. Телевизор Panasonic – 1 бр.;
34. Гардероб трикрилен с две шкафчета – 1 бр.;
35. Две ъглови легла (сини) с шкафчета – 1
комплект;
36. Ракла за дрехи – 1 бр.;
37. Масивни дървени маси – 2 бр.;
38. Масивни дървени пейки – 4 бр.;
39. Пчелни кошери – 12 бр.;
40. Велосипед DRAG – 1 бр.;
41. Велосипед детски Jet – 1 бр.;
42. Скутер ВЕТА 49 см 3 на 23898 км (без рег.
табела) – 1 бр.;
43. Мотоциклет HONDA Dominator NX650
644 см 3 на 38287 км – 1 бр.
От Лиляна Димитрова Илиева на основание
чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
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1. 25 дружествени дяла по 100 лв. всеки в
размер 2500 лв., собственост на Лиляна Димитрова Гецева, представляващи 50 % от капитала
на „Престиж Б.Л.“ – ООД, с ЕИК 101541643, със
седалище и адрес на управление с. Ключ, община Петрич, област Благоевград. Дружеството
се представлява от управителите и ограничено
отговорни съдружници Лиляна Димитрова Гецева
и Каранфилов Борис, Македония.
2. 100 дружествени дяла по 50 лв. всеки в
размер 5000 лв., собственост на Лиляна Димитрова Гецева, от капитала на „Форевър Стил
2010“ – ООД, ЕИК 201371284, със седалище и
адрес на управление с. Ключ, община Петрич,
област Благоевград. Дружеството се представлява
от ограничено отговорните съдружници Лиляна
Димитрова Гецева и Иванка Стойчева Петрова.
От Стоян Димитров Гецев и Лиляна Димитрова
Илиева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.):
Сумата в размер 81 878 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на продажбата
на апартамент № 4 в гр. Кюстендил, ул. Георги
Тертер, секция № 14, в кв. 25 по плана на града,
построен в четириетажна масивна жилищна сграда, състоящ се от три спални, дневна, столова,
кухненски бокс, сервизни помещения и входно
антре, със застроена площ 124,78 кв.м, както и
мазе № 4 със застроена площ 4,16 кв.м, таванско помещение № 4 със застроена площ 20,24
кв.м, 23,29 % ид.ч. от общите части на сградата
и правото на строеж върху мястото, гараж № 4
със застроена площ 13,72 кв.м и 2,03 % ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: от
изток – зелени площи, от запад – секция № 13,
от север – зелени площи, от юг – ул. Георги Тертер, отгоре – тавански помещения, отдолу – ап.
№ 3, съседи на мазето: от изток – коридор, от
запад – секция № 13, от север – мазе № 3, от
юг – мазе № 2, съседи на таванското помещение: от изток – таванско помещение № 2,
от запад – секция № 13, от север – таванско
помещение и коридор, от юг – ул. Георги Тертер, съседи на гаража: от изток – мазе № 1, от
запад – мазе № 3 и коридор, от север – зелени
площи, от юг – коридор.
Сумата в размер 3725 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на продажбата
на поземлен имот № 086011, с начин на трайно
ползване – нива, с площ на целия имот 1,242 дка,
категория на земята при неполивни условия
четвърта, в местността Джаговец по плана за
земеразделяне на землището на с. Ключ, община Петрич, с ЕК АТТЕ 37349, при граници
и съседи на имота: имот № 086010 – нива на
наследниците на Костадин Димитров Трендафилов, имот № 086012 – нива на наследниците на
Илия Димитров Пасков, имот № 086013 – нива
на наследниците на Кръстю Якимов Николов,
имот № 000416 – полски път на Здравко Серафимов Заков, и имот № 000417 – полски път на
община Петрич.
Сумата в размер 8000 лв., представляваща
пазарната стойност к ъм датата на п рода жбата на лек автомобил „Опел Вектра“ с рег.
№ Е 9665 А М, рама № W0L 0 0 0 036T1203540,
двигател № Х20ХEV14268582, първ. регистрация
29.07.1996 г.
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И при обективно евентуално съединяване,
ако не се уважават исковете по чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) за отнемане на пазарната
стойност на отчужденото имущество, е заявила
искове на същото правно основание с цена, изчислена въз основа на стойността, обективирана
в нотариалните актове и договори за покупкопродажба, а именно:
Сумата в размер 43 500 лв., получена от продажбата на недвижим имот, отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 71,
том VII, рег. № 9050, дело № 1139 от 3.10.2008 г.
Сумата в размер 300 лв., получени от продажбата на автомобил, отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 18.12.2002 г.
Сумата в размер 500 лв., получена от продажбата на недвижим имот, отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 06,
том І, рег. № 290, дело № 05 от 21.01.2009 г., които могат в 2-месечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ да предявят
своите претенции върху това имущество, както и
че насрочва гр.д. № 70/2013 г. по описа на КОС в
открито съдебно заседание за 17.09.2013 г. от 9 ч.
в Съдебната палата на гр. Кюстендил, голямата
зала на Кюстендилския окръжен съд.
2500
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е
образувано гр. д. № 125/2013 г. по мотивирано
искане на Комиси ята за отнемане на незаконно придобито имущество срещу: 1. Иван
Александров Стоянов, от Хасково, бул. В. Левски
47, и 2. Мелеат Урфатова Мехмедова от Хасково,
бул. В. Левски 36, вх. В, ет. 2, ап. 16, с което на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във
връзка § 5 ПЗРЗОПДНПИ и Решение № 43 от
13.02.2013 г. е предявено искане за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 264 599,46 лв., а именно:
От Иван Александров Стоянов с правно основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– 1/2 идеална част от нива с площ 4,500 дка,
пета категория, в местността „Идимирли“, имот
№ 425011 по плана за земеразделяне на землището
на гр. Хасково, ЕКАТТЕ 77195, при граници: имоти
№ 000558 – полски път, № 425010 – нива, н-ци на
Ибрям Юсеинов Делиюсеинов, № 425006 – нива,
н-ци на Жечка Грудева Данева, № 425007 – нива,
н-ци на Марийка Савова и Желю Николов,
№ 000701 – полски път, № 000543 – полски път,
съгласно нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 69, том VІ, рег. № 10172,
дело № 892/2004 г. на нотариус № 352 по регистъра на НК на Република България, ведно със
съответните 1/2 идеална част от построената в
имота двуетажна сграда – „Ресторант“, изпълнена в груб строеж, с разгъната застроена площ
969,6 кв.м, със стоманобетонна монолитноносеща
конструкция, построена с Разрешение за строеж № 322 от 12.09.2005 г., издадено от Община
Хасково, и одобрен инвестиционен проект по
части: архитектурна, конструктивна, електроинсталации, В и К, вертикална планировка, а
съгласно скица на поземлен имот № 9263 от
8.11.2012 г. на СГКК – гр. Хасково, представляващ 1/2 идеална част от поземлен имот, с
идентификатор 77195.425.29 по кадастралната
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карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-63 от 5.10.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с
площ 2591 кв. м, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, при съседи:
77195.425.26, 77195.729.574, 77195.425.7, 77195.425.6,
77195.425.28, 77195.425.25, ведно със съответните
1/2 идеална част от построената в имота двуетажна сграда – „Ресторант“, изпълнена в груб
строеж, с разгъната застроена площ 969,6 кв. м,
със стоманобетонна монолитноносеща конструкция, построена с Разрешение за строеж № 322
от 12.09.2005 г., издадено от Община Хасково, и
скица на поземлен имот № 9262 от 8.11.2012 г. на
СГКК – Хасково, 1/2 идеална част от поземлен
имот с идентификатор 77195.425.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-63 от 5.10.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра,
с площ   1909 кв.м, с трайно предназначение
на територията: земеделска, с начин на трайно
ползване: друг вид нива, при съседи: 77195.425.29,
77195.425.6, 77195.425.22, 77195.425.25 – собственост на Иван Александров Стоянов;
– сумата 10,29 лв., представляваща левовата равностойност на 5,26 евро – наличност по
спестовна сметка № BG63 UNCR 7000 4513 2883
65 EUR, открита на 5.01.2009 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Иван Александров
Стоянов;
– су мата 20 0 0 лв., представл яваща левовата равностойност на 2000 д. м. – парични
средст ва, внесени по банкова смет ка DEM
№ 852194213482818, о т к ри та на 14.02.20 01 г.
в „ОББ“ – А Д, с титуляр Иван Александров
Стоянов.
От Иван Александров Стоянов с правно основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата 19 500 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот: апартамент № 31,
намиращ се в Хасково, бул. Васил Левски 47, вх.
В, ет. 3, ведно с прилежащото му мазе № 31 с
площ 4,60 кв. м, както и 1,228 % идеални части
от общите части на блока и на отстъпеното право
на строеж върху терена, продадени с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 159, том І, рег. № 662, дело № 46 от 2006 г.
по описа на Ваня Марчева – нотариус, вписан
под № 080 по регистъра на Нотариалната камара на Република България с район на действие – Районен съд – Хасково.
От Иван Александров Стоянов и Мелеат
Урфатова Мехмедова с правно основание чл. 4, ал. 2
във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата 3050 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил „Фолксваген“,
модел „Голф“, рег. № Х 1508 АМ, № на рама:
WVWZZZ1GZIW043335, двигател № 122827, цвят:
светлосив.
От Мелеат Урфатова Мехмедова с правно основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.):
– с у м ат а 14 0 0 л в., п р ед с т а в л я в а щ а п ар и ч н и с р ед с т в а , в н е с е н и п о с р оч е н в л о г
№ 16140362336000, открит на 10.07.2001 г. във
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ФЦ – Хасково, РЦ – Стара Загора, на „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Милена Радева Ахмед
(Мелеат Урфатова Мехмедова);
– су мата 180 0,17 лв., представл яваща парични средства, внесени по безсрочен влог
№ 17321362336009, открит на 24.07.2001 г. във
ФЦ – Хасково, РЦ – Стара Загора, на „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Милена Радева Ахмед,
(Мелеат Урфатова Мехмедова);
– с у мата 10 л в., п редс та в л я ва ща пари чн и с р ед с т в а , в н е с е н и п о б а н ко в а с м е т к а
№ 852194013583713, открита на 9.07.2001 г. в
„ОББ“ – АД, с титуляр Милена Радева Ахмед,
(Мелеат Урфатова Мехмедова).
Съдът указва на заинтересуваните лица, че
могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с
оглед разпоредбата на чл. 29 ЗОПДИППД (отм.)
в срок до приключване на устните състезания в
първата инстанция.
Насрочва делото за първо съдебно заседание
на 24.06.2013 г. от 10 ч., за която дата да се призоват страните.
2632
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-18 състав, т.д. № 700/2013 г., на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от първото
събрание на „Боник“ – ЕООД (н), София, ул. Гургулят 19, по т. д. № 171/2011 г. на VІ-12 състав
на СГС, да се явят в заседание на 26.03.2013 г.
от 11 ч. по т. д. № 700/2013 г., образувано по
искане на „Боник“ – ЕООД (н), със седалище
и адрес София, ул. Гургулят 19, за отмяна на
решенията на първото събрание на кредиторите
на т.д. № 171/2011 г. на VІ-12 състав на СГС.
Заседанието ще се проведе в Софийски градски
съд, бул. Витоша 2.
2550
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 981/90 г.
за политическа партия „Радикалдемократическа
партия в България“: вписва промени в устава
на ПП „Радикалдемократическа партия в България“, приети с решение на ХХХIV конгрес на
РДП от 6.10.2012 г., които са неразделна част от
решението и които се приложиха и приподписаха
като неразделна част от решението; вписва Изпълнителен комитет в състав от 7 души: Захари
Петров Петров – председател; Петър Николов
Юруков – заместник-председател; Божия Георгиева Божилова – организационен секретар; Антоанета Георгиева Ковачева; Георги Киров Иванов;
Костадин Атанасов Шопов, Теодор Димитр ов
Страшимиров; вписва Проверителен съвет в
състав: Крумче Стоичкова Шопова – председател;
Иван Андонов Юрганджиев – секретар; Малина
Петрова Попова – член; партията се представлява
от председател Захари Петров Петров.
2548
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 28580/92 г. за политическа партия „Никола
Петков“: вписва Управителен съвет на основание
чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 4 ЗПП: Димитър
Найденов Георгиев, Недялка Ангелова Пейчева,
Борислав Алексиев Илиев, Захари Никифоров
Захариев, Илияна Варадинова Димитрова, Снежина Ангелова Софрониева, Спас Велков Матев,
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Кирил Кръстев Кацаров, Емилия Александрова
Стоянова, Иво Димитров Георгиев, Никифор
Захариев Никифоров, Валентин Филипов Спасов,
Дора Димитрова Даракчиева, Виктория Петкова
Толева, Цветомир Любенов Цветков, Стефка Владимирова Папанова, Анастас Атанасов Ангелов,
Нина Димитрова Иванова-Алексиева, Марин
Недев Недев, Костадин Иванов Ушовски, Цветанка Маринова Недева, Христо Колев Атанасов,
Венцислав Василев Върбанов, Митко Димитров
Нитов, Милчо Деков Стефанов, Камен Спиров
Перничев, Атанас Петров Атанасов, Марийка Георгиева Димитрова, Пламен Григоров Грозданов,
Витлеием Крумов Илиев, Илия Борисов Илиев,
Стефан Петров Стратиев, Иван Петров Нейков,
Жеко Минчев Жеков, А лександър Филипов
Спасов; вписва Постоянно представителство на
основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 4 ЗПП:
Венцислав Василев Върбанов, Борислав Алексиев
Илиев, Митко Димитров Нитов, Стефан Петров
Стратиев, Дора Димитрова Даракчиева, Захари
Никифоров Захариев, Валентин Филипов Спасов,
Марин Недев Недев, Димитър Найденов Георгиев, Кирил Кръстев Кацаров, Нина Димитрова
Иванова-Алексиева; вписва на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 във връзка с т. 5 ЗПП за председател
на Постоянното представителство Венцислав
Василев Върбанов и за заместник-председатели
Борислав Алексиев Илиев, Захари Никифоров
Захариев, Марин Недев Недев, Стефан Петров
Стратиев; представителството се осъществява
съгласно чл. 28 от устава от председателя на
партията, а в негово отсъствие – от заместникпредседател, посочен от председателя; вписва
на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 4
ЗПП Висш контролно-ревизионен съвет: Нели
Георгиева Арабаджиева – председател, Цветанка
Янкова Костадинова – член, Пенка Петкова Колева – член, Светла Йорданова Кирилова – член,
Тон ьо Георг иев Леков – ч лен; освобож да ва
досегашни я състав на Управителни я съвет,
Постоянно представителство и ВКРС; вписва
на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 5
ЗПП за председател на ПП „Никола Петков“
Венцислав Василев Върбанов.
2549
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 13675/95
за политическа партия с наименование „Съюз на
Комунистите в България“ съобразно взети на
10.11.2012 г. на Пленум на Централния комитет
на СКБ решения, както следва: вписва освобождаване като членове на Централния комитет на
СКБ на лицата: Николай Методиев Ишинков,
Десислава Николова Петкова, Желязко Стоименов Ичев, Цветан Георгиев Митрев, Фани
Александрова Истаткова; вписва освобождаване
като заместник-председател на Централния комитет на СКБ – Николай Методиев Ишинков;
вписва освобождаване като член на Политбюро
на СКБ Николай Методиев Ишинков; вписва
освобождаване като секретар на Централния
комитет на СКБ – Десислава Николова Петкова; вписва нови членове на ЦК на СКБ: Нина
Каменова Гагова, Милчо Райчев Стоименов и
Петър Кирилов Христов.
2650
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
76. – Пенсионноосигурително дружество „Алианц България“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2012 г.
Раздели, групи, статии

а

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

АКТИВ
А. Нетекущи активи
I. Дълготрайни материални активи

214

II. Дълготрайни нематериални активи
III. Дългосрочни финансови активи

293
2

317

316

531

611

1

1

ІV. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „А“:
Б. Текущи активи
І. Материални запаси
II. Краткосрочни вземания

2 031

1 168

III. Краткосрочни финансови активи

24 189

22 715

1. Финансови активи на собствени средства

13 848

14 777

2. Финансови активи на специализирани резерви

10 341

7 938

8 392

4 364

Общо за раздел „Б“:

34 613

28 248

СУМА НА АКТИВА (А + Б)

35 144

28 859

I. Основен капитал

5 000

5 000

IІ. Резерви

1 260

1 260

ІІІ. Финансов резултат

16 944

13 085

Общо за раздел „А“:

23 204

19 345

Б. Специализирани резерви

10 411

8 188

II. Приходи за бъдещи периоди

0

0

Общо за раздел „В“:

0

0

1 529

1 326

1 529

1 326

35 144

28 859

IV. Парични средства
V. Разходи за бъдещи периоди

В. Условни активи
ПАСИВ
А. Собствен капитал

В. Нетекущи пасиви
I. Дългосрочни задължения

Г. Текущи пасиви
I. Краткосрочни задължения
II. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „Г“:
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)
Д. Условни пасиви
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ОТЧЕТ
за доходите към 31.12.2012 г.
Наименование
на разходите
А
А. Разходи за дейността
І. Разходи по икономически
елементи
ІІ. Суми с корективен характер
ІІІ. Разходи за управление на
собствени средства

Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
година
1
2

1 214
139

V. Заделени специализирани
резерви
Б. Общо разходи за дейността
(І+ІІ+ІІІ+ІV+V)
В. Печалба от дейността
VІ. Извънредни разходи
Г. Общо разходи (Б+VІ)
Д. Счетоводна печалба
VІІ. Разходи за данъци
Е. Печалба (Д - VІІ)
Всичко (Г + VІІ + Е)

2 214

Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
1
2

А
А. Приходи от дейността
7 943 І. Приходи от такси и удръжки
ІІ. Приходи от управление
на собствени средства
645 ІІІ. Приходи от инвестиране на специализирани
резерви
457 ІV. Освободени резерви за
гарантиране на минималната доходност
1 149

7 512

ІV. Разходи за инвестиране
на специализираните резерви

Наименование
на приходите

11 079

11 079
13 135
1236
11 899
24 214

16 655

1 904

1 623

1 462

778
165

10 194 Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ+ІІІ+ІV)
9 027 В. Загуба от дейността
V. Извънредни приходи
10 194 Г. Общо приходи (Б+V)
9 027 Д. Счетоводна загуба
902
8 125 Е. Загуба (Д + VІІ)
19 221 Всичко (Г + Е)

13 135

20 848

24 214

19 221

24 214

19 221

24 214

19 221

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2012 г.
Наименование на паричните потоци

Текущ период

а
А. Парични потоци от оперативна дейност
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

постъп плаща- нетен
ления
ния
поток
1
2
3
21 030
9 026 12 004
48 826 50 225 -1 399

В. Парични потоци от финансова дейност
Г. Изменение на паричните средства през
периода (А + Б + В)
Д. Парични средства в началото на периода
Е. Парични средства в края на периода

0
69 856

8 004
67 255

(хил. лв.)

Предходен период

-8 004
2 601

постъп
ления
4
17 806
86 097

плаща- нетен
ния
поток
5
6
10 245
7 561
86 347
-250

0
103 903

7 910
104 502

662
3 263

-7 910
-599
1 261
662

ОТЧЕТ
за собствения капитал и специализираните резерви към 31.12.2012 г.
Показатели

Основен капитал

Резерви

пререзерв от
мии от последваемисия щи оценки
на активи
и пасиви
а
А. Собствен капитал

1

Салдо в началото на
отчетния период
1. Изменения за сметка
на собствениците, в т.ч.

5 000

2

3

Финансов
резултат
целеви
резерви
общи
4

други
5

500

760

печалба

загуба

6

7

13 065

Общо
собствен капитал

8
19 325

Специализирани
резерви
пенсио резерв за
нен
гарантирарезерв не на минималната
доходност
9

10
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6

7

8

а. увеличение

9

10

0

2. Финансов резултат
за текущия период

11 879

11 879

3. Разп ределени я на
печалба, в т.ч:

-8 000

-8 000

– за дивиденти
С а л до к ъм к ра я н а
отчетния период

-8 000

-8 000

5 000

500

760

19 644

23 204

5 000

500

760

19 644

23 204

9. Промен и о т п ре и зч ис л я ва не на фина нсови о т че т и п ри
свръхинфлация
Преизчислен собствен
капитал към края на
отчетния период

0

Б. С п е ц и а л и з и р а н и
резерви
Салдо в началото на
отчетния период

16

8 172

10. Изменение на специализираните резерви, в т.ч.
а. увеличение

10

2 213

11. Са л до на специа лизирани резерви
към края на отчетния
период

26

10 385

Съставител: 	
В. Кедова

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководител:
С. Христова

76а. – Доброволен пенсионен фонд „Алианц България“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2012 г.
Актив
Раздели, групи, статии

Пасив
Сума (хил. лв.)

Раздели, групи, статии

текуща предходна
година
година
а
А. Инвестиции
І. Финансови активи, отчитани
по справедлива стойност, издадени в Р. България

1
269 982

2

а

65 256

ІІ. Чуждестранни финансови ак- 133 899
тиви, отчитани по справедлива
стойност

127 499

ІІІ. Банкови депозити

24 006

33 414

ІV. Инвестиционни имоти

24 070

24 410

Б. Парични средства

4 462

1 856 Б. Краткосрочни задължения

В. Краткосрочни вземания

4 106

4 188

278 550

1

2

250 579 А. Дългосрочни задължения 278 239

88 007

Сума на актива (А+Б+В)

Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
година

256 623 Сума на пасива: (А+Б)

256 502

311

121

278 550

256 623

С Т Р.
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ОТЧЕТ
за доходите за 31.12.2012 г.
Наименование
на разходите

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

115 931

169 149

а
І. Разходи за инвестиции

Наименование
на приходите

Сума (хил. лв.)

а
І. Приходи от инвестиции

По лож и т е лен р е з у л т ат о т
инвест иране на средствата

О т ри ц ат е лен р е з у л т ат о т
инвест иране на средствата

ІІ. Извънредни разходи

ІІ. Извънредни приходи

ІІІ. Общо разходи (І+ІІ)

115 931

ІV. Доход

169 149

23 870

Всичко: (І + ІІ + ІV)

139 801

ІІІ. Общо приходи (І+ІІ)

текуща
година

предходна
година

1

2

139 801

163 886

139 801

163 886

ІV. Отрицателен резултат
169 149

5 263

Всичко: (І + ІІ + ІV)

139 801

169 149

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод за 31.12.2012 г.
Наименование на паричните
потоци
а

Текущ период
постъп плащания
ления
1

2

Предходен период
нетен
поток
3

постъп плащания
ления
4

5

нетен
поток
6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени
лица

22 270

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

5 393

16 877

24 111

13 767 -13 767

4 741

19 370

16 407

-16 407

3. Парични потоци от/към други пенсионни
фондове

817

2 864

-2 047

350

3 172

-2 822

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

389

3 197

-2 808

655

1 839

-1 184

5. Парични потоци от дивиденти

1 559

1 559

990

990

6. Парични потоци от лихви

7 280

7 280

9 279

9 279

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

118 307

122 998

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

64

87

-23

115

-115

457

341

9. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти
10. Други парични потоци

798

-4 691 178 633
15

1 007

193 482

-14 849

37

-22

122

-122

527

480

Б. Изменение на паричните средства през
периода

2 606

-5 287

В. Парични средства в началото на периода

1 856

7 143

Г. Парични средства в края на периода

4 462

1 856

Съставител: 	
М. Савов

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководител:
С. Христова
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76б. – Задължителен професионален пенсионен фонд „Алианц България“, София, на основание
чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2012 г.
Актив

Пасив

Раздели, групи, статии

Сума (хил. лв.)

Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

1

2

а

а

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Инвестиции

93 264

81 971

А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност

І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност,
издадени в Р.България

34 433

32 782

Б. Дългосрочни задължения

100 270

82 903

ІІ. Чуждестранни финансови
активи, отчитани по справедлива стойност

46 586

35 537

ІІІ. Банкови депозити

11 469

12 876
В. Краткосрочни задължения

86

71

100 356

82 974

ІV. Инвестиционни имоти

776

776

Б. Парични средства по разплащателни сметки

4 834

872

В. Краткосрочни вземания

2 258

131

100 356

82 974

Сума на актива (А+Б+В)

Сума на пасива: (А+Б+В)

ОТЧЕТ
за доходите към 31.12.2012 г.
Наименование
на разходите

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

а
І. Разходи за инвестиции

35 775

Наименование
на приходите

Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
година

а

1

52 042 І. Приходи от инвестиции

Положителен резултат от инвестиране на средствата

Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

ІІ. Извънредни разходи

ІІ. Извънредни приходи

ІІІ. Общо разходи (І+ІІ)

35 775

8 558

Всичко: (ІІІ+ІV)

44 333

51 587

44 333

51 587

52 042 ІІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност
ІV. Общо приходи (І+ІІ+ІІІ)

ІV. Доход

2

V. Отрицателен резултат

44 333

455

52 042 Всичко: (ІV+V)

44 333

52 042

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2012 г.
Наименование на паричните
потоци
а

Текущ период

Предходен период

постъп
ления

плащания

нетен
поток

постъп
ления

плащания

нетен
поток

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с
осигурени лица

12 008

300

11 708

11 023

195

10 828

С Т Р.
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3

4

2. Парични потоци, свързани с
пенсионери

8

1 518

-1 510

3. Парични потоци от/към други
пенсионни фондове

2 804

2 571

233

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

1

1 510

5. Парични потоци от дивиденти
6. Парични потоци от лихви

390
2 981

5

6

24 580

-24 580

2 191

3 208

-1 017

-1 509

1

1 426

-1 425

390

317

317

2 981

3 898

7. Парични потоци от сделки с
инвестиции

49 921

58 281

-8 360

85 832

74 574

11 258

8. Парични потоци от сделки с
чуждестранна валута

34

39

-5

4

13

-9

9. Парични потоци, свързани с
инвестиционни имоти

37

37

37

-3

7

10. Други парични потоци

9

12

3 898

37
10

-3

Б. Изменение на паричните средства през периода

3 962

-696

В. Парични средства в началото
на периода

872

1 568

Г. Парични средства в края на
периода

4 834

872

Съставител: 	
А. Боева

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководител:
С. Христова

76в. – Задължителен универсален пенсионен фонд „Алианц България“, София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2012 г.
Актив
Раздели, групи, статии

а

Пасив
Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

Раздели, групи, статии

а

А. Инвестиции

887 127

728 325 А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност

І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Р. България

306 889

222 813 Б. Дългосрочни задължения

ІІ. Чуждестранни финансови
активи, отчитани по справедлива стойност

463 253

366 745

ІІІ. Банкови депозити

101 849

123 458

ІV. Инвестиционни имоти

15 136

15 309

Б. Пари чни средс т ва по
разплащателни сметки

46 391

В. Краткосрочни вземания

5 496

Сума на актива (А+Б+В)

939 014

1 631 В. Краткосрочни задължения

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

938 205

734 293

809

623

939 014

734 916

4 960
734 916 Сума на пасива: (А+Б+В)
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ОТЧЕТ
за доходите към 31.12.2012 г.
Наименование
на разходите

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

а
І. Разходи за инвестиции

Наименование на приходите

302 693

текуща предходна
година
година
а

376 745

1

І. Приходи от инвестиции

Положителен резултат от инвестиране на средствата

Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

ІІ. Извънредни разходи

ІІ. Извънредни приходи

ІІІ. Общо разходи (І+ІІ)

302 693

Сума (хил. лв.)

376 745

76 523

Всичко: (ІІІ+ІV)

379 216

379 216

367 623

379 216

367 623

ІІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност
ІV. Общо приходи (І+ІІ+ІІІ)

ІV. Доход

2

V. Отрицателен резултат
376 745

9 122

Всичко: (ІV+V)

379 216

376 745

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2012 г.
Наименование на паричните
потоци
а

Текущ период

Предходен период

постъп
ления

плащания

нетен
поток

постъп
ления

плащания

нетен
поток

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени
лица

149 290

825
8

-8

3. Парични потоци от/към други пен
сионни фондове

11 395

16 406

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

2

15 871

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

5. Парични потоци от дивиденти
6. Парични потоци от лихви

148 465

143 913

583

143 330

6

-6

-5 011

8 096

13 557

-5 461

-15 869

3

14 449

-14 446

3 855

3 855

2 184

2 184

29 045

29 045

30 378

30 378
736 699 -170 935

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

483 151

600 572

-117 421

565 764

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

132

218

-86

32

93

-61

9. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

436

3

433

553

1 106

-553

10. Други парични потоци

141

307

-166

161

404

-243

Б. Изменение на паричните средства през
периода

43 237

-15 813

В. Парични средства в началото на периода

3 154

18 967

46 391

3 154

Г. Парични средства в края на периода
Съставител: 	
А. Боева
2233

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководител:
С. Христова

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

1. – Управителният съвет на сдружение „Аннапурна“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете
на сдружението на 23.04.2013 г. в 9 ч. в офиса
на сдружението, София, бул. Евлоги Георгиев
89Б, ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет и на баланса на
сдружението за 2012 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет;
3. вземане на решение за освобождаване на член
на управителния съвет по негова молба; 4. решение за прекратяване дейността на сдружението;
5. вземане на решение за ликвидация на дружеството, назначаване на ликвидатор, определяне
на възнаграждението му, срок и определяне на
лице, на което ще бъде дадено имуществото на
сдружението при ликвидацията. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе на същата дата и място
при същия дневен ред в 10 ч., като същото е
законно независимо от кворума. Писмените материали са на разположение на всички членове
всеки присъствен ден в офиса на сдружението,
София, бул. Евлоги Георгиев 89Б, ет. 4, считано
от 23.03.2013 г. от 15,30 до 17 ч.
2618
43. – Управителният съвет на Съюза на архитектите в България (САБ) на основание чл. 61 от
устава на САБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на Съюза на архитектите в България – юридическо лице с нестопанска цел в
частна полза, на 27.04.2013 г. в 10 ч. в зала 1 на
Централния дом на архитекта, София, ул. Кракра 11, при следния дневен ред: 1. откриване на
общото събрание и избор на работни органи;
2. обобщен доклад за дейността на САБ между
двете общи събрания; 3. финансов отчет на УС за
изпълнение на бюджета за 2012 г.; 4. приемане на
Рамков бюджет на САБ за 2013 г.; 5. приемане на
решение за разпореждане с имот „Св. св. Кирик
и Юлита“; 6. приемане на промени в устава на
САБ; 7. отчет за изпълнение на програмата от
предизборната платформа на председателя на
САБ, финансова, стопанска и административна
политика на председателя и главния секретар
през последните три години; 8. информация
от контролния съвет на САБ за резултатите от
извършената финансова проверка, възложена
от ХХIII общо събрание на САБ; 9. приемане
решения на общото събрание на САБ. Регистрацията на делегатите на общото събрание ще
се извърши на датата на провеждане на общото
събрание във фоайето пред залата от 9 до 10 ч.
на 27.04.2013 г. срещу лична карта и протоколи
от общи събрания на дружествата при случаите
на чл. 60, ал. 5 от устава на САБ.
2479
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска асоциация по превенция и контрол
на нозокомиалните инфекции – БУЛ НОЗО“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 17.05.2013 г. в 13,30 ч.
в София, бул. Янко Сакъзов 26, НЦЗПБ, в залата
на Референтия център по превенция и контрол на
нозокомиалните инфекции при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2012 г.; 2. годишен финансов отчет за 2012 г.; 3.
организационни въпроси; разни. Материалите са
на разположение в седалището на сдружението.

ВЕСТНИК
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При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
14,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2540
17. – Управителният съвет на Сдружение на
инвалиди и слепи „Ахури“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
8.05.2013 г. в 10 ч. в София, ул. Любен Каравелов
90, 3 етаж, при следния дневен ред: 1. промени в
състава на управителния съвет на сдружението; 2.
промени в устава на сдружението; 3. решения за
по-нататъшната дейност на сдружението.
2424
Мадлена Исак Леви-Примо – ликвидатор на
Фондация „Нова левица“, София, на основание
чл. 35 във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на учредителите на 8.05.2013 г. в 9 ч. в
София, ул. Цар Борис 59, при следния дневен ред:
1. приемане на счетоводния баланс и отчета на
фондацията към датата на започване на ликвидацията; 2. приемане на заключителния счетоводен
баланс и финансов отчет на фондацията; 3. вземане
на решение на общото събрание за приемане на
доклада на ликвидатора, поясняващ счетоводния
баланс и отчета на фондацията към датата на прекратяването є; 4. вземане на решение на общото
събрание за приемане на отчета на ликвидатора
за извършената от него ликвидация; 5. вземане на
решение относно освобождаване на ликвидатора
от отговорност; 6. заличаване на фондацията от
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел към Софийския градски съд. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2358
1. – Управителният съвет на сдружение „Ракетлон – Клуб Старт“, София, на основание чл. 24,
ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете на
сдружението на 8.05.2013 г. в 11,30 ч. на адреса на
управление на сдружението в София, кв. Княжево,
ул. Елша 14А. Регистрацията на членовете и лицата,
упълномощени да представляват членове на сдружението, ще започне в 10,30 ч. в деня и на мястото на
провеждане на общото събрание. Общото събрание
ще се проведе при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за изменение в основните цели на
сдружението; 2. вземане на решение за изменение
в предмета на дейност на сдружението; 3. вземане
на решение за изменение в устава на сдружението;
4. вземане на решение за промяна в членовете на
управителния съвет на сдружението; 5. разни. На
основание чл. 25 от устава на сдружението общото
събрание се счита за законно и може да приема
валидни решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове. При липса на кворум
на основане чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се
отлага с 1 час при същия дневен ред и се провежда
с явилите се членове.
2357
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Съюз на вест
никарите и разпространителите на печатни
издания (по-долу „съюза“), София, на основание
чл. 18, ал. 2, т. 1 от устава във връзка с чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на съюза на 30.04.2013 г. в 10 ч. в София, бул.
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Цариградско шосе 113А, при следния дневен
ред: 1. промяна на наименованието на съюза;
2. промени в устава на съюза; 3. освобождаване
на членове на управителния съвет на съюза; 4.
избор на нови членове на управителния съвет
на съюза; 5. избор на председател на съюза; 6.
разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум извънредното общо събрание ще се
проведе на същата дата един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред независимо
колко членове на съюза са се явили.
2609
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Институт за развитие на публичната среда“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.05.2013 г. в 17 ч. в София,
ул. Струмица 1А, ап. 2, при следния дневен ред:
1. изменение и допълнение на устава на сдружението; 2. отчет за дейността на сдружението; 3.
избор на управителен съвет на сдружението; 4.
разни.  При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от регистрираните за участие в
събранието членове на сдружението.
2578
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация по мануална терапия на вертеброгенните заболявания на нервната
система“ (АМТВЗНС) – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо
събрание на 15.05.2013 г. в 10,30 ч. на адреса на
сдружението: София, район „Триадица“, Отделение
по мануална терапия, рехабилитация и физикална
медицина, УМБАЛ „Александровска“, бул. Георги
Софийски 1, София 1431, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на сдружението за периода
1.01.2010 г. – 31.12.2012 г.; 2. приемане на нови
членове в асоциацията; 3. избор на нов управителен съвет; 4. освобождаване на председателя на
управителния съвет и избор на нов председател
на асоциацията; 5. промяна на наименованието на
сдружението, като новото наименование ще бъде:
Българско дружество по мануална медицина на
вертеброгенните заболявания (БДММВЗ); 6. смяна
на адреса на управление на асоциацията; 7. приемане на нова редакция на устава на асоциацията.
Отчетно-изборното общо събрание ще се състои
от делегати и е законно, ако на него присъстват
делегати, представляващи повече от половината
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2608
15. – Управителният съвет на Асоциация
„Телекомуникации“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 16.05.2013 г. в 10 ч. в София, конгресен център
на парк-хотел „Москва“, при следния дневен ред:
1. отчет за работата през 2012 г.; 2. финансов
отчет за 2012 г.; 3. избор на ново ръководство;
4. приемане на бюджет за 2013 г.; 5. приемане на
годишен календарен план за 2013 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
2610
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22. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по ориентиране“ (БФО),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по собствена
инициатива свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 18.05.2013 г. в 16 ч. в хижа
„Приста“ край гр. Русе при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на БФО през 2012 г.; 2.
финансов отчет на БФО за 2012 г.; 3. приемане
на финансовия план на БФО за 2013 г. Поканват
се всички членове на сдружението или упълномощените от тях лица да присъстват. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 9, ал. 6 от устава на БФО събранието ще се
проведе същия ден в 16,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2579
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Гръцко
просветно сдружение в София „Одисеас Елитис“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
20.05.2013 г. в 10,30 ч. в София, район „Витоша“,
кв. Павлово, ж.к. Бъкстон, ул. Белмекен 3, партер,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчет на УС за дейността на сдружението за
2012 г.; 2. обсъждане и приемане на годишните
счетоводни отчети за 2013 г.; 3. избор на нов
председател на сдружението поради подадена
молба за освобождаване; 4. промени в устава на
сдружението; 5. текущи въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете в
офиса на сдружението.
2583
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ложа Петко Йовчев“, Бургас,
на основание чл. 23 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 29.04.2013 г.
в 10 ч. в Бургас, бул. Сан Стефано 105, вх. 3, ет. 4,
при дневен ред: вземане на решение сдружение с
нестопанска цел „Ложа Петко Йовчев“ да стане
член на сдружение с нестопанска цел „Велика
ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в
България“. При липса на кворум събранието
ще се проведе по реда на чл. 26 от устава на
сдружението.
2522
1. – Управителният съвет на Турски културен център „Реджеб Кюпчю“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
18.05.2013 г. в 10 ч. в конферентната зала на хотел
„Бургас“ в Бургас, п.к. 8000, ул. Хан Крум 5, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за изминалия период; 2. промени в устава
на сдружението в съответствие с измененията и
допълненията в ЗЮЛНЦ; промяна в седалището
и адреса науправление на сдружението; 3. определяне на числеността и избор на управителен
съвет и контролен съвет; 4. разни. Материалите,
свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на членовете всеки работен ден
от 11 до 12 ч. в офиса на сдружението в Бургас,
ул. Васил Левски 27, ет. 1. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
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проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
2484
1. – Управителният съвет на КСА „Акрос“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно събрание на клуба на 17.05.2013 г. в 18 ч.
в седалището на клуба във Варна, ул. Опълченска
20, ет. 3, ап. 7, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за изтеклия период; 2. отчет на КС за
изтеклия период; 3. 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.
2580
2. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по спортна стрелба „Етър – 100“ – Велико Търново, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 14.05.2013 г. в 18 ч. в залата
по спортна стрелба на ст. „Ивайло“ при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на клуба; 2. освобождаване на този управителен съвет;
3. избор на нов управителен съвет; 4. приемане
на нов устав; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място в 19 ч., при
същия дневен ред.
2541
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Спортен клуб „Боди Спорт-Груп“, гр. Кубрат, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно
отчетно-изборно събрание на сдружението на
18.05.2013 г. в 9,30 ч. на ул. Княз Борис 22 при
следния дневен ред: 1. отчет за цялостната дейност на клуба през 2012 г.; 2. приемане отчета за
дейността на клуба през 2012 г. и освобождаване
на УС и КРК от отговорност; 3. избор на УС;
4. разни. Канят се всички пълнолетни членове
на клуба да упражнят правото си на глас по въпросите на дневния ред . При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
2483
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по бокс „ Локомотив – Пловдив“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове на годишно редовно общо събрание на
22.05.2013 г. в 9 ч. в библиотеката на Спортен
комплекс „Локомотив“, кв. Лаута, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишен финансов
отчет и доклад на дейността на Спортен клуб по
бокс „Локомотив – Пловдив“ за 2012 г.; проект за
решение – ОС приема годишен финансов отчет
и доклад на дейността на Спортен клуб по бокс
„Локомотив – Пловдив“ за 2012 г.; 2. вземане на
решение за извършване на промени в устава на
Спортен клуб по бокс „Локомотив – Пловдив“;
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проект за решение – ОС приема промени в устава
на Спортен клуб по бокс „Локомотив – Пловдив“;
3. освобождаване на членове от съвета на директорите и приемане на нови членове в Спортен
клуб по бокс „Локомотив – Пловдив“; проект за
решение – ОС освобождава предложените членове
от съвета на директорите и приема нови членове
в Спортен клуб по бокс „Локомотив – Пловдив“;
4. определяне на членски внос на Спортен клуб
по бокс „Локомотив – Пловдив“; проект за решение – ОС приема определянето на членски внос
на Спортен клуб по бокс „Локомотив – Пловдив“.
Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на адрес Пловдив,
ул. Отец Паисий 31.
2620
5. – Управителният съвет на сдружение „Читалища“, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,
чл. 23 и чл. 24, ал. 1 от устава си уведомява
своите членове, че свик ва от четно-изборно
събрание на 17.05.2013 г. в 10,30 ч. в залата на
НЧ „Х. Димитър – 1937“, ул. Георги Икономов
19, Сливен, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2012 г. и отчет
за мандата 2008 – 2012 г.; 2. финансов отчет за
2012 г.; 3. приемане план за работа и развитие
на сдружението за 2013 г. 4. избор на нов управителен съвет; 5. организационни.
2577
11. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество – Търговище“ – Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ на 17.05.2013 г.
в 10 ч. в зала № 113 в Дома на техниката в
Търговище свиква общо отчетно-изборно събрание за дейността на сдружението за мандат
20 09 г. – 2012 г. при следни я дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на сдружението
за мандат 2009 г. – 2012 г.; 2. доклад на ревизионната комисия за финансовото състояние и
приемане на бюджет на сдружението за 2013 г.; 3.
освобождаване от отговорност на управителния
съвет и председателя на сдружението; 4. избор на
нов управителен съвет; 5. избор на председател
на сдружението; 6. промяна на членския внос;
7. разни.
2543
1. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство „Надежда“ при ІІІ ОУ „Димитър
Благоев“, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 16.05.2013 г.  
в 18,30 ч. в сградата на Трето основно училище
„Димитър Благоев“ – Шумен, ул. Харалан Ангелов 17а, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на старите членове и избор на нови членове на
съвета на настоятелите за срок четири години; 2.
приемане на изменения и допълнения на устава
на Училищно настоятелство „Надежда“ при Трето
основно училище „Димитър Благоев“ – Шумен.
2584
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