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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 265
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, приет от ХLIІ
Народно събрание на 18 декември 2013 г.
Издаден в София на 21 декември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за специа лните
разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от
1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г.,
бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82
от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от
2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и
88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от
2012 г., бр. 17, 52 и 70 от 2013 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за специалните разузнавателни средства
(ДВ, бр. 70 от 2013 г.) в § 42 думите „1 януари
2014 г.“ се заменят с „1 януари 2015 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 31 декември
2013 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 18 декември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
9549

УКАЗ № 266
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Кодекса за социално
осигуряване, приет от ХLIІ Народно събрание
на 18 декември 2013 г.
Издаден в София на 21 декември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Кодекса за социално осигуря
ване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от
2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г.,
бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21,
38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39,
76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34,
56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.;
изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41,
52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33,
43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35,
41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43,
49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение
№ 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45
от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7,
21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15,
20, 70, 98, 104, 106 и 109 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военнослужещите придобиват право
на пенси я при освобож даване от слу жба
независимо от възрастта им при 27 години
общ осигурителен стаж, от които две трети
действително изслужени като военнослужещи
по Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.“
2. В ал. 4 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с
„ал. 1, 2 и 3“.
3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 8 думите „ал. 4, 5 и 7“ се заменят
с „ал. 4 и 7“.
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември 2014 г. включително,
лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години
при условията на втора категория труд, могат
да се пенсионират при навършване на възраст
47 години и 8 месеца за жените и 52 години и
8 месеца за мъжете при първа категория труд
или 52 години и 8 месеца за жените и 57 го
дини и 8 месеца за мъжете при втора категория
труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и
възраст 94 за жените и 100 за мъжете.“
2. В § 5:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември 2020 г. включително,
учителите придобиват право на пенсия за
осигурителен стаж и за възраст три години
по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и
учителски осигурителен стаж 25 години и
8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца
за мъжете.“;
б) в ал. 3 думите „чл. 68, ал. 1 и 2“ се
заменят с „чл. 68, ал. 1“;
в) в ал. 4 навсякъде думите „чл. 68, ал. 3“
се заменят с „чл. 68, ал. 2“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
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Законът е приет от 42-то Народно събрание на 18 декември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
9550

РЕШЕНИЕ

за избор на Националното бюро за контрол
на специалните разузнавателни средства
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Републ ика
България и чл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от
Закона за специалните разузнавателни средства
РЕШИ:
1. Избира за членове на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни средства:
– Илия Ангелов Ганев;
– Георги Тодоров Гатев;
– Бойко Илиев Рашков;
– Огнян Стоичков Янакиев;
– Огнян Атанасов Атанасов.
2. Избира за председател на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Бойко Илиев Рашков.
3. Избира за заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства Георги Тодоров Гатев.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 19 декември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
9565

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за издигане
на кандидатури, представяне и публично оповес
тяване на документи, изслушване на кандидати
и подготовка за избор на главен инспектор в
Инспектората към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 132а,
ал. 2 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 87 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за издигане на
кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати
и подготовка за избор на главен инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен съвет:
1. Издигане на кандидатури и представя
не на документи на кандидатите за главен
инспектор в Инспектората към Висшия съ
дебен съвет
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Предложенията за кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен
съвет се правят от народни представители до
27 декември 2013 г. до Комисията по правни
въпроси.
Предложенията се придружават с писмени мотиви и към тях се прилагат следните
документи:
– писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
– подробна автобиография;
– ксерокопие от диплома за завършено
висше юридическо образование;
– дек ларация по образец – приложение
№ 2 към решението, че не е налице обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за
съдебната власт;
– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж;
– свидетелство за съдимост;
– удостоверение от Националната следствена служба.
Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 42, ал. 1 и 2 от
Закона за съдебната власт.
Всеки кандидат представя на Комисията
по правни въпроси:
– концепция за работата си като главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител;
– декларация за имотното си състояние
и произхода на средствата за придобиването
на имуществото си по образец, утвърден от
министъра на правосъдието.
2. Публично оповестяване на документите
Предложенията заедно с документите по
т. 1 се публикуват на специалната секция на
интернет страницата на Народното събрание.
Публикуват се и името и мотивите на народния представител, предложил съответната
кандидатура.
Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
Юри ди ческ и лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и
научни организации могат да представят на
Комисията по правни въпроси становища за
кандидата, включващи и въпроси, които да му
бъдат поставяни. Становищата и въпросите се
изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл.
Княз Александър I № 1, Комисия по правни
въпроси, или по електронен път на e-mail:
kpv1@parliament.bg. Анонимни становища и
сигнали не се разглеждат.
Становищата и въпросите се публикуват
на специалната секция в интернет страницата
на Народното събрание и на интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен
съвет. Не се публикуват конкретни данни,
съставляващи класифицирана информация,
както и факти от интимния живот на лицата.
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3. Проверка за допускане на кандидатите
до изслушване
Комисията по правни въпроси на отделно
заседание, предхождащо изслушването, проверява дали предложените кандидати отговарят на
изискванията за заемане на длъжността „Главен
инспектор“ в Инспектората към Висшия съдебен съвет и представените от тях документи.
В случай че Комисията по правни въпроси
установи, че кандидат не е представил всички
необходими документи, тя го уведомява, че може
да ги представи в срок 5 дни от уведомлението.
До изслушване не се допускат кандидати,
които:
– не отговарят на изискванията по чл. 42,
ал. 2 от Закона за съдебната власт;
– не са представили документите по т. 1.
След извършване на проверката Комисията
по правни въпроси изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване.
Списъкът се изготвя по азбучен ред на личните имена на кандидатите и се публикува на
специалната секция на интернет страницата
на Народното събрание.
4. Изслушване на допуснатите кандидати
за главен инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет
Комисията по правни въпроси изслушва
само допуснатите кандидати по поредността
им в списъка.
Вносителят на предложението представя
кандидата в изложение до 2 минути.
На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и
да представи концепцията си за работа като
главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет в изложение до 15 минути за
всеки кандидат.
Народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и
такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани
за осъщест вяване на общест венополезна
дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите
е до 3 минути.
На всеки кандидат се предоставя право на
отговор след задаването на всички въпроси
към него. Времето за отговор на всеки въпрос
е до 3 минути.
Заседанието на Комиси я та по п равни
въпроси е публично и се излъчва в реално
време в интернет чрез специалната секция на
интернет страницата на Народното събрание.
5. Подготовка за избор на главен инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Комисията по правни въпроси изготвя
проект за решение за приемане на процедурни
правила за провеждане на избор от Народното
събрание на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет до провеждането
на изслушването на кандидатите.
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Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 19 декември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
Приложение № 1
към Решение за приемане на процедурни
правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи,
изслушване на кандидати и подготовка за
избор на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата........................................
............................................., с ЕГН …………………………,
л.к. № ………………………..., изд. на …………………....….
от МВР ……….........................................……………….,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
Декларатор:
Приложение № 2
към Рeшение за приемане на процедурни
правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи,
изслушване на кандидати и подготовка за
избор на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата........................................
............................................., с ЕГН …………………………,
л.к. № ………………………..., изд. на …………………....….
от МВР ……….........................................……………….,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не съм дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет.
Декларатор:
9567

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за обсъж
дане и приемане на нов Изборен кодекс
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за обсъждане
и приемане на постъпили законопроекти за
нов Изборен кодекс. Временната комисия е
водеща по тези законопроекти.
2. Временната комисия е водеща и обсъжда
и други законопроекти, свързани с изборното
законодателство.
3. Временната комисия работи по правилата
за работа на постоянните комисии, като законопроектите по т. 1 и 2 се обсъждат и гласуват
по реда на глава осма от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
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4. Комисията се състои от 16 народни представители, избрани на паритетен принцип – по
четирима от всяка парламентарна група.
5. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Мая Божидарова Манолова
Членове:
Данаил Димитров Кирилов,
Десислава Вълчева Атанасова,
Красимир Георгиев Ципов,
Цецка Цачева Данговска,
Дора Илиева Янкова,
Татяна Иванова БуруджиеваВаниотис,
Филип Стефанов Попов,
Мустафа Сали Карадайъ,
Хамид Бари Хамид,
Четин Хюсеин Казак,
Янко Александров Янков,
Десислав Славов Чуколов,
Павел Димитров Шопов,
Петър Иванов Петров,
Явор Божилов Нотев.
6. Временната комисия се избира за срок
до обнародването в „Държавен вестник“ на
нов Изборен кодекс.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 20 декември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
9566

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Националната разуз
навателна служба за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни бюджетни
кредити в размер 700,0 хил. лв. по бюджета на
Националната разузнавателна служба за 2013 г.
за изплащане на дължими обезщетения при освобождаване от военна служба съгласно чл. 227
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, както и за неотложни
разходи за обезпечаване дейността на службата.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на икономии на разходите и трансферите по републиканския бюджет за 2013 г.
(2) Министърът на финансите по предложение на директора на Националната разузнавателна служба да извърши налагащите се
от чл. 1 промени по съответните бюджети за
2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на директора на Националната разузнавателна служба.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2013 г.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9517

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 27 на
Министерския съвет от 2013 г. за предоста
вяне на допълнителни бюджетни кредити на
Министерството на регионалното развитие
за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 33 и 103 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Приложението към чл. 1, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 1, ал. 1
№
по
Наименование на обекта
ред
1.
НОВО СТРОИТЕЛСТВО
1.1. А в т о м а г и с т р а л а „ Х е м у с“,
у час т ък о т к м 342+20 0 до
к м 350+000, осъществяващ
връзката с път І-2 и път I-4
ч р е з п ът н а в р ъ з к а с п ът
І-7 за Силистра
1.2. А в т о м а г и с т р а л а „ Х е м у с“,
участък от км 337+302 до км
342+200
1.3. А вт ома г ис т ра ла „Мари ца“,
участък от км 99+820 до км
108+510
1.4. Път І-9, участък (край обход Поморие) – квартал Сарафово, от
км 222+849 до км 225+522
1.5. Пътна варианта и мост над
р. Стряма на път II-56 Раковски – Пловдив при км 84+540
2.
ОСНОВЕН РЕМОНТ
Ремонт на ВИ А Д У КТИ на
Автомагистрала „Хемус“ при
км 30+874 и Автомагистрала
„Тракия“ при км 61+327 и км
67+000
3.
ПОДДЪРЖ АНЕ НА РЕПУБ
Л И К А Н С К А Т А П ЪТ Н А
МРЕЖ А
3.1. Път I-2 Русе – Шумен, от км
0+000 до км 109+000
3.2. Път І І І- 86 41 П а м пор ов о –
(Смолян – Стойките), от км
0+000 до км 11+350

Сума
(в лв.)
48 965 717

26 327 545

6 577 063

10 000 000

3 765 146

2 295 963
9 466 714

9 466 714

48 700 569
44 989 522

50 311
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№
Сума
по
Наименование на обекта
(в лв.)
ред
3.3. Път ІІІ-866 Смолян – Михалково – Кричим, от км 22+490
до км 26+490
213 584
3.4. Път ІІІ-864 Пампорово – Стойките, при км 9+980
167 760
3.5. Път ІІІ-866 Смолян – Михалково – Кричим, от км 12+817 до
км 17+600
215 498
3.6. Път III-864 Пампорово – Стойките, от км 4+009 до км 11+260
49 859
3.7. Зимно поддържане
3 014 035
4.
ФИ Н А НС И РА Н Е С Д ЪРЖ АВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ
24 000 000
О б ек т и з а р ех аб и л и т а ц и я
от проект „Транзитни пътища – V“, изпълнявани със заем
от Европейската инвестиционна банка
24 000 000
5.
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ЧАСТ
ОТ ДОВЕЖДАЩИЯ ВОДОПРОВОД ЗА КЪРДЖ АЛИ
386 700
ОБЩО
131 519 700

“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
21 декември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9574

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
средства по бюджета на община Септември
за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни средства в размер 2 480 000 лв. по бюджета
на община Септември за 2013 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на икономии на разходите и трансферите по републиканския бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени на бюджетните взаимоотношения на община Септември с
централния бюджет по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кмета на община Септември.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от
21 декември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9575

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за одобряване на целева субсидия за капита
лови разходи по бюджета на община Перник
за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява целева субсидия за
капиталови разходи в размер до 869 000 лв.
по бюджета на община Перник за 2013 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
финансиране на неразплатените разходи за
изпълнения обект „Възстановяване на опожарения драматичен театър „Боян Дановски“
в гр. Перник.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2013 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени на
бюджетните взаимоотношения на общината
с централния бюджет за 2013 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кмета на община Перник.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9576

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60
от 2009 г., бр. 45, 62 и 101 от 2010 г., бр. 49, 52 и 97
от 2011 г., бр. 99 и 100 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г.)
§ 1. В член единствен числото „14“ се
заличава.
§ 2. Параграф 1д от допълнителните разпоредби се отменя.
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§ 3. В приложение № 1 към член единствен
в таблица № 3 т. 6 се изменя така:
„6. Осигуряване на продължителен периферен венозен достъп.“
§ 4. В приложение № 2 към член единствен:
1. В раздел I „Общомедицински дейности“
част „Манипулации“ се изменя така:
„Манипулации
1. Ин жек ции – подкож ни, м уск улни и
венозни
2. Осигуряване на продължителен периферен венозен достъп
3. Венозна пункция и вземане на кръв
4. Инсталиране на медикаменти през катетър (сонда), дренаж
5. Венозна инфузия
6. Въвеждане, промиване и смяна на урет
рален катетър
7. Изкуствена вентилация и непряк сърдечен масаж
8. Всички видове превръзки
9. Механична хемостаза и/или локално
прилагане на хемостатични лекарства.“
2. В раздел II „Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по
специалности“ се правят следните изменения:
а) в пакет „Нервни болести, детска неврология“ в част „Специализирани медицински
дейности“ т. 3 се отменя;
б) в пакет „Вътрешни болести“ т. 7, 8, 13
и 15 се отменят;
в) в пакет „Гастроентерология и детска
гастроентерология“ в част „Специализирани
медицински дейности“ т. 2 и 6 се отменят.
г) в пакет „Кардиология и детска кардио
логия“ в част „Специализирани медицински
дейности“ в т. 4 думите „и перикардна“ се
заличават;
д) в пакет „Съдова хирургия“:
аа) наименованието на пакета се изменя
така:
„Съдова хирургия, ангиология“;
бб) в част „Високоспециализирани медицински дейности“ т. 3 се отменя;
е) в пакет „Хирургия“:
аа) наименованието на пакета се изменя така:
„Хирургия, детска хирургия“;
бб) в част „Специализирани медицински
дейности“:
аа) точка 8 се отменя;
бб) точка 10 се отменя;
вв) в т. 20 думите „и простатата“ се заличават;
ж) в пакет „Имунология“:
аа) наименованието на пакета се изменя
така:
„Клинична имунология“;
бб) в част „Специализирани изследвания“
се създават т. 7 и 8:
„7. Изследване на С-реактивен протеин.
8. Изследване на ревматоиден фактор;“
вв) в част „Високоспециализирани изследвания“ се създава т. 7:
„7. Определяне на Anti – TPO“;
з) в пакет „Клинична лаборатория“, в част
„Специализирани изследвания“, в подчаст V
„Клинико-химични изследвания“ в т. А „Субстрати“ след думата „профил“ се поставя за-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

петая и се добавя „Антистрептолизинов титър
(AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови
инфекции) и изследване на ревма фактор (RF)“;
и) в пакет „Клинична микробиология“ т. 10
се изменя така:
„10. Диагностично изследване за ревматоиден артрит, инфекциозна мононуклеоза,
Chlamydia.“
§ 5. В приложение № 5 към член единствен
се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред 8 се отменя.
2. Ред 76 се изменя така:
„76. Ендоскопски процедури при обструкции
на горните пикочни пътища.“
3. Ред 99 се изменя така:
„99.1. Декомпенсирана хронична дихателна
недостатъчност при болести на дихателната
система при лица над 18 години.
99.2. Декомпенсирана хронична дихателна
недостатъчност при болести на дихателната
система при лица над 18 години с неинвазивна
вентилация.“
4. Редове 142.1. и 142.2. се изменят така:
„142.1. Преж девременно прекъсване на
бременността спонтанно или по медицински
показания до 13 гест. с. включително.
142.2. Преж девременно прек ъсване на
бременността спонтанно или по медицински
показания от 14 гест. с. до потенциална жизнеспособност на плода.“
5. На ред 144 думите „преди 37 гест. седмица“ се заличават.
6. Ред 207 се изменя така:
„207.1. Хирургично лечение при сърдечни
заболявания в условията на екстракорпорално
кръвообращение при деца от 1 до 18 години.
Минимално инвазивни сърдечни операции
при лица от 1 до 18 години.
207.2. Хиру ргично лечение на деца до
1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално
кръвообращение“.
7. Създава се ред 258.3:
„258.3. Радиохирургия на онкологични и
неонкологични заболявания.“
8. На ред 307 след думата „Реплантация“
се добавя „и реконструкции“.
9. Създават се редове 309, 310 и 311:
„309. Муковисцидоза.
310. Диагностични процедури и консервативно лечение на заболявания в областта на
детско-юношеската гинекология.
311. Хирургично лечение на деца до 1 година с вродени аномалии.“
10. В част „Забележки“:
а) в т. 3, изречение трето, след думите „т. 5“
се добавя „и 9“;
б) в т. 5 изречение второ се заличава;
в) създава се т. 8:
„8. Стойност та на им у носу пресивната
терапия, прилагана в клиничните пътеки по
редове № 63 и № 65 за състояния/усложнения,
произтичащи от основното заболяване или
лечение, не се включва в цената на клиничната
пътека, заплащана от НЗОК. Лекарствените
продукти се предписват и прилагат от лечебното заведение и се заплащат от НЗОК при
спазване на правилата, въведени с т. 5 и 9 от
забележките към приложение № 10.“

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 111

§ 6. Приложение № 6 към член единствен се изменя така:
„Приложение № 6
към член единствен

Пакет дейности за медицински консултации, изследвания и документи, необходими за медицинска
експертиза при деца
Рубрика по МКБ

МКБ
код

Заболявания

Консултации

Изследвания

1

2

3

4

5

Туберкулоза на ди- А15.0
Туберкулоза на белите
Пневмология и рентгенография и томография
хателните органи,
дробове, потвърдена бакфтизиатрия
на гръден кош и бял дроб;
потвърдена бактеритериоскопично с наличие
микробиологично изследване
ологично и хистолоили отсъствие на културеза Мicobacterium
гично
лен растеж
А15.1

Туберкулоза на белите
дробове, потвърдена само
с културелен растеж

Пневмология и рентгенография и томография
фтизиатрия
на гръден кош и бял дроб;
микробиологично изследване
за Мicobacterium

А15.2

Туберкулоза на белите
дробове, потвърдена хистологично

Пневмология и
рентгенография на гръден
фтизиатрия
кош и бял дроб; хистологично
изследване

А15.4

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли,
потвърдена бактериологично и хистологично

Пневмология и Проба Манту; рентгенологичфтизиатрия
ни – група 2 и 3

А15.5 Туберкулоза на ларинкса, Пневмология и
трахеята и бронхите, по- фтизиатрия, уштвърдена бактериологично но-носно-гърлеи хистологично
ни болести
А15.8

рентгенологични – група 2
и 3

Туберкулоза на други ди- Пневмология и рентгенологични– група 2 и 3
хателни органи, потвър- фтизиатрия, ушдена бактериологично и но-носно-гърлехистологично
ни болести

Туберкулоза на ди- А16.0
Туберкулоза на белите
Пневмология и Проба Манту; рентгенография
хателните органи,
дробове с отрицателни
фтизиатрия
и томография на гръден кош
непотвърдена бактебактериологични и хистои бял дроб; микробиологично
риологично или хислогични изследвания
изследване за Мicobacterium
тологично
А16.1
Туберкулоза на белите
Пневмология и Проба Манту; рентгенография
дробове, без провеждане
фтизиатрия
и томография на гръден кош
на бактериологични и хиси бял дроб; микробиологично
тологични изследвания
изследване за Мicobacterium
А16.3

Туберкулоза на интрато- Пневмология и Проба Манту; рентгенологичракалните лимфни възли,
фтизиатрия
ни – група 2 и 3
без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.4 Туберкулоза на ларинкса, Пневмология и Проба Манту; рентгенологичтрахеята и бронхите, без фтизиатрия, ушни – група 2 и 3
указание за бактериоло- но-носно-гърлегично или хистологично
ни болести
потвърждаване
А16.8

Туберкулоза на други ди- Пневмология и
хателни органи, потвър- фтизиатрия, ушдена бактериологично и но-носно-гърлехистологично
ни болести

Туберкулоза на нерв- А17.1 Менингеална туберкулоза
ната система

рентгенологични – група 2
и 3

Пневмология Проба Манту; рентгенологичи фтизиатрия;
ни – група 2 и 3
нервни болести

Туберкулоза на други А18.0 Туберкулоза на костите и Пневмология и
органи
ставите
фтизиатрия; ортопедия и травматология

Рентгенологични – група 2
и 3
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А18.1 Туберкулоза на пикочо-половите органи
А18.2
А18.3

Милиарна туберкулоза
Вроден сифилис

Лайшманиоза

Ехинококоза

Туберкулозна периферна
лимфаденопатия
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Нефрология,
урология

Проба Манту; микробиологично изследване на урина;
ехография

Пневмология и
фтизиатрия

Проба Манту

Туберкулоза на червата,
Пневмология и
перитонеума и мезентери- фтизиатрия; гасалните лимфни възли
троентерология

Проба Манту;
рентгенологични – група 4;
ехография

A18.4

Туберкулоза на кожата и
подкожната тъкан

Пневмология
и фтизиатрия;
кожни и венерически болести

Проба Манту; микробиологично изследване

А18.5

Туберкулоза на окото

Пневмология
и фтизиатрия;
очни болести

Проба Манту

А19.8 Други форми на милиарна Детска пневмо- Кръвно-газов анализ, рентгетуберкулоза
логия и фтизи- нологични изследвания – груатрия
па 2 и 3, проба Манту
А50.0 Ранен вроден сифилис със кожни и венерисимптоми
чески болести

Рентгенологични изследвания – група 2

А50.1 Ранен вроден латентен си- кожни и венерифилис
чески болести

Рентгенологични изследвания – група 2

А50.2 Ранен вроден сифилис, не- кожни и венериуточнен
чески болести,
нервни болести

Рентгенологични изследвания – група 2

А50.3 Късно вродено сифилитич- кожни и венерино увреждане на очите
чески болести,
очни болести

–

А50.4 Късно вроден невросифи- кожни и венерилис [ювенилен невросифи- чески болести,
лис]
нервни болести

Рентгенологични – група 2

В55.0 Висцерална лайшманиоза клинична хема- Клинико-химични, хематолотология, медигични и цитологични
цинска паразитология
В67.1

Инвазия на белия
дроб, предизвикана от
Echinococcusgranulosus

Детска пневмо- Кръвна картина; серологично
логия и фтизиа- изследване; рентгенография
трия; хирургия
на гръден кош и бял дроб

В67.5

Инвазия на черния
дроб, предизвикана от
Echinococcusmultilocularis

Гастро-ентеро- Кръвна картина; серологично
логия, хирургия изследване; абдоминална ехография

В67.6

Друга инвазия,
предизвикана от
Echinococcusmultilocularis

нервни болести, Клинико-химични, Хематолоочни болести
гични и цитологични
Рентгенологични изследвания – група 2

Трихинелоза

В75

Трихинелоза

медицинска
паразитология,
нервни болести

Клинико-химични,
рентгенологични изследвания – група 3
ЕМГ

Злокачествено новообразувание на
устната

C00.0

Външна повърхност на
горна устна

ушно-носно-гърлени болести;
онкология

–

С00.1

Външна повърхност на
долн а устна

ушно-носно-гърлени болести;
онкология

–

С00.3 Горна устна, вътрешна по- ушно-носно-гървърхност
лени болести;
онкология

–
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С00.4 Долна устна, вътрешна по- ушно-носно-гървърхност
лени болести;
онкология

–

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

ушно-носно-гърлени болести;
онкология

–

С00.6

Комисура на устните

ушно-носно-гърлени болести;
онкология

–

С00.9

Устна, неуточнена част

ушно-носно-гърлени болести;
онкология

–

С01

Злокачествено новообразувание на основата на
езика

ушно-носно-гърлени болести,
онкология

–

Злокачествено ново- С02.0 Горна повърхност на езика ушно-носно-гъробразувание на други
лени болести,
и неуточнени части
онкология
на езика
С02.1 Странични ръбове на ези- ушно-носно-гърка
лени болести,
онкология

–

С02.2 Долна повърхност на ези- ушно-носно-гърка
лени болести,
онкология

–

С02.3

Предните две-трети на
езика, неуточнена част

ушно-носно-гърлени болести,
онкология

–

С02.4

Езикова сливица

ушно-носно-гърлени болести,
онкология

–

Лезия, излизаща извън
ушно-носно-гърграниците на една и пове- лени болести,
че посочени локализации
онкология
на езика

–

Злокачествено новообразувание на основата на езика

С02.8

С02.9

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена
жлеза (паротис)

С07

Злокачествено ново- С08.0
образувание на друга
и неуточнена част на С08.1
големите слюнчени
жлези
С08.8

Злокачествено новообразувание на
венците

Език, неуточнена част

–

ушно-носно-гърлени болести,
онкология

–

Злокачествено новообра- лицевочелюстна
зувание на околоушната
хирургия
слюнчена жлеза (паротис)

–

Подчелюстна жлеза (суб- лицевочелюстна
мандибуларна)
хирургия

–

Подезична жлеза
(сублингвална)

лицевочелюстна
хирургия

–

Лезия, излизаща извън
лицевочелюстна
границите на една и повехирургия
че посочени локализации
на големите слюнчени
жлези

–

С08.9

Голяма слюнчена жлеза,
неуточнена част

лицевочелюстна
хирургия

–

С03.0

Горен венец

лицевочелюстна
хирургия

–

С03.1

Долен венец

лицевочелюстна
хирургия

–

С03.9

Венец, неуточнен

лицевочелюстна
хирургия

–
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Злокачествено новообразувание на
небцето

C05.0

Твърдо небце

лицевочелюстна
хирургия

–

C05.1

Меко небце

лицевочелюстна
хирургия

–

С05.2

Увула

лицевочелюстна
хирургия

–

Лезия, излизаща извън
лицевочелюстна
границите на една и повехирургия
че посочени локализации
на небцето

–

С05.8

Злокачествено новообразувание на
орофаринкса (мезофаринкс)

С.05.9

Небце, неуточнено

лицевочелюстна
хирургия

–

С10.0

Валекула

лицевочелюстна
хирургия

–

С10.1

Предна повърхност на
епиглотиса

лицевочелюстна
хирургия

–

С10.2

Странична стена на орофаринкса

лицевочелюстна
хирургия

–

С10.3 Задна стена на орофаринк- лицевочелюстна
са
хирургия

–

С10.9

лицевочелюстна
хирургия

–

Лезия, излизаща извън
лицевочелюстна
границите на една и повехирургия
че посочени локализации
на орофаринкса

–

С10.8

Злокачествено новообразувание на
носоглътката (назофаринкс)

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

Орофаринкс, неуточнен

С11.0

Горна стена на назофаринкса

ушно-носно-гърлени болести

–

С11.1

Задна стена на назофаринкса

ушно-носно-гърлени болести

–

С11.2 Странична стена на назо- ушно-носно-гърфаринкса
лени болести

–

С11.3

Предна стена на назофаринкса

ушно-носно-гърлени болести

–

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

ушно-носно-гърлени болести

–

Злокачествено новообра- ушно-носно-гързувание на пириформения
лени болести
синус

–

С12

Злокачествено ново- С13.0
образувание на хипофаринкса
С13.1

С13.2
С13.8

С13.9

Посткрикоидна област

ушни-носни и
гърлени болести

–

Ариепиглотична гънка,
обърната към хипофаринкса

ушни-носни и
гърлени
болести

–

Задна стена на хипофаринкса

ушни-носни и
гърлени болести

–

Лезия, излизаща извън
ушни-носни и
границите на една и пове- гърлени болести
че посочени локализации
на хипофаринкса

–

Хипофаринкс, неуточнен

ушни-носни и
гърлени болести

–
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Злокачествено ново- С14.0
Фаринкс, неуточнен
ушни-носни и
образувание с други
гърлени болести
и неточно определе- С14.2 Пръстен на Waldeyer (тон- ушни-носни и
ни локализации на
зиларен)
гърлени болести
устните, устната куС14.8
Лезия, излизаща извън
ушни-носни и
хина и фаринкса
границите на една и пове- гърлени болести
че посочени локализации
на устните, устната кухина
и фаринкса
Злокачествено ново- С15.0
образувание на хранопровода
С15.1

Злокачествено новообразувание на
стомаха

Шийната част на хранопровода

хирургия, гастроентерология

Гръдната част на хранопровода

хирургия

С15.2 Коремната част на хранопровода

хирургия

С15.3 Горната третина на хранопровода

хирургия

С15.4

хирургия

Средната третина на хранопровода

С15.5 Долната третина на хранопровода

хирургия

С15.8

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

хирургия

С15.9

Хранопровод, неуточнена
част

хирургия, гастроентерология

С16.0

Кардия

хирургия, гастроентерология

С16.1

Дъно на стомаха

хирургия или
гастроентерология

С16.2

Тяло на стомаха

хирургия, гастроентерология

С16.3

Антрум на пилора

хирургия, гастроентерология

С16.4

Пилор

хирургия, гастроентерология

С16.5 Малка кривина на стомаха, неуточнена част

хирургия, гастроентерология

С16.6 Голяма кривина на стома- хирургия, гасха, неуточнена част
троентерология
С16.8

Лезия, излизаща извън
хирургия, гасграниците на една и пове- троентерология
че посочени локализации
на стомаха

С16.9 Стомах, неуточнена локализация
Злокачествено ново- С17.0
образувание на тънките черва
С17.1
С17.2

хирургия, гастроентерология

Дванадесетопръстник

хирургия, гастроентерология

Йеюнум

хирургия, гастроентерология

Илеум

хирургия
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С17.3

Дивертикул на Meckel

хирургия

С17.8

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

хирургия

С17.9

Тънки черва, неуточнена
част

хирургия

Цекум

хирургия

Апендикс

хирургия

С18.2

Колон асценденс

хирургия

С18.3

Флексура хепатика

хирургия

С18.4

Колон трансверзум

хирургия

С18.5

Флексура лиеналис

хирургия

С18.6

Колон десценденс

хирургия

С18.7

Колон сигмоидеум

хирургия

С18.8

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

хирургия

С18.9 Дебело черво, неуточнена
част

хирургия

Злокачествено ново- С18.0
образувание на дебелото черво (колон) С18.1

Злокачествено новообразувание на
ректосигмоидната
област

С19

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

хирургия

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

С20

Злокачествено новообразувание на правото черво
(ректум)

хирургия

Анус, неуточнена част

хирургия

Анален канал

хирургия

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

хирургия

Карцином на интрахепатални жлъчни пътища

хирургия

Хепатобластом

хирургия

Ангиосарком на черния
дроб

хирургия

Злокачествено ново- С21.0
образувание на ануса
С21.1
и аналния канал
С21.8

Злокачествено ново- С22.1
образувание на черния дроб и интрахе- С22.2
паталните жлъчни
пътища
С22.3

Злокачествено новообразувание на
жлъчния мехур

С22.4 Други саркоми на черния
дроб

хирургия

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

хирургия

С22.9

Злокачествено новообразувание на черен дроб,
неуточнено

хирургия

С23

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

хирургия
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Екстрахепатални жлъчни
канали

хирургия

Ампула на Vater

хирургия

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

хирургия

Глава на панкреаса

хирургия

Тяло на панкреаса

хирургия

С25.2

Опашка на панкреаса

хирургия

С25.3

Панкреатичен канал

хирургия

С25.4

Ендокринна част на панкреаса

хирургия

С25.7 Други части на панкреаса

хирургия

С25.8

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

хирургия

С25.9

Злокачествено новообразувание на панкреас, не
уточнено

хирургия

С26.0 Чревен тракт, неуточнена
част

хирургия

С26.1

Далак

хирургия

С26.8

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

хирургия

С26.9 Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

хирургия

Злокачествено ново- С24.0
образувание на други
и неуточнени части С24.1
на жлъчните пътища
С24.8

Злокачествено ново- С25.0
образувание на панС25.1
креаса

Злокачествено новообразувание на
храносмилателните
органи с друга и
неточно определена
локализация

Злокачествено новообразувание на
носната кухина и
средното ухо

Злокачествено новообразувание на
синусите
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С30.0

Носна кухина

ушно-носно-гърлени болести

К АТ на глава

С30.1

Средно ухо

ушно-носно-гърлени болести

К АТ на глава

С31.0

Максиларен синус

ушно-носно-гърлени болести

К АТ на глава

С31.1

Етмоидален синус

ушно-носно-гърлени болести

К АТ на глава

С31.2

Фронтален синус

ушно-носно-гърлени болести

К АТ на глава

С31.3

Сфеноидален синус

ушно-носно-гърлени болести

К АТ на глава

С31.8

Лезия, излизаща извън
ушно-носно-гърграниците на една и пове- лени болести
че посочени локализации
на синусите

К АТ на глава

С31.9

Злокачествено новообра- ушно-носно-гързувание на синуси, неуточ- лени болести
нено

К АТ на глава

БРОЙ 111

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

1

2

3

4

5

Злокачествено новообразувание на
ларинкса

С32.0

Глотис

ушно-носно-гърлени болести

–

С32.1

Супраглотис

ушно-носно-гърлени болести

–

С32.2

Субглотис

ушно-носно-гърлени болести

–

С32.3

Ларингеален хрущял

ушно-носно-гърлени болести

–

Лезия, излизаща извън
ушно-носно-гърграниците на една и пове- лени болести
че посочени локализации
на ларинкса

–

С32.8

С32.9

Злокачествено новообразувание на
трахеята

С33

Злокачествено ново- С34.0
образувание на бронхите и белия дроб

ушно-носно-гърлени болести

Злокачествено новообразухирургия
вание на трахеята
пневмология и
фтизиатрия

–

фибробронхоскопия
К АТ на гръден кош

Главни бронхи

хирургия
пневмология и
фтизиатрия

фибробронхоскопия
К АТ на гръден кош

Горен лоб, бронх или бял
дроб

хирургия или
пневмология и
фтизиатрия

фибробронхоскопия
К АТ на гръден кош

С34.2 Среден лоб, бронх или бял
хирургия
дроб
пневмология и
фтизиатрия

фибробронхоскопия
К АТ на гръден кош

С34.3 Долен лоб, бронх или бял
дроб

хирургия
пневмология и
фтизиатрия

фибробронхоскопия
К АТ на гръден кош

С34.8

хирургия
пневмология и
фтизиатрия

фибробронхоскопия
К АТ на гръден кош

С34.9 Бронх или бял дроб, с неухирургия
точнена локализация
пневмология и
фтизиатрия

фибробронхоскопия
К АТ на гръден кош

С34.1

Злокачествено новообразувание на
тимуса

Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено

С37

Злокачествено ново- С38.0
образувание на сърцето, медиастинума С38.1
и плеврата
С38.2

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

Злокачествено новообразувание на тимуса

хирургия

К АТ на гръден кош; ехокардиография

Сърце

хирургия

К АТ на гръден кош; ехокардиография

Преден медиастинум

хирургия
кардиология

К АТ на гръден кош; ехокардиография; ЕКГ

Заден медиастинум

хирургия

К АТ на гръден кош; ехокардиография

хирургия

К АТ на гръден кош; ехокардиография

С38.3 Медиастинум, неуточнена
част
С38.4

Плевра

хирургия
пневмология и
фтизиатрия

К АТ на гръден кош

С38.8

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

хирургия
пневмология и
фтизиатрия

К АТ на гръден кош
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хирургия
пневмология и
фтизиатрия

К АТ на гръден кош

хирургия
пневмология и
фтизиатрия

К АТ на гръден кош

Неточно определени локализации на дихателната
система

хирургия
пневмология и
фтизиатрия

К АТ на гръден кош

Злокачествено но- С40.0 Лопатка (скапула) и дълги
вообразувание на
кости на горен крайник
костите и ставните С40.1
Къси кости на горния
хрущяли на крайникрайник
ците
С40.2
Дълги кости на долен
крайник

ортопедия и
травматология

рентгенологични – група 2
К АТ или МРТ

ортопедия и
травматология

рентгенологични – група 2
К АТ или МРТ

ортопедия и
травматология

рентгенологични – група 2
К АТ или МРТ

С40.3 Къси кости на долен крайортопедия и
ник
травматология

рентгенологични – група 2
К АТ или МРТ

С40.8

рентгенологични – група 2
К АТ или МРТ

Злокачествени ново- С39.0 Горни дихателни пътища,
образувания с други
неуточнена част
и неточно определени локализации на С39.8
Лезия, излизаща извън
дихателните органи
границите на една и повеи гръдния кош
че посочени локализации
на дихателната система и
гръдния кош
С39.9

С40.9

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

Злокачествен меланом на кожата

Лезия, излизаща извън
ортопедия и
границите на една и пове- травматология
че посочени локализации
на костите и ставните хрущяли на крайниците
Кости и ставни хрущяли
на крайниците, с неуточнена локализация

ортопедия и
травматология

рентгенологични – група 2
К АТ или МРТ

С41.0 Кости на черепа и лицето лицево-челюстна
хирургия

рентгенологични – група 2

С41.1 Долна челюст (мандибула) лицево-челюстна
хирургия

рентгенологични – група 2

С41.2

ортопедия и
травматология

рентгенологични – група 2
К АТ или МРТ

С41.3 Ребра, гръдна кост и ключица

ортопедия и
травматология

рентгенологични – група 2
К АТ или МРТ

С41.4

Кости на таза, сакрума и
опашката

ортопедия и
травматология

рентгенологични – група 2
К АТ или МРТ

С41.8

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

ортопедия и
травматология

рентгенологични – група 2
К АТ или МРТ

С41.9

Злокачествено новообразувание на кости и ставни
хрущяли, неуточнено

ортопедия и
травматология

рентгенологични – група 2
К АТ или МРТ

Гръбначен стълб

С43.0 Злокачествен меланом на кожни и венериустната
чески болести

–

С43.1 Злокачествен меланом на кожни и венеклепача, включително и рически болести
ъгъла на клепачната цепка
хирургия

–

С43.2 Злокачествен меланом на кожни и венериухото и външния слухов
чески болести
канал

–

С43.3 Злокачествен меланом на кожни и венеридруги и неуточнени части чески болести
на лицето

–
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С43.4 Злокачествен меланом на кожни и венериокосмената част на глава- чески болести
та и шия

–

С43.5 Злокачествен меланом на кожни и венеритялото
чески болести

–

С43.6 Злокачествен меланом на кожни и венеригорен крайник, включически болести
телно областта на раменния пояс

–

С43.7

Злокачествен меланом
кожни и венерина долен крайник, включески болести
чително тазобедрената
област

–

С43.8

Лезия, излизаща извън
кожни и венериграниците на една и пове- чески болести
че посочени локализации
на злокачествения меланом на кожата

–

С43.9 Злокачествен меланом на кожни и венерикожата, неуточнен
чески болести

–

Други злокачествени С44.0
Кожа на устните
кожни и венериновообразувания на
чески болести
кожата
С44.1 Кожа на клепачи, включи- кожни и венерително ъглите на клепачни- чески болести
те цепки

–

С44.2 Кожа на ухото и външния кожни и венерислухов канал
чески болести

–

С44.3 Кожа на други и неуточне- кожни и венерини части на лицето
чески болести

–

С44.4

–

С44.5

Кожа на окосмената част кожни и венерина главата и шията
чески болести
Кожа на тялото

–

кожни и венерически болести

–

С44.6

Кожа на горен крайник, кожни и венеривключително областта на чески болести
раменния пояс

–

С44.7

Кожа на долен крайник, кожни и венеривключително тазобедрена- чески болести
та област

–

С44.8

Лезия, излизаща извън
кожни и венериграниците на една и пове- чески болести
че посочени локализации
на кожата

–

С44.9 Злокачествено новообразу- кожни и венеривание на кожата, с неуточ- чески болести
нена локализация

–

Злокачествено но- С48.0
Ретроперитонеум
вообразувание на
ретроперитонеума и С48.1 Уточнена част на перитоперитонеума
неума

хирургия

диагностичен ултразвук на
коремни органи

хирургия

диагностичен ултразвук на
коремни органи

С48.2

Перитонеум, неуточнена
част

хирургия

диагностичен ултразвук на
коремни органи

С48.8

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

хирургия

диагностичен ултразвук на
коремни органи и
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Злокачествено ново- С49.0 Съединителна и меки тъ- лицево-челюстна
образувание на съекани на главата, лицето и
хирургия
динителната и другишията
те меки тъкани
С49.1 Съединителна и меки тъортопедия и
кани на горен крайник,
травматология
включително областта на
раменния пояс

Злокачествено новообразувание на
вулвата

5
ЯМР

–

С49.2 Съединителна и меки тъкани на долен крайник,
включително тазобедрената област

ортопедия и
травматология

–

С49.3 Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

ортопедия и
травматология

–

Съединителна и меки тъкани на корема

хирургия

–

С49.5 Съединителна и меки тъкани на таза

хирургия

–

С49.6

Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация

хирургия

–

С49.8

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

хирургия

–

С49.9

Съединителна и меки тъкани, с неуточнена локализация

хирургия

–

С50.0

Мамила и ареола

хирургия

мамография

С50.1

Централна част на млечната жлеза

хирургия

мамография

С50.2 Горен вътрешен квадрант
на млечната жлеза

хирургия

мамография

С50.3 Долен вътрешен квадрант
на млечната жлеза

хирургия

мамография

С50.4 Горен външен квадрант на
млечната жлеза

хирургия

мамография

С50.5

Долен външен квадрант
на млечната жлеза

хирургия

мамография

С50.6

Аксиларно удължение на
млечната жлеза

хирургия

мамография

С50.8

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

хирургия

мамография

С50.9 Млечна жлеза, неуточнена
част

хирургия

мамография

С49.4

Злокачествено новообразувание на
млечната жлеза
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С51.0

Голяма срамна устна (лабия)

акушерство и
гинекология

–

С51.1

Малка срамна устна

акушерство и
гинекология

–

С51.2

Клитор

акушерство и
гинекология

–

С51.8

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

акушерство и
гинекология

–

БРОЙ 111
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С51.9

Вулва, неуточнена част

акушерство и
гинекология

–

С52

Злокачествено новообразувание на влагалището
(вагина)

акушерство и
гинекология

–

Ендоцервикс

акушерство и
гинекология

колпоскопия

Екзоцервикс

акушерство и
гинекология

колпоскопия

С53.8

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

акушерство и
гинекология

–

С53.9

Шийка на матката, неуточнена част

акушерство и
гинекология

колпоскопия

Истмус на матката

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

Ендометриум

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

Миометриум

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

С54.3 Дъно (фундус) на матката

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

С54.8

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

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

С54.9 Тяло на матката, с неуточнена локализация

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

Злокачествено ново- С53.0
образувание на шийката на матката
С53.1

Злокачествено ново- С54.0
образувание на тялото на матката
С54.1
С54.2

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена
локализация

С55

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

Злокачествено новообразувание на
яйчника

С56

Злокачествено новообразувание на яйчника

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

Фалопиева тръба

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

Широка връзка

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

Кръгла връзка

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

Параметриум

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

С57.4 Придатъци на матката, неуточнени

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

С57.7

Други уточнени части на
женските полови органи

акушерство и
гинекология

–

С57.8

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

акушерство и
гинекология

абдоминална двуизмерна ехография

С57.9

Женски полови органи, с
неуточнена локализация

акушерство и
гинекология

–

Злокачествено ново- С57.0
образувание на други
и неуточнени части С57.1
на женските полови
органи
С57.2
С57.3
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Злокачествено новообразувание на
пениса

С60.0

Препуциум

урология

–

С60.1

Гланс пенис

урология

–

С60.2

Тяло на пениса

урология

–

С60.8

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

урология

–

С60.9 Пенис, с неуточнена локализация

урология

–

С62.0

Недесцендирал тестис

урология

–

С62.1

Десцендирал тестис

урология

–

С62.9

Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено

урология

–

Епидидим

урология

–

Семенна връв

урология

–

Скротум

урология

–

С63.7

Други уточнени части на
мъжките полови органи

урология

–

С63.8

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

урология

–

С63.9

Мъжки полови органи, с
неуточнена локализация

урология

–

Злокачествени новообразувания на пикочната система

С64

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното
легенче

нефрология

изследване на урина; клинико-химични-креатинин;
ултразвукова диагностика на
коремни органи

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

С65

Злокачествено новообразувание на бъбречното
легенче

нефрология

изследване на урина; клинико-химични-креатинин;
ултразвукова диагностика на
коремни органи

Злокачествено новообразувание на
уретера

С66

Злокачествено новообразувание на уретера

урология

изследване на урина; клинико-химични-креатинин;
ултразвукова диагностика на
коремни органи

Триъгълник на пикочния
мехур

урология

изследване на урина; диагностичен ултразвук на пикочополовата система; цистоскопия

С67.1 Купол на пикочния мехур

урология

изследване на урина; диагностичен ултразвук на пикочополовата система; цистоскопия

С67.2 Латерална стена на пикочния мехур

урология

изследване на урина; диагностичен ултразвук на пикочополовата система; цистоскопия

С67.3 Предна стена на пикочния
мехур

урология

изследване на урина; диагностичен ултразвук на пикочополовата система; цистоскопия

Злокачествено новообразувание на
тестиса

Злокачествено ново- С63.0
образувание на други
и неуточнени части С63.1
на мъжките полови
С63.2
органи

Злокачествено ново- С67.0
образувание на пикочния мехур
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С67.4

Задна стена на пикочния
мехур

урология

изследване на урина; диагностичен ултразвук на пикочополовата система; цистоскопия

С67.5 Шийка на пикочния мехур

урология

изследване на урина; диагностичен ултразвук на пикочополовата система; цистоскопия

С67.6 Отвор на уретера (орифициум)

урология

изследване на урина; диагностичен ултразвук на пикочополовата система; цистоскопия

С67.7

Урахус

урология

изследване на урина; диагностичен ултразвук на пикочополовата система; цистоскопия

С67.8

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

урология

изследване на урина; диагностичен ултразвук на пикочополовата система; цистоскопия

Уретра

нефрология,
урология

изследване на урина; клинико-химични-креатинин;
ултразвукова диагностика на
коремни органи

С68.1

Парауретрални жлези

нефрология,
урология

изследване на урина; клинико-химични-креатинин;
ултразвукова диагностика на
коремни органи

С68.8

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

нефрология,
урология

изследване на урина; клинико-химични-креатинин;
ултразвукова диагностика на
коремни органи

С68.9 Злокачествено новообразувание на пикочни органи,
неуточнено

нефрология,
урология

изследване на урина; клинико-химични-креатинин;
ултразвукова диагностика на
коремни органи

Злокачествено ново- С68.0
образувание на други
и неуточнени части
на пикочните органи

Злокачествено новообразувание на
окото и неговите
придатъци

ВЕСТНИК

С69.0

Конюнктива

очни болести

–
Хистологичен резултат

С69.1

Роговица

очни болести

–
Хистологичен резултат

С69.2

Ретина

очни болести

–
Хистологичен резултат

С69.3

Хороидея

очни болести

–
Хистологичен резултат

С69.4

Цилиарно тяло

очни болести

–
Хистологичен резултат

С69.5

Слъзна жлеза и канали

очни болести

–
Хистологичен резултат

С69.6

Орбита

очни болести

–
Хистологичен резултат

С69.8

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

очни болести

–
Хистологичен резултат

С69.9

Око, неуточнена част

очни болести

–
Хистологичен резултат
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Злокачествено новообразувание на
мозъчните обвивки
(менинги)

С70.0

Церебрални менинги

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

С70.1

Спинални менинги

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

С70.9

Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

Злокачествено ново- С71.0 Главен мозък, с изключе- нервни болести,
образувание на главние на дяловете (лобове) и очни болести
ния мозък
стомахчетата (вентрикули)

ядрено-магнитен резонанс;
ЕЕГ

С71.1

Фронтален лоб

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс;
ЕЕГ

С71.2

Темпорален лоб

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс;
ЕЕГ

С71.3

Париетален лоб

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс;
ЕЕГ

С71.4

Окципитален лоб

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс;
ЕЕГ

С71.5

Мозъчно стомахче

нервни болести,
очни болести

ядрено-магнитен резонанс;
ЕЕГ

С71.6

Малък мозък

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс;
ЕЕГ

С71.7

Мозъчен ствол

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс;
ЕЕГ

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

ядрено-магнитен резонанс;
ЕЕГ

С71.9 Главен мозък, с неуточне- нервни болести
на локализация

ядрено-магнитен резонанс;
ЕЕГ

С71.8

Злокачествено но- С72.0
Гръбначен мозък
вообразувание на
гръбначния мозък, С72.1 Конска опашка (кауда еквина)
черепномозъчните
нерви и други части С72.2
Обонятелен нерв (олна централната нервфакторен)
на система
С72.3
Зрителен нерв

ядрено-магнитен резонанс

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

С72.4

Слухов нерв

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

С72.5

Други и неуточнени черепномозъчни нерви

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

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

ядрено-магнитен резонанс

С72.8

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

нервни болести

С73

Злокачествено новообразувание на щитовидната
жлеза

ендокринология

ехография на щитовидна
жлеза; клинично-химични изследвания – тиреоидни
хормони

Паращитовидна жлеза

ендокринология

К АТ; клинично-химични изследвания – хормони

Хипофиза

ендокринология

К АТ; клинично-химични изследвания – хормони

С75.2 Краниофарингеален канал ендокринология

К АТ; клинично-химични изследвания – хормони

Злокачествено ново- С75.0
образувание на други
ендокринни жлези и С75.1
сродни структури
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С75.3

Епифизна (пинеална)
жлеза

ендокринология

К АТ; клинично-химични изследвания – хормони

С75.4

Каротидни телца

ендокринология

К АТ; клинично-химични изследвания – хормони

С75.5

Аортно телце и други па- ендокринология
раганглии

К АТ; клинично-химични изследвания – хормони

С75.8

Лезия на повече от една ендокринология
ендокринна жлеза, неуточнена

К АТ; клинично-химични изследвания – хормони

С75.9 Злокачествено новообразу- ендокринология
вание на ендокринна жлеза, неуточнена

К АТ; клинично-химични изследвания – хормони

Злокачествено но- С76.0
вообразувание с
неточно определени С76.1
локализации
С76.2

Глава, лице и шия

хирургия

–

Гръден кош

хирургия

–

Корем

хирургия

–

С76.3

Таз

хирургия

–

С76.4

Горен крайник

хирургия

–

С76.5

Долен крайник

хирургия

–

С76.7 Други неточно определени
локализации

хирургия

–

С76.8

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

хирургия

–

С77.0 Лимфни възли на главата,
лицето и шията

хирургия

–

С77.1

хирургия

–

С77.2 Интра-абдоминални лимфни възли

хирургия

–

С77.3

Лимфни възли на подмишницата и горния
крайник

хирургия

–

С77.4

Лимфни възли на ингвиналната област и долния
крайник

хирургия

–

С77.5

Лимфни възли на таза

хирургия

–

С77.8 Лимфни възли с множествена локализация

хирургия

–

С77.9 Лимфни възли с неуточнена локализация

хирургия

–

Вторично злокачест- С78.0 Вторично злокачествено
вено новообразувановообразувание на белия
ние на дихателната
дроб
и храносмилателната С78.1 Вторично злокачествено
система
новообразувание на медиастинума

хирургия

К АТ

хирургия

К АТ

хирургия

К АТ

Вторично и неуточнено злокачествено
новообразувание на
лимфните възли

С78.2

Интраторакални лимфни
възли

Вторично злокачествено
новообразувание на плеврата
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С78.3

Вторично злокачествено
новообразувание на други
и неуточнени дихателни
органи

хирургия

К АТ

С78.4

Вторично злокачествено
новообразувание на тънките черва

хирургия

К АТ

С78.5

Вторично злокачествено
новообразувание на дебелото черво и ректума

хирургия

К АТ

С78.6

Вторично злокачествено
новообразувание на перитонеума и ретроперитонеума

хирургия

К АТ

С78.7

Вторично злокачествено
новообразувание на черния дроб

хирургия

К АТ

С78.8

Вторично злокачествено
новообразувание на други
и неуточнени храносмилателни органи

хирургия

К АТ

нефрология

–

урология

–

Вторично злокачест- С79.0 Вторично злокачествено
вено новообразувановообразувание на бъбрение с други локалика и бъбречното легенче
зации
С79.1 Вторично злокачествено
новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи

Желязонедоимъчна
анемия

БРОЙ 111

С79.2

Вторично злокачествено
новообразувание на кожата

кожни и венерически болести

–

С79.3

Вторично злокачествено
новообразувание на главния мозък и мозъчните
обвивки

неврохирургия

–

С79.4

Вторично злокачествено
новообразувание на други и неуточнени части на
нервната система

-

–

С79.5

Вторично злокачествено
новообразувание на кости
и костен мозък

ортопедия и
травматология

–

С79.6

Вторично злокачествено
новообразувание на яйчник

акушерство и
гинекология

–

С79.7

Вторично злокачествено
новообразувание на над
бъбречната жлеза

ендокринология

–

С79.8

Вторично злокачествено
новообразувание с други
уточнени локализации

-

–

D50.0

Желязонедоимъчна ане- клинична хемаХематологични и цитоломия, вторична, причинена
тология
гични, клинико-химични
от загуба на кръв (хроизследвания – електролити и
нична)
олигоелементи, изследване на
изпражнение
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Витамин В-12 недои- D51.0
мъчна анемия
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3
Витамин В-12 недоимъчна анемия, приченена от
недоимък на вътрешен
фактор

4
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клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ензими

D51.9 Витамин В-12 недоимъчна клинична хема- Хематологични и цитологичанемия, неуточнена
тология
ни, клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ензими
Фолиевонедоимъчна D52.0 Фолиевонедоимъчна ане- клинична хема- Хематологични и цитологичанемия
мия, свързана с храненето
тология
ни, клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ензими
D52.9

Фолиевонедоимъчна анемия, неуточнена

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ензими

Други анемии, свър- D53.9 Анемия, свързана с хране- клинична хема- Хематологични и цитологичзани с храненето
нето, неуточнена
тология
ни, клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ензими
Анемия, дължаща D55.0
се на ензимни нарушения
D55.1

Таласемия

Анемия, дължаща се на
недостиг на глюкозо-6фосфат дехидрогеназа

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ензими

Анемия, дължаща се на клинична хема- Хематологични и цитологичдруги нарушения на обмятология
ни, клинико-химични изследната на глутатиона
вания – електролити и олигоелементи, ензими

D55.9

Анемия, дължаща се на
ензимно нарушение, неуточнена

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ензими

D56.1

Бета-таласемия

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания – електролити

Сърповидно-клетъч- D57.1 Сърповидно-клетъчна ане- клинична хема- Хематологични и цитологични нарушения
мия без криза
тология
ни, клинико-химични изследвания
Други наследствени D58.0 Наследствена сфероцитоза клинична хема- Хематологични и цитологичхемолитични анемии
тология
ни, клинико-химични изследвания

Придобита хемолитична анемия

Други апластични
анемии

D58.1

Наследствена елиптоцитоза

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ензими

D59.9

Придобита хемолитична
анемия, неуточнена

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ензими

D61.0 Конституционална аплас- клинична хема- Хематологични и цитологичтична анемия
тология
ни, клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ензими
D61.9

Апластична анемия, неуточнена

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ензими
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Нарушения на съсирването на кръвта,
пурпура и други хеморагични състояния

D66

Вроден дефицит на фактор клинична хема- Хематологични и цитологичVIII
тология
ни, клинико-химични изследвания – ензими

D67

Вроден дефицит на фактор клинична хема- Хематологични и цитологичIX
тология
ни, клинико-химични изследвания – ензими

D68.0

3

Болест на von Willebrand

4
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клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания – ензими

D68.1 Вроден дефицит на фактор клинична хема- Хематологични и цитологичXI
тология
ни, клинико-химични изследвания – ензими

Пурпура и други
хеморагични състояния

D68.2 Вроден дефицит на други
фактори на кръвосъсирването

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания – ензими

D69.0

Алергична пурпура

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, кръвосъсирване и фибринолиза

D69.1

Качествени дефекти на
тромбоцитите

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, кръвосъсирване и фибринолиза

D69.3 Идиопатична тромбоцито- клинична хема- Хематологични и цитологичпенична пурпура
тология
ни, кръвосъсирване и фибринолиза
D69.5

Вторична тромбоцитопения

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, кръвосъсирване и фибринолиза

D69.9 Тромбоцитопения, неуточ- клинична хема- Хематологични и цитологичнена
тология
ни, кръвосъсирване и фибринолиза
Други видове хипотиреоидизъм

Е03.0

Вроден хипотиреоидизъм
с дифузна гуша

детска ендокринология, детска
психиатрия

Хормони, ехография
Клинико-химични субстрати

Е03.1

Вроден хипотиреоидизъм
без гуша

детска ендокринология

Хормони, ехография
Клинико-химични субстрати

Е03.8 Други уточнени видове хи- детска ендокрипотиреоидизъм
нология

Хормони, ехография
Клинико-химични субстрати

Други видове неток- Е04.0 Нетоксична дифузна гуша детска ендокрисична гуша
нология

Ехография на щитовидна
жлеза, ЕКГ, хормони

Е04.9 Нетоксична гуша, неуточ- детска ендокринена
нология

Ехография на щитовидна
жлеза, ЕКГ, хормони

Тиреотоксикоза

Е05.0 Тиреотоксикоза с дифузна детска ендокриЕхография на щитовидна
гуша
нология
жлеза, ЕКГ, хормони, клинико-химични субстрати
Е05.1

Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел

детска ендокриЕхография на щитовидна
нология
жлеза, ЕКГ, хормони, клинико-химични субстрати

Е05.2 Тиреотоксикоза с токсич- детска ендокриЕхография на щитовидна
на полинодозна гуша
нология
жлеза, ЕКГ, хормони, клинико-химични субстрати
Е05.3

Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан

детска ендокриЕхография на щитовидна
нология, детска жлеза, ЕКГ, хормони, клиникардиология,
ко-химични субстрати
офталмология
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Е05.8

Други видове тиреотоксикоза

детска ендокринология, детска
кардиология,
офталмология

Ехография на щитовидна
жлеза, ЕКГ, хормони,
клинико-химични субстрати

Тиреоидит

Е06.3

Автоимунен тиреоидит

детска ендокриХормони, ехография
нология, детска Клинико-химични субстрати,
кардиология,
хематологични
офталмология
и цитологични

Други болести на
щитовидната жлеза

Е07.1

Дисхормонална гуша

Захарен диабет

детска ендокринология

Хормони, ехография
Клинико-химични субстрати

Е10.9 Захарен диабет без указа- детска ендокриние за усложнения
нология

Клинико-химични субстрати

Е10.2

Клинико-химични субстрати, микроалбуминурия, изследване на урина – основна
прогр ама

Е10.3

Хипопаратиреоидизъм

Хиперфункция на
хипофизата

Диабет с бъбречни прояви

детска ендокринология, нефрология

Диабет с очни изменения детска ендокри- Клинико-химични субстрати,
нология, очни
визус и описание на очни
болести
дъна

Е10.4

Диабет с неврологични
изменения

Е10.5

Диабет със съдови разстройства

детска ендокри- Клинико-химични субстрати,
нология, невро- доплер сонография на артелогия
рии и вени, визус и описание
на очни дъна, ЕКГ
детска ендо
кринология,
кардиология,
очни болести

Клинико-химични субстрати,
доплер сонография на артерии и вени, визус и описание
на очни дъна, ЕКГ

Е20.0 Идиопатичен хипопарати- детска ендокриреоидизъм
нология

Клинико-химични електролити и олигоелементи, ЕМГ

Е20.1

Псевдохипопаратиреоидизъм

детска ендокринология

Клинико-химични електролити и олигоелементи, ЕМГ

Е20.8

Други форми на хипопаратиреоидизъм

детска ендокринология

Клинико-химични електролити и олигоелементи

детска ендо
кринология,
кардиол огия,
неврохирургия

ЕКГ, К АТ на глава, клиникохимични изследвания

Е22.0 Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

Хипофункция и дру- Е23.0
ги разстройства на
хипофизата
Е23.2

Хипопитуитаризъм

детска ендокринология

Хормони, рентгенологични
изследвания – група 3

Безвкусен диабет

детска ендокринология

Хормони

Синдром на Cushing Е24.0

Синдром на Cushing

детска ендокринология, детска
кардиология

Клинико-химични изследвания – кръвно-захарен профил, електролити и олигоелементи, ЕКГ

детска ендокринология,
акушерство и
гинекология

Клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи

Адреногенитални
разстройства

Хипералдостеронизъм

Е25.0 Вродени адреногенитални
разстройства, свързани с
ензимен дефицит
Е26.0

Първичен хипералдостеронизъм

детска ендокринология

Клинико-химични изследвания – кръвно-захарен профил, електролити и олигоелементи, ЕКГ

Е26.2

Вторичен хипералдостеронизъм

детска ендокринология

Клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ЕКГ
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Е26.8 Други форми на хиперал- детска ендокридостеронизъм
нология, детска
кардиология
или очни болести

Клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ЕКГ

Е27.1 Първична недостатъчност детска ендокрина кората на надбъбренология, детска
ците
кардиология

Клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ЕКГ

Е27.4

Други видове и неуточнена адренокортикална
недостатъчност

детска ендокринология, детска
кардиология

Клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ЕКГ

Е27.5

Адреномедуларна хиперфункция

детска ендокринология, детска
кардиология

Абдоминална ехография,
ЕКГ, клинико-химични изследвания

Дисфункция на яйч- E28.2
ниците

Синдром на поликистоза
на яйчниците

детска ендокринология,
акушерство и
гинекология

Ехография

Нарушения в пубер- Е30.0
тета

Закъснял пубертет

детска ендокринология,
акушерство и
гинекология

Ехография, полови и гонадотропни хормони

Други разстройства
на надбъбречните
жлези

Е30.1 Преждевременен пубертет детска ендокринология

Рентгенологични изследвания – група 2

Други ендокринни
разстройства

Е34.3

Нанизъм, некласифициран другаде

детска ендокринология

–

Недоимък на витамин D

Е55.0

Рахит, активен

детска ендокринология

–

Разстройства на
Е70.0
Класическа фенилкетодетска ендокриобмяната на аронурия
нология
матните аминокисе- Е70.1 Други ведове хиперфенил детска ендокрилини
аланинемия
нология

–

Е70.2 Разстройства на обмяната детска ендокрина тирозина
нология

–

Разстройства на
Е71.1 Други разстройства на об- детска ендокриобмяната на аминомяната на аминокиселинология
киселините с разните с разклонена верига
клонена верига и на Е71.3 Разстройство на обмяната детска ендокримастните киселини
на мастните киселини
нология

–

Други разстройства Е72.2
на обмяната на аминокиселините

–

–

Разстройства на метаболитния цикъл на уреята

детска нефрология

–

Болести на натрупването
на гликоген

детска ендокринология

–

Е74.2 Разстройства на обмяната детска ендокрина галактоза
нология

–

Е75.0

Ганглиозидоза

детска ендокринология

–

Е75.2

Други сфинголипидози

детска ендокринология

–

Е79.1

Синдром на Lesch-Nyhan

детска ендокринология

Клинико-химични изследвания – субстрати

Разстройства на ми- E83.0 Разстройства на обмяната детска ендокринералната обмяна
на медта
нология

Клинико-химични изследвания

Други разстройства
на обмяната на
въглехидратите
Разстройства на
обмяната на сфинголипидите и други
нарушения на натрупването на липидите
Разстройства на обмяната на пурина и
пиримидина

Е74.0
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Е83.3 Разстройства на обмяната детска ендокри- Клинико-химични изследвания
на фосфора
нология
Рентгенологични изследвания – група 2
Шизофрении

Разстройства на
настроението (Афективни разстройства)

Невротични, свързани със стрес и
соматоформни разстройства

Умствена изостаналост

Разстройство в психологичното развитие

F20.0

Параноидна шизофрения

детска психиатрия

–

F20.1

Хебефренна шизофрения

детска психиатрия

–

F20.2

Кататонна шизофрения

детска психиатрия

–

F20.3

Недиференцирана шизофрения

детска психиатрия

–

F20.4

Постшизофренна депресия

детска психиатрия

–

F20.5

Резидуална шизофрения

детска психиатрия

–

F20.6

Обикновена шизофрения

детска психиатрия

–

F20.8

Друга шизофрения

детска психиатрия

–

F30

Маниен епизод

детска психиатрия

–

F31

Биполярно ефективно
разстройство

детска психиатрия

–

F32

Депресивен епизод

детска психиатрия

–

F40

Фобийни тревожни разстройства

детска психиатрия

–

F41

Други тревожни разстройства

детска психиатрия

–

F42

Обсесивно-компулсивно
разстройство

детска психиатрия

–

F43

Реакция на тежък стрес и
разстройства в адаптация

детска психиатрия

–

F44

Дисоциативни (конверсионни) разстройства

детска психиатрия

–

F45

Соматоформни разстройства

детска психиатрия

–

F48

Други невротични разстройства

детска психиатрия

–

F70

Лека умствена изостаналост

детска психиатрия

–

F71

Умерена умствена изостаналост

детска психиатрия

–

F72

Тежка умствена изостаналост

детска психиатрия

–

F73

Дълбока умствена изостаналост

детска психиатрия

–

F78

Друга умствена изостаналост

детска психиатрия

–

F79

Умствена изостаналост,
неуточнена

детска психиатрия

–

F84

Генерализирани разстройства в развитието

детска психиатрия

–
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Поведенчески и
емоционални разстройства с начало,
типично за детството и юношеството

F90

Хиперкинетични разстройства

детска психиатрия

–

Енцефалит, миелит, G04.8 Постинфекциозен енцефа- детска невроенцефаломиелит
лит и енцефаломиелит
логия, очни болести

ЕЕГ, ядрено-магнитен резонанс, хематологични и
цитологични изследвания –
субстрати

Вътречерепен и
вътрегръбначен абсцес или гранулом

G06

Вътречерепен и
вътрегръбначен абсцес
или гранулом

детска неврология, очни болести

ЕЕГ, ядрено-магнитен резонанс, хематологични и
цитологични изследвания –
субстрати

Наследствена атаксия

G11.0

Вродена непрогресираща
атаксия

детска неврология

хематологични и цитологични изследвания, ЕКГ

G11.1

Ранна малкомозъчна
атаксия

детска неврология

хематологични и цитологични изследвания, ЕКГ

G12.0

Детска спинална мускулна атрофия, І тип

детска неврология

ЕМГ

G12.1

Други наследствени мускулни атрофии

детска неврология

ЕМГ

G12.2

Болест на двигателния
неврон

детска неврология

ЕМГ

Множествена склероза

G35

Множествена склероза

детска неврология

ЯМР

Епилепсия

G40.0

Локализирана (фокална)
(парциална) идиопатична
епилепсия и епилептични
синдроми с тонично-клонични припадъци с фокално начало

детска неврология

ЕЕГ, К АТ при индикации

G40.1

Локализирана (фокална)
(парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми с
обикновени парциални
припадъци

детска неврология

ЕЕГ, К АТ при индикации

G40.2

Локализирана (фокална)
(парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми с
комплексни парциални
конвулсивни припадъци

детска неврология

ЕЕГ, К АТ при индикации

G40.3

Генерализирана идиопатична епилепсия и епилептични синдроми

детска неврология

ЕЕГ, К АТ при индикации

G40.4 Други видове генерализирана епилепсия и епилептични синдроми

детска неврология

ЕЕГ, К АТ при индикации

G40.6

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

детска неврология

ЕЕГ, К АТ при индикации

G40.7

Малки припадъци
[petitmal], без припадъци
grandmal, неуточнена

детска неврология

ЕЕГ, К АТ при индикации

G40.8 Други уточнени форми на
епилепсия

детска неврология

ЕЕГ, К АТ при индикации

G54.0

детска неврология

ЕМГ

Спинална мускулна
атрофия и сродни
синдроми

Увреждания на
нервните коренчета
и плексуси

Увреждания на брахиалния плексус
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G54.1 Увреждания на лумбо-сакралния плексус

детска неврология

ЕМГ

G54.2

Увреждания на шийните
коренчета, некласифицирани другаде

детска неврология

ЕМГ

G54.3

Увреждания на гръдните
коренчета, некласифицирани другаде

детска неврология

ЕМГ

G54.5 Невралгична амиотрофия

детска неврология

ЕМГ

G62.0 Медикаментозна полиневропатия

детска неврология

ЕМГ

G62.2

Полиневропатия, предизвикана от други токсични
вещества

детска неврология

ЕМГ

Полиневропатии
G63.2 Диабетна полиневропатия
при болести, класифицирани другаде
G63.5 Полиневропатия при системни увреждания на съединителната тъкан

детска неврология

ЕМГ

детска неврология

ЕМГ

Myastheniagravis и
други увреждания
на нервно-мускулния синапс

G63.8

Полиневропатия при болести, класифицирани
другаде

детска неврология

ЕМГ

G70.0

Myasthenia gravis

детска неврология

ЕМГ на едно влакно

Мускулна дистрофия

детска неврология

Високоспециализирани
Медицински дейности – ЕМГ
Клинично-химични – ензими
Хематологични и цитологични

G71.1

Миотонични увреждания

детска неврология

Високоспециализирани
Медицински дейности – ЕМГ
Клинично-химични – ензими
Хематологични и цитологични

G71.2

Вродени миопатии

детска неврология

Високоспециализирани
Медицински дейности – ЕМГ
Клинично-химични – ензими
Хематологични и цитологични

G71.8 Други първични мускулни
увреждания

детска неврология

Високоспециализирани
Медицински дейности – ЕМГ
Клинично-химични – ензими
и олигоелементи; Хематологични и цитологични

G72.2

Миопатия, предизвикана
от други токсични вещества

детска неврология

Високоспециализирани
Медицински дейности – ЕМГ
Клинично-химични – ензими
Хематологични и цитологични

G72.3

Периодична парализа

детска неврология

Високоспециализирани
Медицински дейности – ЕМГ
Клинично-химични – ензими
и олигоелементи; Хематологични и цитологични

G80.0

Спастична церебрална
парализа

детска неврология

ЕЕГ, рентгенологични изследвания – група 2

G80.1

Спастична диплегия

детска неврология

ЕЕГ, рентгенологични изследвани – група 2

Първични мускулни G71.0
увреждания

Други миопатии

Детска церебрална
парализа

3
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G80.2

Детска хемиплегия

детска неврология

ЕЕГ, рентгенологични изследвани – група 2

G80.3 Дискинетична церебрална
парализа

детска неврология

ЕЕГ, рентгенологични изследвани – група 2

G80.4

Атактична церебрална
парализа

детска неврология

ЕЕГ, рентгенологични изследвани – група 2

G80.8

Друга детска церебрална
парализа

детска неврология

ЕЕГ, рентгенологични изследвани – група 2

Мътнини и други
заболявания на роговицата

Н17

Цикатрикси и мътнини
на роговицата

Очни болести

биомикроскопия

Други болести на
роговицата

Н18.6

Кератоконус

Очни болести

биомикроскопия

Иридоциклит

Н20.1

Хроничен иридоциклит

Очни болести

Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Катаракта

Н26.0

Катаракта детска, юношеска

Очни болести

Изследване на периферно
зрение

Очни болести

Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Отлепване на ретината с
ретинално разкъсване

Очни болести

Периферно зрение

Н33.5 Други форми на отлепване на ретината

Очни болести

Периферно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Очни болести

Визус и описание на очни
дъна, съдове и ретина

Очни болести

Периферно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Диабетна ретинопатия

Очни болести

Визус и описание на очни
дъна, съдове и ретина

Н40

Гранична глаукома

Очни болести

Измерване на вътреочно налягане, периферно зрение

Н40.1

Първична глаукома с отворен ъгъл

Очни болести

Измерване на вътреочно налягане, периферно зрение

Н40.2

Първична глаукома със
затворен ъгъл

Очни болести

Измерване на вътреочно налягане, периферно зрение

Н40.8

Друга глаукома

Очни болести

Измерване на вътреочно налягане, периферно зрение

Н44.0

Гноен ендофталмит

Очни болести

Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Н44.5 Дегенеративни състояния
на очната ябълка

Очни болести

Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Н44.6

Очни болести

Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Н44.7 Неотстранено немагнитно
чуждо тяло в окото

Очни болести

Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Н47.2

Атрофия на зрителния
нерв

Очни болести

Периферно зрение

Слепота и намалено Н54.0
зрение

Слепота на двете очи

Очни болести

Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Слепота на едното око и
намалено зрение на другото

Очни болести

Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Хориоретинално
възпаление

Н30.0 Огнищно хориоретинално
възпаление

Отлепване и разкъс- Н33.0
ване на ретината

Оклузия на съдовете
на ретината
Други болести на
ретината

Н34

Н35.3 Дегенерация на макулата
и задния полюс

Увреждане на рети- Н36.0
ната при болести,
класифицирани другаде
Глаукома

Болести на очната
ябълка

Заболяване на зрителния нерв и зрителните пътища

Оклузия на съдовете на
ретината

Н54.1

Неотстранено магнитно
чуждо тяло в окото
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Н54.2

Намаление на зрението
на двете очи

Очни болести

Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Н54.4

Едноочна слепота

Очни болести

Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Н54.5

Намаление на зрението
на едното око

Очни болести

Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Н54.6

Загуба на зрението на
едното око, неопределена

Очни болести

Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Негнойно възпале- Н65.2
ние на средното ухо

Хронично серозно възпаление на средното ухо

Ушно-носногърлени болести

Отоскопия
конвенционална аудиометрия

Н65.3

Хронично мукоидно възпаление на средното ухо

Ушно-носногърлени болести

Клинична микробиология
конвенционална аудиометрия

Н66.1 Хронично туботимпанално гнойно възпаление на
средното ухо

Ушно-носногърлени болести

Клинична микробиология
конвенционална аудиометрия
Рентгенологични – група 2

Хроничен мастоидит

Ушно-носногърлени болести

Отоскопия, конвенционална
аудиометрия
Рентгенологични – група 2

Петрозит

Ушно-носногърлени болести

Отоскопия, конвенционална
аудиометрия
Рентгенологични – група 2

Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на
слуха

Ушно-носногърлени болести

конвенционална аудиометрия

Двустранна невросензорна загуба на слуха

Ушно-носногърлени болести

конвенционална аудиометрия

Н93.3 Болести на слуховия нерв

Ушно-носногърлени болести

конвенционална аудиометрия

Други увреждания след
мастоидектомия

Ушно-носногърлени болести

конвенционална аудиометрия
Рентгенологични – група 2

Гнойно и неуточнено възпаление на
средното ухо

Мастоидит и сродни Н70.1
състояния
Н70.2

Глухота, свързана с Н90.0
нарушения в провеждането на звука
(кондуктивна) и не- Н90.3
вросензорна загуба
на слуха
Други болести на
ухото, некласифицирани другаде

Увреждания на ухо- Н95.1
то и мастоидния
израстък след медицински процедури,
некласифицирани
другаде
Ревматизъм без данни за засягане на
сърцето

I 00

Ревматизъм без данни за
засягане на сърцето

детска кардиология

Хематологични и цитологични, ЕКГ, ехокардиография,
клинична микробиология

Ревматични болести на митралната
клапа

I 05.0

Митрална стеноза

детска кардиология

ЕКГ
Ехокардиография

I 05.1 Митрална инсуфициенция

детска кардиология

ЕКГ
Ехокардиография

I 05.2 Митрална стеноза и инсуфициенция

детска кардиология

ЕКГ
Ехокардиография

I 06.0

Ревматична аортна стеноза

детска кардиология

ЕКГ
Ехокардиография

I 06.1

Ревматична аортна
инсуфиц иенция

детска кардиология

ЕКГ
Ехокардиография

I 06.2 Ревматична аортна стеноза с инсуфициенция

детска кардиология

ЕКГ
Ехокардиография

I 09.0

детска кардиология

ЕКГ
Ехокардиография

детска кардиология

ЕКГ
Ехокардиография

Ревматични болести, болести на
аортната клапа

Други ревматични
болести на сърцето

Ревматичен миокардит

I 09.2 Хроничен ревматичен перикардит

С Т Р.
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Хипертонична болест

ДЪРЖАВЕН
2
I 10.2

I 11

I 12

I 13

I 15

Други болести на
перикарда

I 31.0
I 31.1

Неревматични боле- I 34.0
сти на митралната
клапа
I 34.1
I 34.2
I 34.8
Неревматични болести на аортната
клапа

І 35.0
І 35.1
І 35.2

Неревматични боле- І 36.0
сти на трикуспидалната клапа
І 36.1

ВЕСТНИК

3
Есенциална хипертония
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5
детска кардиХематологични и цитолоология, детска
гични; Инструментални и -/
ендокринология
ЕКГ, Холтер/ Очни дъна
и болести на
обмяната, детска нефрология,
очни болести
детска кардиХипертонична болест на
Хематологични и цитолоология, детска
сърцето
гични; Инструментални и -/
ендокринология
ЕКГ, Холтер/ Очни дъна
и болести на
обмяната, очни
болести
детска кардиХипертоничен бъбрек
Хематологични и цитолоология, детска
гични; Инструментални и -/
ендокринология
ЕКГ, Холтер/
и болести на
обмяната, детска нефрология
детска кардиСъчетание на хипертоХематологични и цитолонично сърце с хипертони- ология, детска
гични; Инструментални и -/
ендокринология
чен бъбрек
ЕКГ, Холтер/ Очни дъна
и болести на
обмяната, детска нефрология,
очни болести
детска кардиВторична хипертония
Хематологични и цитолоология, детска
гични; Инструментални и -/
ендокринология
ЕКГ, Холтер/ Очни дъна
и болести на
обмяната, детска нефрология,
очни болести
Хроничен адхезивен пери- детска кардиХематологични и цитологичкардит
ология
ни; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ; Рентгенография
Хроничен констриктивен
детска кардиХематологични и цитологичперикардит
ология
ни; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ; Рентгенография
Митрална инсуфициенция детска кардиХематологични и цитологичология
ни; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ
Митрален пролапс
детска кардиХематологични и цитологичология
ни; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ
Неревматична митрална
детска кардиХематологични и цитологичстеноза
ология
ни; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ
Други неревматични
детска кардиХематологични и цитологичболести на митралната
ология
ни; Инструментални – ЕКГ,
клапа
ЕхоКГ
Аортна стеноза
детска кардиХематологични и цитологичология
ни; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ
Аортна инсуфициенция
детска кардиХематологични и цитологичология
ни; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ
Аортна стеноза и инсуфидетска кардиХематологични и цитологичциенция
ология
ни; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ
Неревматична трикуспидетска кардиХематологични и цитологичдална стеноза
ология
ни; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ
Неревматична трикуспидетска кардиХематологични и цитологичдална инсуфициенция
ология
ни; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ
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І 36.2

Неревматична трикуспидална стеноза и инсуфициенция

детска кардиология

Хематологични и цитологични; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ

І 42.0

Дилативна кардиомиопатия

детска кардиология

Инструментални – ЕКГ, ЕхоКГ

І 42.1

Друга хипертрофична
кардиомиопатия

детска кардиология

Инструментални – ЕКГ, ЕхоКГ

І42.5

Друга ристриктивна кардиомиопатия

детска кардиология

Инструментални – ЕКГ, ЕхоКГ

І 42.9

Кардиомиопатия, неуточнена

детска кардиология

Хематологични и цитологични; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ

І 43.1

Кардиомиопатия при метаболитни нарушения

детска кардиология

Хематологични и цитологични; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ

детска кардио
логия

Инструментални – ЕКГ, ЕхоКГ

Атриовентрикуларен
блок, пълен

детска кардиология

Инструментални – ЕКГ, ЕхоКГ
Рентгенография

І 43.8 Кардиомиопатия при други болести, класифицирани другаде
Атриовентрикуларен І 44.2
блок и ляв бедрен
блок
Други проводни нарушения

І 45.6

Синдром на преждевременното възбуждане

детска кардиология

Инструментални – ЕКГ, ЕхоКГ
Рентгенография

Предсърдно мъждене и трептене

І 48

Предсърдно мъждене и
трептене

детска кардиология

Хематологични и цитологични; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ

Усложнения и неточно определени
болести на сърцето

І 51.4

Миокардит, неуточнен

детска кардиология

Хематологични и цитологични; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ

І 51.7

Кардиомегалия

детска кардиология

Хематологични и цитологични; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ

І 51.8

Други неточно определени болести на сърцето

детска кардиология

Хематологични и цитологични; Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ

Хронични болести
на долните дихателни пътища

J 4042

Хроничен бронхит

детска пневмология и фтизиатрия

ФИД
Кръвно-газов анализ

Астма

J 45.0

Астма с преобладаващ
алергичен компонент

клинична алерХематологични и цитологология, детска гични; К АП с алергени – по
пневмология и преценка на алерголог; ФИД
фтизиатрия

J 45.1

Неалергична астма

клинична алерХематологични и цитологология, детска гични; К АП с алергени – по
пневмология и преценка на алерголог; ФИД
фтизиатрия

J 45.9

Астма, неуточнена

клинична алерХематологични и цитологология, детска гични; К АП с алергени – по
пневмология и преценка на алерголог; ФИД
фтизиатрия

J 47

Бронхиектатична болест

Бронхиектатична
болест
Други интерстициални белодробни
болести

J 84.0 Алвеоларни и парието-алвеоларни нарушения

детска пневмология и
фтизиатр ия

Хематологични и цитологични;
К АТ на гръден кош

детски болести, детска
пневмология и
фтизиатр ия

Хематологични и цитологични;
ФИД

С Т Р.
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J 84.1

Други интерстициални
белодробни болести с фиброза

детски болести, или детска
пневмология и
фтизиатрия

Хематологични и цитологични; Рентгенологични изследвания група 3

Язва на стомаха

К25.7 Хронична без указание за
кръвоизлив

детска гастро
ентерология

Хематологични и цитологични; Фиброгастроскопия

Язва на дванадесетопръстника

К26.7 Хронична без указание за
кръвоизлив или пробив

детска гастро
ентерология

Хематологични и цитологични; Фиброгастроскопия

К50.0

На тънкото черво

детска гастро
ентерология

Хематологични и цитологични; Абдоминална ехография

К50.1

На тънкото и дебелото
черво

детска гастро
ентерология

Хематологични и цитологични; Абдоминална ехография

К51.3

Улцерозен (хроничен)
ректосигмоидит

детска гастро
ентерология

Хематологични и цитологични; Фиброколоноскопия

К51.8

Други улцерозни колити

детска гастро
ентерология

Хематологични и цитологични; Фиброколоноскопия

К51.9

Улцерозен колит, неуточнен

детска гастро
ентерология

Хематологични и цитологични; Фиброколоноскопия

К73

Хроничен хепатит

детска гастро
ентерология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина;
Клинично-химични; ехография

Болест на Crohn

Улцерозен колит

Хроничен хепатит,
некласифициран
другаде
Фиброза и цироза
на черния дроб

К74.6 Друга и неуточнена цироза на черния дроб

детска гастроХематологични и цитолоентерология,
гични; Изследване на урина;
детска хирургия Клинично-химични; ехография

К74.3

Първична билиарна цироза

детска гастроХематологични и цитолоентерология,
гични; Изследване на урина;
детска хирургия Клинично-химични; ехография; Ректоскопия, езофагоскопия

Хроничен панкреатит

детска гастро- Хематологични и цитологичентерология,
ни; Клинично-химични; Абдетска хирургия
доминална ехография

Други болести на
К86.1
задстомашната жлеза
Нарушена резорбция в червата

Пемфигус

Псориазис

К90.0

Цьолиакия

детска гастро
ентерология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични;
масти в изпражненията

К90.9 Нарушение на резорбцията на червата, неуточнено

детска гастро
ентерология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични

L10.0

Пемфигус вулгарис

кожни и венерически болести

Имунологични изследвания

L10.1

Пемфигус вегетанс

кожни и венерически болести

Имунологични изследвания

L10.2

Пемфигус фолиацеус

кожни и венерически болести

Имунологични изследвания

L10.3

Пемфигус бразилиензис
(fogo selvagem)

кожни и венерически болести

Имунологични изследвания

L10.4

Пемфигус еритематозус

кожни и венерически болести

Имунологични изследвания

L40.0

Псориазис вулгарис

кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични
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L40.1 Генерализиран пустулозен
псориазис

кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

L40.2 Акродерматитис континуа

кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

L40.3

Палмоплантарна пустолоза

кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

L40.4

Гутатен псориазис

кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

L40.5

Други видове псориазис

кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

L51.0

Небулозна Еrythema
multiforme

кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

L51.1

Булозна Еrythema
multiforme

кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

L51.2

Токсична епидермална
некролиза (Lyell)

кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

Еrythema nodosum

L52

Еrythema nodosum

кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични,
Проба на Манту

Розацеа

L71.0

Периорален дерматит

кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

L71.1

Ринофима

кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

L93.0

Дискоиден лупус еритематодес

кожни и венерически болести, детска ревматология

Клинико-химични, Хематологични и цитологични
ЕКГ
LE-клетки

L93.1 Субакутен лупус еритематодес

кожни и венерически болести, детска ревматология

Клинико-химични, Хематологични и цитологични
ЕКГ
LE-клетки

L93.2

Други форми на кожен
лупус еритематодес

кожни и венерически болести, детска ревматология

Клинико-химични, Хематологични и цитологични
ЕКГ
LE-клетки

Локализирана склеродермия (morphea)

кожни и венерически болести, детска ревматология

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

L94.1

Линеарна склеродермия

кожни и венерически болести, детска ревматология

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

М00.0

Стафилококов артрит и
полиартрит, очни болести

очни болести,
ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина
рентгенография

М00.1

Пневмококов артрит и
полиартрит

очни болести,
ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина
рентгенография

Лупус еритематодес

Други локализирани L94.0
изменения на съединителната тъкан

Пиогенен артрит

3
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М00.2

Други стрептококови артрити и полиартрити

очни болести,
ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина
рентгенография

М00.8

Артрити и полиартрити,
предизвикани от други
уточнени бактериални
агенти

очни болести,
ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина
рентгенография

очни болести,
ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина
рентгенография

очни болести,
ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина
рентгенография

Артрит при други инфекциозни и паразитни
болести, класифицирани
другаде

очни болести,
ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина
рентгенография

Реактивни артропа- М02.1 Постдизентерийна артротии
патия

очни болести,
ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина
рентгенография

Директно инфек
М01.3 Артрит при други бактетиране на става
риални болести, класифипри инфекциозни и
цирани другаде
паразитни болести, М01.5
Артрит при други инкласифицирани друфекциозни и паразитни
гаде
болести, класифицирани
другаде
М01.8

М02.3

Синдром на Reiter-Leroy

очни болести,
ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина
рентгенография

Постинфекциозни М03.2
и реактивни артропатии при болести,
класифицирани другаде

Други постинфекциозни
артропатии при болести,
класифицирани другаде

очни болести,
ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина
рентгенография

Юношески (ювенилен) артрит

М08.1

Юношески анкилозиращ
спондилит

очни болести,
ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Рентгенологични изследвания група 2

М08.3

Ювенилен хроничен полиартрит

очни болести,
ортопедия и
травматология,
детска ревматология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и
фибринолиза; Изследване на
урина; Клинично-химични
изследвания; Рентгенологични изследвания група 2;
Имунологични изследвания

M32.0 Дисеминиран лекарствен
lupus erythematodes

кожни и венерически болести, детска ревматология

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

M32.1

Дисеминиран
lupuserythematodes с увреждане на други органи
или системи

кожни и венерически болести, детска ревматология

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

Полимиозит

кожни и венерически болести, детска ревматология

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

кожни и венерически болести, детска ревматология

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

Дисеминиран lupus
erythematodes

Дерматополимиозит М33.2

М33.0 Ювенилен дерматомиозит
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Системна склероза

М34.0

Прогресивна системна
склероза

детска ревматология, кожни
и венерически
болести, нервни
болести, детска
нефрология,
детска кардиология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
Клинично-химични изследвания (ензими)

М34.1

Синдром CR(Е)ST

детска ревматология, кожни и
венерически болести, нервни
болести, детска
нефрология,
детска кардиология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
Клинично-химични изследвания (ензими)

Системна склероза, пре- детска ревматодизвикана от лекарствени логия, кожни и
средства и химични про- венерически бодукти
лести, нервни
болести, детска
нефрология,
детска кардиология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
Клинично-химични изследвания (ензими)

М34.2

Други системни
М35.0
увреждания на съединителната тъкан
М 35

Синдром на Sjogren

детска ревматология, кожни
и венерически
болести, нервни
болести, детска
нефрология,
детска кардиология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
Клинично-химични изследвания (ензими)

М35.1

Синдром на Behcet

детска ревматология, кожни
и венерически
болести, нервни
болести, детска
нефрология,
детска кардиология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
Клинично-химични изследвания (ензими)

М42.0

Ювенилен остеохондрит
на гръбначния стълб

ортопедия и
Хематологични и цитологичтравматология, ни; Кръвосъсирване и фибринервни болести нолиза; Изследване на урина;
Клинично-химични изследвания; Рентгенография

Увреждания на
М50.0
междупрешленните
дискове в шийния
отдел

Увреждания на междупрешленните дискове в
шийния отдел с миелопатия

очни болести,
ортопедия и
травматология,
нервни болести

Хематологични и цитологични; Изследване на урина;
Рентгенологични изследвания група 3

Увреждания на
междупрешленните
дискове в други отдели

М51.0

Увреждания на междупрешленните дискове в
поясния и други отдели
на гръбначния стълб с
миелопатия

ортопедия и
травматология,
нервни болести

Хематологични и цитологични

Синовити и теносиновити

М65

Синовити и теносиновити

ортопедия и
травматология,
нервни болести

Хематологични и цитологични

Остеомиелит

М86.3

Мултиплен хроничен остеомиелит

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина;
Клинично-химични; Рентгенография

Остеохондрит на
гръбначния стълб
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М86.4

Хроничен остеомиелит с
фистула

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина;
Клинично-химични; Рентгенография; Микробиолофия;
антибиограма

М86.6 Други хронични остеомиелити

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина;
Клинично-химични; Рентгенография; Микробиолофия;
антибиограма

М86.9

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
Клинично-химични; Рентгенография; Микробиолофия;
антибиограма

Остеомиелит неуточнен

Болест на Paget (де- М88.0 Увреждане на черепа при
формиращ остеит)
болестта на Paget

Юношеска остеохондроза на таза и
бедрената кост

БРОЙ 111

ортопедия и
Хематологични и цитологичтравматология, ни; Кръвосъсирване и фибринервни болести нолиза; Изследване на урина;
Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М88.8 Увреждане на други кости
при болестта на Paget

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М91.0 Юношеска остеохондроза
на таза

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М91.1

Юношеска остеохондроза на бедрената глава
(Leegg-Calve-Pertehes)

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М91.2

Coxa plana

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М91.3

Псевдококсалгия

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М91.8

Други ювенилни остеохондрози на таза и бедрената става

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М91.9 Ювенилна остеохондроза
на таза и бедрената става,
неуточнена

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

Ювенилна остехондроза
на раменната става

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М92.1 Ювенилна остеохондроза
на лъчевата и лакътната
кост

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М92.2 Ювенилна остеохондроза
на ръката

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М92.3

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

Други юношески ос- М92.0
теохондрози

Друга ювенилна остеохондроза на горния крайник
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М92.4 Ювенилна остеохондроза

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М92.4 Ювенилна остеохондроза
на пателата

очни болести, Хематологични и цитологичортопедия и
ни; Кръвосъсирване и фибритравматология, нолиза; Изследване на урина;
нервни болести Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М92.5 Ювенилна остеохондроза
на тибия и фибула

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М92.6 Юношеска остеохондроза
на костите на стъпалото

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М92.7 Юношеска остеохондроза
на предния отдел на стъпалото

ортопедия и
травматология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

N03

Хронична гломерулна
болест

Нефрология

Клинико-химични; Изследване на урина – основна програма, ехография; Бъбречна
биопсия

N03

Хроничен гломерулонефрит

Нефрология

Клинико-химични; Изследване на урина – основна програма, ехография; Бъбречна
биопсия

N03

Хроничен нефрит

Нефрология

Клинико-химични; Изследване на урина – основна програма, ехография; Бъбречна
биопсия

N03

Хронична бъбречна болест

Нефрология

Клинико-химични; Изследване на урина – основна програма, ехография; Бъбречна
биопсия

Нефрозен синдром

N04

Нефрозен синдром

Нефрология,
кардиология

Клинико-химични; Изследване на урина – основна програма; Бъбречна биопсия

Хроничен тубулоинтерстициален
нефрит

N11

Хроничен пиелонефрит и
хронична пионефроза

Нефрология

Изследване на урина – основна програма; Клиничнохимични (субстрати, ензими,
електролити и олигоелементи); Изследване на урина за
урокултура; Ултразвукова
диагностика на коремните
органи

Хронична бъбречна
недостатъчност

N18

Хронична бъбречна недостатъчност

Нефрология

Клинично-химични (субстрати, ензими, електролити и
олигоелементи); ЕКГ

Камъни в бъбрека и
уретера

N20

Камъни в бъбрека

Хронични болести
на дихателните органи, възникващи
в перинаталния период

Р27.1

Бронхопулмонална дис
плазия, възникваща в перинаталния период

Урология

детска пневмология и фтизиатрия, детска
кардиология

Изседване на урина – основна програма; Клинично-химични (субстрати, ензими,
електролити и олигоелементи); Изследване на урина за
урокултура; Ултразвукова
диагностика на коремните
органи
Рентгенологична група 2
ЕКГ
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Вродена хидроцефалия

Q03.0

Аномалии на Силвиевия
проток

детски болести,
очни болести,
неврохирургия,
неврология

Очни дъна; ЕЕГ; К АТ
Трансфонтанелна ехография

Q03.1

Атрезия на отворите на
Magendine и Luschka

детски болести,
очни болести,
неврохирургия,
неврология

Очни дъна; ЕЕГ; К АТ
Трансфонтанелна ехография

Q03.8

Други форми на вродена
хидроцефалия

детски болести,
очни болести,
неврохирургия,
неврология

Очни дъна; ЕЕГ; К АТ
Трансфонтанелна ехография

Q05.0

Цервикална spina bifida с
хидроцефалия

детски болести,
Очни дъна; ЕЕГ; К АТ
очни болести,
Трансфонтанелна ехография
неврохирургия Хематологични и цитологични; ЕКГ

Q05.1

Торакална spinabifida с
хидроцефалия

детски болести,
неврохирургия

Очни дъна; ЕЕГ; К АТ; Хематологични и цитологични;
ЕКГ

Q05.2

Лумбална spinabifida с
хидроцефалия

детски болести,
или неврохирургия, неврология

Очни дъна; ЕЕГ; К АТ; Хематологични и цитологични;
ЕКГ

Q05.3

Сакрална spinabifida с
хидроцефалия

детски болести,
или неврохирургия, неврология

Очни дъна; ЕЕГ; К АТ; Хематологични и цитологични;
ЕКГ

Q11.1

Други форми на ано
фталм

очни болести

Очни дъна; Изследване на
зенични реакции, Изследване на заден очен сегмент,
преден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия

Q11.2

Микрофталм

очни болести

Изследване на зенични реакции, Изследване на заден
очен сегмент, преден очен
сегмент, офталмоскопия,
тонометрия, Изследване
на адаптация, скиаскопия,
Изследване на зрително
поле – периметрия или кампиметрия

Q11.3

Макрофталм

очни болести

Изследване на заден очен
сегмент, преден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия, Изследване на адаптация, скиаскопия, Изследване на зрително поле – периметрия или кампиметрия

Q12.0

Вродена катаракта

очни болести

Изследване на преден очен
сегмент, офталмоскопия

Q12.2

Колобома на лещата

очни болести

Изследване на зенични реакции, Изследване на преден
очен сегмент, офталмоскопия

Q12.3

Вродена афакия

очни болести

Очни дъна; Изследване на
заден очен сегмент, преден
очен сегмент, офталмоскопия, Изследване на адаптация, скиаскопия

Q21.0

Междукамерен септален
дефект

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Спина бифида

Анофталм, микро
фталм и макрофталм

Вродени аномалии
на лещата

Вродени аномалии
на сърдечната преграда
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Q21.1

Междупредсърден септален дефект

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q21.2

Предсърднокамерен
септален дефект

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q21.3

Тетралогия на Фало

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q21.4

Аортопулмонален септален дефект

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q22.0 Атрезия на клапата на белодробната артерия

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q22.1

Вродена стеноза на клапата на белодробната
артерия

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q22.2

Вродена инсуфициенция
на клапата на белодробната артерия

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q22.4

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q22.5

Аномалия на Ebstein

детски болести,
очни болести,
или детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q23.0

Вродена стеноза на аортната клапа

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q23.1

Вродена инсуфициенция
на аортната клапа

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q23.2

Вродена митрална стеноза

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q23.3

Вродена митрална
инсуфиц иенция

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q23.4 Синдром на хипопластичното ляво сърце

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q24.0

Dextrocardia

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q24.1

Laevocardia

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q24.2

Трипредсърдно сърце

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q24.3

Белодробна инфундибуларна стеноза

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q24.5 Аномалия на коронарните
съдове

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q24.8

Други уточнени вродени
аномалии на сърцето

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Вродени аномалии Q25.0
на големите артерии

Отворен дуктус артериозус

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q25.1

Коарктация на аортата

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q25.3

Стеноза на аортата

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q25.5

Атрезия на белодробната
артерия

детска кардиология, детска
пневмология и
фтизиатрия

Ехокардиография
ЕКГ
Рентгенологични изследвания – група 3

Вродени аномалии
на пулмоналната
и трикуспидалната
клапа

Вродени аномалии
на аортната и митралната клапа

Други вродени аномалии на сърцето
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Q25.6

Стеноза на белодробната
артерия

детска кардиология, детска
пневмология и
фтизиатрия

Ехокардиография
ЕКГ
Рентгенологични изследвания – група 3

Q26.0

Вродена стеноза на вена
кава

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q26.8

Други вродени аномалии
на големите вени

детска кардиология

Ехокардиография
ЕКГ

Q33.0

Вродена белодробна кистоза

детска пневмоЕКГ; Рентгенологични излогия и фтизиа- следвания – група 3; Кръвнотрия, хирургия
газов анализ; ФИД

Q33.3

Агенезия на белия дроб

детска пневмология и фтизиатрия

ЕКГ; Рентгенологични изследвания – група 3; Кръвногазов анализ; ФИД

Q33.6

Хипоплазия и дисплазия
на белия дроб

детска пневмология и фтизиатрия

ЕКГ; Рентгенологични изследвания – група 3; Кръвногазов анализ; ФИД

Q39.0

Атрезия на хранопровода
без трахеоезофагеална
фистула

ушно-носногърлени болести

Езофагоскопия

Q39.1

Атрезия на хранопровода
с трахеоезофагеална фистула, езофагеална атрезия и стеноза

хирургия, детска гастроентерология

Езофагоскопия

Q39.2 Вродена трахеоезофагеална фистула без атрезия

хирургия, детска гастроентерология

Езофагоскопия

Q39.3

Вродена стеноза и стриктура на хранопровода

детска гастро
ентерология

Езофагоскопия

Q43.0

Дивертикул на Meckel

детска гастро
ентерология

Хематологични и цитологични изследвания

Q43.1

Болест на Hirschprung

детска гастро
ентерология

Хематологични и цитологични изследвания

Q43.2

Други вродени функционални нарушения на
колона

детска гастро
ентерология

Хематологични и цитологични изследвания

Q61.1

Бъбречна поликистоза,
инфантилен тип

детска нефрология

Ехография

Q61.4

Бъбречна дисплазия

детска нефрология

Ехография

детска нефрология

Ехография

детска нефрология

Ехография

детска нефрология

Ехография

Вродени нарушения Q62.0
Вродена хидронефроза
в проходимостта на
бъбречното легенче Q62.1 Атрезия и стеноза на уреи вродени аномалии
тера
на уретера
Q62.2
Вроден мегауретер

Вродени деформации на бедрото

БРОЙ 111

Q62.4

Агенезия на уретера

детска нефрология

Ехография

Q65.0

Вродена луксация на бедрото, едностранна

ортопедия и
травматология

Ехография

Q65.1

Вродена луксация на бедрото, двустранна

ортопедия и
травматология

Ехография
рентгенография

ортопедия и
травматология,
детска пневмология и фтизиатрия

Рентгенологични изследвания – група 3

Остеохондродиспла- Q77.2 Синдром на късото ребро
зия с дефекти в растежа на тръбестите
кости и гръбначния
стълб
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Q77.4

Ахондроплазия

ортопедия и
травматология

Рентгенологични изследвания – група 2

Q77.6 Хондроектодермална дисплазия

ортопедия и
травматология

Рентгенологични изследвания – група 2

Q77.7

Ортопедия и
травматология

Рентгенологични изследвания – група 2

Q78.0 Остеогенезис имперфекта

Ортопедия и
травматология

Рентгенологични изследвания – група 2

Q78.1

Полиостеозна фиброзна
дисплазия

Ортопедия и
травматология,
хирургия, детска
ендокринология

Рентгенологични изследвания – група 2

Q78.2

Остеопетроза

Ортопедия и
травматология

Рентгенологични изследвания – група 2

Q80.1

Х-свързана ихтиоза

Кожни и венерически болести

–

Q80.2

Ламеларна ихтиоза

Кожни и венерически болести

–

Epidermolysis bullosa

Q81.2

Epidermolysis
bullosadystrophica

Кожни и венерически болести

–

Факоматози, некласирани другаде

Q85.1

Туберозна склероза

Кожни и венерически болести, детска
неврология, детска психиатрия

–

Синдром на Еdwards Q91.0
и синдром на Patau

Тризомия 18, мейотично
неразделяне

Детска кардиология

–

Q91.2

Тризомия 18, транслокационна форма

Детска кардиология

–

Q96

Синдром на Turner

Детска ендо
кринология

–

Последици от термични
и химични изгаряния и
измръзване на главата
и шията (последица от
травми, класифицирани
Т -26)

-

–

Последици от термични
и химични изгаряния и
измръзване на тялото (последица от травми, класифицирани Т -27 и Т 28)

-

–

Други
Остеохондродис
плазии

Вродена ихтиоза

Синдром на Turner

Последици от тер- Т95.0
мични и химични
изгаряния и измръзване

Т95.1

Спондилометафизарна
дисплазия

Забележки: 1. В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации
и/или изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването на ТЕЛК и резултатите от тях са видни от налични при общопрактикуващия лекар (лекаря по дентална медицина),
съответно при лекаря – специалист медицински документи, в това число и от епикриза от лечебно
заведение за болнична помощ, лекарят прилага заверени копия на тези документи, без да се налага
повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.
2. Лекарят по т. 1 насочва лицето за ТЕЛК с направление по приложение № 4 към чл. 23, ал. 2 от
Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на
регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския
съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.).“
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§ 7. Приложение № 7 към член единствен се изменя така:
„Приложение № 7
към член единствен
Пакет дейности за медицински консултации, изследвания и документи, необходими за медицинска
експертиза при лица над 18 години
Рубрика по МКБ

МКБ
код

Заболявания

Консултации

Изследвания

1

2

3

4

5

Пневмология и
фтизиатрия

рентгенография и томография на гръден кош и бял
дроб микробиологично изследване за Мicobacterium

Туберкулоза на ди- А15.0
Туберкулоза на белите
хателните органи,
дробове, потвърдена бакпотвърдена бактеритериоскопично с наличие
ологично и хистолоили отсъствие на култугично
релен растеж

Туберкулоза на дихателните органи,
непотвърдена бактериологично или
хистологично

А15.1

Туберкулоза на белите
дробове, потвърдена само
с културелен растеж

Пневмология и
фтизиатрия

рентгенография и томография на гръден кош и бял
дроб

А15.2

Туберкулоза на белите
дробове, потвърдена хистологично

Пневмология и
фтизиатрия

рентгенография на гръден
кош и бял дроб

А15.4

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли,
потвърдена бактериологично и хистологично

Пневмология и
фтизиатрия

рентгенологични – групи 2
и 3

А15.5 Туберкулоза на ларинкса, Пневмология и
трахеята и бронхите, по- фтизиатрия, уштвърдена бактериологич- но-носно-гърлено и хистологично
ни болести

рентгенологични – групи 2
и 3

А15.8

Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бактериологично и
хистологично

Пневмология
и фтизиатрия
или ушно-носно-гърлени болести

рентгенологични – групи 2
и 3

А16.0

Туберкулоза на белите
дробове с отрицателни
бактериологични и хистологични изследвания

Пневмология и
фтизиатрия

Проба Манту; рентгенография и томография на гръден
кош и бял дроб

А16.1

Туберкулоза на белите
дробове, без провеждане
на бактериологични и
хистологични изследвания

Пневмология и
фтизиатрия

Проба Манту; рентгенография и томография на гръден
кош и бял дроб

А16.3

Туберкулоза на интрато- Пневмология и
ракалните лимфни възли,
фтизиатрия
без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.4 Туберкулоза на ларинкса,
трахеята и бронхите, без
указание за бактериологично или хистологично
потвърждаване
А16.8

Туберкулоза на
нервната система

Пневмология
и фтизиатрия
или ушно-носно-гърлени болести

Туберкулоза на други ди- Пневмология и
хателни органи, потвър- фтизиатрия, ушдена бактериологично и но-носно-гърлехистологично
ни болести

А17.1 Менингеална туберкулома

Пневмология
и фтизиатрия;
нервни болести

Проба Манту; рентгенологични – групи 2 и 3

Проба Манту; рентгенологични – групи 2 и 3

рентгенологични – групи 2
и 3

Проба Манту; рентгенологични – групи 2 и 3
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Рентгенологични – групи 2
и 3

А18.1

Туберкулоза на пикочополовите органи

Пневмология и
фтизиатрия или
нефрология,
или урология,
или акушерство
и гинекология

Проба Манту; микробиологично изследване на урина;
ехография

А18.2

Туберкулозна периферна
лимфоденопатия

Пневмология и
фтизиатрия

Проба Манту

Туберкулоза на червата,
Пневмология и
перитонеума и мезентери- фтизиатрия или
алните лимфни възли
гастроентерология

Проба Манту; рентгенологични – група 4; ехография

A18.4

Туберкулоза на кожата и
подкожната тъкан

Пневмология
и фтизиатрия;
кожни и венерически болести

Проба
Манту;микробиологично изследване

А18.5

Туберкулоза на окото

Пневмология
и фтизиатрия;
очни болести

Проба Манту

А18.6

Туберкулоза на ухото

Пневмология
и фтизиатрия
или ушно-носно-гърлени болести

Проба Манту

А18.7 Туберкулоза на надбъбре- Пневмология и
ците
фтизиатрия или
ендокринология
и болести на
обмяната

Проба Манту; ехография

А18.8

Туберкулоза на други
уточнени органи

Пневмология и
фтизиатрия

Проба Манту; ехография

A52

Късен сифилис

Кожни и венерически болести; неврология; кардиолог

ЕКГ, ехокардиография

Нефрология

Кръвна картина;урина;урея;
креатинин;ехография на бъбреци

Други вирусни хе- А98.5 Хеморагична треска с бъморагични трески,
бречен синдром
некласирани другаде
Лайшманиоза

4
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А18.0 Туберкулоза на костите и Пневмология и
ставите
фтизиатрия; ортопедия и травматология

А18.3

Късен сифилис

ВЕСТНИК

В55.0 Висцерална лайшманиоза Медицинска па- Кръвна картина; урина – хиразитология
мично изследване на урина
с течни реактиви (белтък,
билирубин, уробилиноген);
седимент на урина – ориентировъчно изследване
В67.0

Инвазия на черния
дроб, предизвикана от
Echinococcusgranulosus

Гастроентероло- Кръвна картина;серологично
гия, хирургия
изследване; ехография на
коремни органи; паразитологично изследване

В67.1

Инвазия на белия
дроб, предизвикана от
Echinococcusgranulosus

Пневмология и Кръвна картина;серологично
фтизиатрия; хи- изследване; рентгенография
рургия
на гръден кош и бял дроб

В67.3

Друга инвазия,
предизвикана от
Echinococcusgranulosus

В зависимост
от органната
локализация

Кръвна картина;серологично
изследване; паразитологично
изследване
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В
67.5

Инвазия на черния
дроб, предизвикана от
Echinococcusmultilocularis

Гастроентерология, хирургия

Кръвна картина; серологично изследване; абдоминална
ехография

В67.6

Друга инвазия,
предизвикана от
Echinococcusmultilocularis

В зависимост
от органната
локализация

Кръвна картина; серологично изследване

C00.0

Външна повърхност на
горна устна

Кожни и венерически болести

–

С00.1

Външна повърхност на
долна устна

Кожни и венерически болести

–

С00.2

Външна устна, неуточнена

Кожни и венерически болести

–

С00.3

Горна устна, вътрешна
повърхност

Кожни и венерически болести

–

С00.4

Долна устна, вътрешна
повърхност

Кожни и венерически болести

–

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

Кожни и венерически болести

–

С00.6

Комисура на устните

Кожни и венерически болести

–

С00.8

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

Кожни и венерически болести

–

С00.9

Устна, неуточнена част

Кожни и венерически болести

–

Злокачествено новообразувание на
основата на езика

С01

Злокачествено новообразувание на основата на
езика

ушно-носногърлени болести

–

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени
части на езика

С02.0

Горна повърхност на езика

ушно-носногърлени болести

–

С02.1

Странични ръбове на
езика

ушно-носногърлени болести

–

С02.2

Долна повърхност на
езика

ушно-носногърлени болести

–

С02.3

Предните две трети на
езика, неуточнена част

ушно-носногърлени болести

–

С02.4

Езикова сливица

ушно-носногърлени болести

–

С02.8

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

ушно-носногърлени болести

–

С02.9

Език, неуточнена част

ушно-носногърлени болести

–

Злокачествено новообразувание на
устната

БРОЙ 111
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Злокачествено новообразувание на
венците

С03.0

Горен венец

ушно-носногърлени болести; лицево-челюстна хирургия

–

С03.1

Долен венец

лицево-челюстна хирургия

–

Предна част на пода на
устната кухина

лицево-челюстна хирургия

–

Странична част на пода
на устната кухина

лицево-челюстна хирургия

–

Лезия, излизаща извън
лицево-челюстграниците на една и повена хирургия
че посочени локализации
на пода на устната кухина

–

Злокачествено ново- С04.0
образувание на пода
на устната кухина С04.1
С04.8

Злокачествено новообразувание на
небцето

С04.9

Под на устната кухина,
неуточнена част

лицево-челюстна хирургия

–

С05.0

Твърдо небце

лицево-челюстна хирургия

–

С05.1

Меко небце

лицево-челюстна хирургия

–

С05.2

Увула

лицево-челюстна хирургия

–

Лезия, излизаща извън
лицево-челюстграниците на една и повена хирургия
че посочени локализации
на небцето

–

С05.8

С05.9

Небце, неуточнено

лицево-челюстна хирургия

–

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени
части на устната
кухина

С06.0

Лигавица на бузите

лицево-челюстна хирургия

–

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени
части на устната
кухина

С06.1

Преддверие на устната
кухина

лицево-челюстна хирургия

С06.2

Ретромоларна област

лицево-челюстна хирургия

С06.8

Лезия, излизаща извън
лицево-челюстграниците на една и повена хирургия
че посочени локализации
на други и неуточнени
части на устната кухина

С06.9 Устна кухина, неуточнена
част
Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена
жлеза (паротис)

С07

Злокачествено новообразувание на
друга и неуточнена
част на големите
слюнчени жлези

лицево-челюстна хирургия

Злокачествено новообра- лицево-челюстзувание на околоушната
на хирургия
слюнчена жлеза (паротис)

–

С08.0

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

лицево-челюстна хирургия

–

С08.1

Подезична жлеза
(сублингвална)

лицево-челюстна хирургия

–

Лезия, излизаща извън
лицево-челюстграниците на една и повена хирургия
че посочени локализации
на големите слюнчени
жлези

–

С08.8
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С08.9

Голяма слюнчена жлеза,
неуточнена част

лицево-челюстна хирургия

–

Злокачествено ново- С09.0
образувание на сливицата (тонзила)

Тонзиларна ямка

ушно-носногърлени болести

–

С09.1

Тонзиларна дъга

ушно-носногърлени болести

–

С09.8

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

ушно-носногърлени болести

–

С09.9

Тонзила, неуточнена

ушно-носногърлени болести

–

С10.0

Валекула

ушно-носногърлени болести

–

С10.1

Предна повърхност на
епиглотиса

ушно-носногърлени болести

–

С10.2

Странична стена на орофаринкса

ушно-носногърлени болести

–

С10.3

Задна стена на орофаринкса

ушно-носногърлени болести

–

С10.4

Брахиална цепка

ушно-носногърлени болести

–

С10.8

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

ушно-носногърлени болести

–

С10.9

Орофаринкс, неуточнен

ушно-носногърлени болести

–

С11.0

Горна стена на назофаринкса

ушно-носногърлени болести

–

С11.1

Задна стена на назофаринкса

ушно-носногърлени болести

–

С11.2 Странична стена на назофаринкса

ушно-носногърлени болести

–

С11.3

Предна стена на назофаринкса

ушно-носногърлени болести

–

С11.8

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

ушно-носногърлени болести

–

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

ушно-носногърлени болести

–

С12

Злокачествено новообразувание на пириформения
синус

ушно-носногърлени болести

–

Злокачествено новообразувание на
орофаринкса (мезофаринкс)

Злокачествено новообразувание на
носоглътката (назофаринкс)

Злокачествено новообразувание на пириформения синус
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Злокачествено новообразувание на
хипофаринкса

С13.0

Посткрикоидна област

ушно-носногърлени болести

–

С13.1

Ариепиглотична гънка,
обърната към хипофаринкса

ушно-носногърлени болести

–

С13.2

Задна стена на хипофаринкса

ушно-носногърлени болести

–

С13.8

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

ушно-носногърлени болести

–

С13.9

Хипофаринкс, неуточнен

ушно-носногърлени болести

–

ушно-носногърлени болести

–

ушно-носногърлени болести

–

–

Злокачествено ново- С14.0
Фаринкс, неуточнен
образувание с други
и неточно определени локализации на С14.2 Пръстен на Waldeyer (тонустните, устната кузиларен)
хина и фаринкса

Злокачествено новообразувание на
хранопровода

Злокачествено новообразувание на
стомаха

С14.8

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

ушно-носногърлени болести

С15.0

Шийната част на хранопровода

Хирургия или
гастроентерология

С15.1

Гръдната част на хранопровода

хирургия

С15.2 Коремната част на хранопровода

хирургия

С15.3

Горната третина на хранопровода

хирургия

С15.4

Средната третина на хранопровода

хирургия

С15.5

Долната третина на хранопровода

хирургия

С15.8

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

хирургия

С15.9

Хранопровод, неуточнена
част

хирургия

С16.0

Кардиа

Хирургия или
гастроентерология

С16.1

Дъно на стомаха

Хирургия или
гастроентерология

С16.2

Тяло на стомаха

Хирургия или
гастроентерология

С16.3

Антрум на пилора

Хирургия или
гастроентерология
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Пилор

Хирургия или
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С16.5 Малка кривина на стомаха, неуточнена част

Хирургия или
гастроентерология

С16.6

Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

Хирургия или
гастроентерология

С16.8

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

Хирургия или
гастроентерология

С16.9 Стомах, неуточнена локализация

Хирургия или
гастроентерология

С17.0

Дванадесетопръстник

Хирургия или
гастроентерология

С17.1

Йеюнум

Хирургия или
гастроентерология

С17.2

Илеум

Хирургия или
гастроентерология

С17.3

Дивертикул на Meckel

Хирургия или
гастроентерология

Езофагогастродуоденоскопия

С17.8

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

Хирургия или
гастроентерология

Езофагогастродуоденоскопия

С17.9

Тънки черва, неуточнена
част

Хирургия или
гастроентерология

Езофагогастродуоденоскопия

С18.0

Цекум

Хирургия

фиброколоноскопия

С18.1

Апендикс

Хирургия

С18.2

Колон асценденс

Хирургия

С18.3

Флексура хепатика

Хирургия

С18.4

Колон трансверзум

Хирургия

С18.5

Флексура лиеналис

Хирургия

С18.6

Колон десценденс

Хирургия

С18.7

Колон сигмоидеум

Хирургия

С18.8

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

Хирургия

Злокачествено новообразувание на
ректосигмоидната
област

С19

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

Хирургия

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

С20

Злокачествено новообразувание на правото черво
(ректум)

Хирургия

Анус, неуточнена част

Хирургия

Анален канал

Хирургия

Злокачествено новообразувание на
тънките черва

Злокачествено новообразувание на
тънките черва

Злокачествено новообразувание на
дебелото черво (колон)

Злокачествено ново- С21.0
образувание на ану- С21.1
са и аналния канал
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4

С21.2

Клоакогенна зона

Хирургия

С21.8

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

Хирургия

Карцином на черния
дроб, първичен

Хирургия

диагностичен ултразвук на
коремни органи

Карцином на интрахепатални жлъчни пътища

Хирургия

диагностичен ултразвук на
коремни органи

Хепатобластом

Хирургия

диагностичен ултразвук на
коремни органи

Ангиосарком на черния
дроб

Хирургия

диагностичен ултразвук на
коремни органи, туморни
маркери

Злокачествено ново- С22.0
образувание на черния дроб и интрахе- С22.1
паталните жлъчни
пътища
С22.2
С22.3

5

С22.4 Други саркоми на черния
дроб

хирургия

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

хирургия

С22.9

Злокачествено новообразувание на черен дроб,
неуточнено

хирургия

Злокачествено новообразувание на
жлъчния мехур

С23

Злокачествено ново
образувание на жлъчния
мехур

хирургия

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени
части на жлъчните
пътища

С24.0

Екстрахепатални жлъчни
канали

хирургия

С24.1

Ампула на Vater

хирургия

Интравенозна холангиография

С24.8

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

хирургия

Интравенозна холангиография

C24.9

Злокачествено новообразувание на жлъчните пътища, неуточнено

хирургия

Интравенозна холангиография

С25.0

Глава на панкреаса

хирургия

Диагностичен ултразвук на
коремни органи

С25.1

Тяло на панкреаса

хирургия

Злокачествено новообразувание на
панкреаса

С25.2

Опашка на панкреаса

хирургия

С25.3

Панкреатичен канал

хирургия

С25.4

Ендокринна част на панкреаса

хирургия

С25.7 Други части на панкреаса

хирургия

С25.8

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

хирургия

С25.9

Злокачествено новообразувание на панкреас, неуточнено

хирургия

Диагностичен ултразвук на
коремни органи, туморни
маркери

С Т Р.
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Злокачествено новообразувание на
храносмилателните
органи с друга и
неточно определена локализация
Злокачествено новообразувание на
храносмилателните
органи с друга и
неточно определена
локализация

2

ВЕСТНИК

3

4
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5

С26.0 Чревен тракт, неуточнена
част

хирургия

С26.1

Далак

хирургия

С26.8

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

хирургия

С26.9

Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

хирургия

Диагностичен ултразвук на
коремни органи

Злокачествено новообразувание на
носната кухина и
средното ухо

С30.0

Носна кухина

ушно-носногърлени болести

К АТ на глава

С30.1

Средно ухо

ушно-носногърлени болести

К АТ на глава

Злокачествено новообразувание на
синусите

С31.0

Максиларен синус

ушно-носногърлени болести

К АТ на глава

С31.1

Етмоидален синус

ушно-носногърлени болести

К АТ на глава

С31.2

Фронтален синус

ушно-носногърлени болести

К АТ на глава

С31.3

Сфеноидален синус

ушно-носногърлени болести

К АТ на глава

С31.8

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

ушно-носногърлени болести

К АТ на глава

С31.9

Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено

ушно-носногърлени болести

К АТ на глава

С32.0

Глотис

ушно-носногърлени болести

-

С32.1

Супраглотис

ушно-носногърлени болести

-

С32.2

Субглотис

ушно-носногърлени болести

-

С32.3

Ларингеален хрущял

ушно-носногърлени болести

-

С32.8

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

ушно-носногърлени болести

-

С32.9

Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено

ушно-носногърлени болести

-

Злокачествено новообразувание на
ларинкса

Диагностичен ултразвук на
коремни органи
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Злокачествено новообразувание на
трахеята

С33

Злокачествено новообразувание на трахеята

пневмология и
фтизиатрия
онкология

Фибробронхоскопия

Злокачествено новообразувание на
бронхите и белия
дроб

С34.0

Главни бронхи

пневмология и
фтизиатрия
онкология

Фибробронхоскопия

С34.1

Горен лоб, бронх или бял
дроб

пневмология и
фтизиатрия
онкология

Фибробронхоскопия

С34.2

Среден лоб, бронх или
бял дроб

пневмология и
фтизиатрия
онкология

Фибробронхоскопия; рентгенологични – група 3; К АТ на
гръден кош

С34.3 Долен лоб, бронх или бял
дроб

пневмология и
фтизиатрия
онкология

Фибробронхоскопия; рентгенологични – група 3; К АТ на
гръден кош

С34.8

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

пневмология и
фтизиатрия
онкология

Фибробронхоскопия; рентгенологични – група 3; К АТ на
гръден кош

С37

Злокачествено новообразувание на тимуса

хирургия
онкология

рентгенологични – група 3;
К АТ на гръден кош

Сърце

пневмология и
фтизиатрия кардиология
онкология

рентгенологични – група 3;
К АТ на гръден кош

С38.1

Преден медиастинум

пневмология и
фтизиатрия

рентгенологични – група 3;
К АТ; на гръден кош

С38.2

Заден медиастинум

пневмология и
фтизиатрия

рентгенологични – група 3;
К АТ на гръден кош

С38.3 Медиастинум, неуточнена
част

пневмология и
фтизиатрия

рентгенологични – група 3;
К АТ; на гръден кош

С38.4

Плевра

пневмология и
фтизиатрия

рентгенологични – група 3;
К АТ на гръден кош

С38.8

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

пневмология и
фтизиатрия

рентгенологични – група 3;
К АТ; на гръден кош

хирургия

К АТ на гръден кош

хирургия

К АТ на гръден кош

Злокачествено новообразувание на
тимуса

Злокачествено ново- С38.0
образувание на сърцето, медиастинума
и плеврата

Злокачествени ново- С39.0 Горни дихателни пътища,
образувания с други
неуточнена част
и неточно определе- С39.8
Лезия, излизаща извън
ни локализации на
границите на една и поведихателните органи
че посочени локализации
и гръдния кош
на дихателната система и
гръдния кош
С39.9

Неточно определени локализации на дихателната
система

хирургия

К АТ на гръден кош

Злокачествено но- С40.0
вообразувание на
костите и ставните
хрущяли на крайни- С40.1
ците

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник

ортопедия

рентгенологични – група 2;
К АТ по преценка

Къси кости на горния
крайник

ортопедия

рентгенологични – група 2
К АТ по преценка

С40.2

Дълги кости на долен
крайник

ортопедия

рентгенологични – група 2
К АТ по преценка

С40.3

Къси кости на долен
крайник

ортопедия

рентгенологични – група 2
К АТ по преценка

С Т Р.
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Злокачествено новообразувание на
костите и ставните
хрущяли с други и
неуточнени локализации

Злокачествен меланом на кожата

ВЕСТНИК
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4
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С40.8

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

ортопедия

рентгенологични – група 2
К АТ по преценка

С40.9

Кости и ставни хрущяли
на крайниците, с неуточнена локализация

ортопедия

рентгенологични – група 2
К АТ по преценка

неврохирургия

рентгенологични – група 2

С41.0 Кости на черепа и лицето
С41.1

Долна челюст
(мандибула)

Лицево-челюстна хирургия

рентгенологични – група 2

С41.2

Гръбначен стълб

неврохирургия

рентгенологични – група 2

С41.3 Ребра, гръдна кост и ключица

Гръдна хирургия

Ядрено-магнитен резонанс

С41.4

Кости на таза, сакрума и
опашката

Ортопедия и
травматология

рентгенологични – група 2
К АТ или МРТ

С41.8

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

Ортопедия и
травматология

рентгенологични – група 2
К АТ или МРТ

С43.0 Злокачествен меланом на
устната

хирургия; кожни и венерически болести

–

С43.1

Злокачествен меланом
на клепача, включително
и ъгъла на клепачната
цепка

кожни и венерически болести

–

С43.2 Злокачествен меланом на
ухото и външния слухов
канал

кожни и венерически болести

–

С43.3 Злокачествен меланом на
други и неуточнени части
на лицето

кожни и венерически болести

–

С43.4 Злокачествен меланом на
окосмената част на главата и шията

кожни и венерически болести

–

С43.5 Злокачествен меланом на
тялото

кожни и венерически болести

–

С43.6 Злокачествен меланом на
горен крайник, включително областта на раменния пояс

кожни и венерически болести

–

С43.7

Злокачествен меланом
на долен крайник, включително тазобедрената
област

кожни и венерически болести

–

С43.8

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

кожни и венерически болести

Кожа на устните

кожни и венерически болести

Други злокачестве- С44.0
ни новообразувания
на кожата

–

БРОЙ 111
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С44.1

Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки

кожни и венерически болести

–

кожни и венерически болести

–

С44.2 Кожа на ухото и външния
слухов канал
Други злокачестве- С44.3
ни новообразувания
на кожата

Кожа на други и неуточнени части на лицето

кожни и венерически болести

–

С44.4

Кожа на окосмената част
на главата и шията

кожни и венерически болести

–

С44.5

Кожа на тялото

кожни и венерически болести

–

С44.6

Кожа на горен крайник,
включително областта на
раменния пояс

кожни и венерически болести

–

С44.7

Кожа на долен крайник,
включително тазобедрената област

кожни и венерически болести

–

С44.8

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

кожни и венерически болести

–

С44.9

Злокачествено новообразувание на кожата с не
уточнена локализация

кожни и венерически болести

–

С45.0

Мезотелиом на плеврата

Гръдна хирургия онкология

–

С45.1

Мезотелиом на перитонеума

Гръдна хирургия онкология

–

С45.2 Мезотелиом на перикарда

Гръдна хирургия онкология

–

С45.7 Мезотелиом с други локализации

Гръдна хирургия онкология

–

С45.9

Мезотелиом, неуточнен

Гръдна хирургия, онкология

–

С46.0

Сарком на Kaposi на кожата

кожни и венерически болести

–

С46.1

Сарком на Kaposi на меките тъкани

Онкология

–

Лицево-челюстна хирургия

–

Онкология

–

С46.7 Сарком на Kaposi с други
локализации

Онкология

–

С46.8 Сарком на Kaposi на множество органи

Онкология

–

С46.9

Сарком на Kaposi с не
уточнена локализация

онкология

–

С47.0

Периферни нерви на главата, лицето и шията

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

Мезотелиом

Сарком на Kaposi

С46.2 Сарком на Kaposi на небцето (палатум)
С46.3

Злокачествено новообразувание на
периферните нерви
и вегетативната
нервна система

Сарком на Kaposi на
лимфните възли

С Т Р.
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С47.1

Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния
пояс

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

С47.2

Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

С47.3

Периферни нерви на торакса

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

С47.4

Периферни нерви на корема

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

С47.5

Периферни нерви на таза

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

С47.6

Злокачествено новообразувание на периферните
нерви на тялото, неуточнено

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

С47.8

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

ядрено-магнитен резонанс

С47.9

Периферни нерви и вегетативна нервна система с
неуточнена локализация

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

хирургия

ядрено-магнитен резонанс

хирургия

ядрено-магнитен резонанс

хирургия

ядрено-магнитен резонанс

хирургия

ядрено-магнитен резонанс

Ушни, носни
и гърлени болести или лицево-челюстна
хирургия

–

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

Ортопедия и
травматология

ЯМР-

С49.2 Съединителна и меки тъкани на долен крайник,
включително тазобедрената област

Ортопедия и
травматология

- ЯМР-

С49.3 Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

хирургия

–

С49.4

хирургия

–

Ортопедия и
травматология

- ЯМР-

Хирургия

–

Злокачествено но- С48.0
Ретроперитонеум
вообразувание на
С48.1 Уточнена част на периторетроперитонеума и
неума
перитонеума
С48.2 Перитонеум, неуточнена
част
С48.8

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

Злокачествено ново- С49.0 Съединителна и меки тъобразувание на съекани на главата, лицето и
динителната и друшията
гите меки тъкани
С49.1

Съединителна и меки тъкани на корема

С49.5 Съединителна и меки тъкани на таза
С49.6

Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация

БРОЙ 111
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Злокачествено новообразувание на
млечната жлеза

Злокачествено новообразувание на
вулвата

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)
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С49.8

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

Хирургия

–

С49.9

Съединителна и меки
тъкани, с неуточнена локализация

Хирургия

–

С50.0

Мамила и ареола

хирургия

С50.1

Централна част на млечната жлеза

хирургия

С50.2 Горен вътрешен квадрант
на млечната жлеза

хирургия

С50.3 Долен вътрешен квадрант
на млечната жлеза

хирургия

С50.4

Горен външен квадрант
на млечната жлеза

хирургия

С50.5

Долен външен квадрант
на млечната жлеза

хирургия

С50.6

Аксиларно удължение на
млечната жлеза

хирургия

С50.8

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

хирургия

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

хирургия

С51.0

Голяма срамна устна (лабия)

акушерство и
гинекология

С51.1

Малка срамна устна

акушерство и
гинекология

С51.2

Клитор

акушерство и
гинекология

С51.8

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

акушерство и
гинекология

С51.9

Вулва, неуточнена част

акушерство и
гинекология

С52

Злокачествено новообразувание на влагалището
(вагина)

акушерство и
гинекология

Ендоцервикс

акушерство и
гинекология

Екзоцервикс

акушерство и
гинекология

С53.8

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

акушерство и
гинекология

С53.9

Шийка на матката, не
уточнена част

акушерство и
гинекология

С54.0

Истмус на матката

акушерство и
гинекология

С54.1

Ендометриум

акушерство и
гинекология

Злокачествено но- С53.0
вообразувание на
шийката на матката С53.1

Злокачествено новообразувание на
тялото на матката

ВЕСТНИК

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН
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ВЕСТНИК

2

3

4

С54.2

Миометриум

акушерство и
гинекология

С54.3 Дъно (фундус) на матката

акушерство и
гинекология

С54.8

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

акушерство и
гинекология

С54.9

Тяло на матката, с не
уточнена локализация

акушерство и
гинекология

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена
локализация

С55

Злокачествено новообразувание на матката с не
уточнена локализация

акушерство и
гинекология

Злокачествено новообразувание на
яйчника

С56

Злокачествено новообразувание на матката с не
уточнена локализация

акушерство и
гинекология

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени
части на женските
полови органи

С57.0

Фалопиева тръба

акушерство и
гинекология

С57.1

Широка връзка

акушерство и
гинекология

С57.2

Кръгла връзка

акушерство и
гинекология

С57.3

Параметриум

акушерство и
гинекология

С57.4

Придатъци на матката,
неуточнени

акушерство и
гинекология

С57.7

Други уточнени части на
женските полови органи

акушерство и
гинекология

С57.8

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

акушерство и
гинекология

С57.9

Женски полови органи, с
неуточнена локализация

акушерство и
гинекология

С60.0

Препуциум

урология

Злокачествено новообразувание на
пениса

БРОЙ 111
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С60.1

Гланс пенис

урология

–

С60.2

Тяло на пениса

урология

–

С60.8

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

урология

–

С60.9 Пенис, с неуточнена локализация

урология

–

Злокачествено новообразувание на
простатата

С61

Злокачествено новообразувание на простатата

урология

–

Злокачествено новообразувание на
тестиса

С62.0

Недесцендирал тестис

урология

–

С62.1

Десцендирал тестис

урология

–

С62.9

Злокачествено новообразувание на тестис, не
уточнено

урология

–

БРОЙ 111
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Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени
части на мъжките
полови органи
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С63.0

Епидидим

урология

–

С63.1

Семенна връв

урология

–

С63.2

Скротум

урология

–

С63.7

Други уточнени части на
мъжките полови органи

урология

–

С63.8

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

урология

–

С63.9

Мъжки полови органи, с
неуточнена локализация

урология

–

Злокачествено новообразувание на
бъбрека, с изключение на бъбречното
легенче

С64

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното
легенче

нефрология

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

С65

Злокачествено новообразувание на бъбречното
легенче

нефрология

Злокачествено новообразувание на
уретера

С66

Злокачествено новообразувание на уретера

урология

Злокачествено новообразувание на
пикочния мехур

С67.0

Триъгълник на Лиьото

урология

Злокачествено новообразувание на
други и неуточнени
части на пикочните
органи

С67.1 Купол на пикочния мехур

урология

С67.2

Латерална стена

урология

С67.3

Предна стена

урология

С67.4

Задна стена

урология

С67.5

Шийка на пикочния мехур

урология

С67.6 Отвор на уретера (орифициум)

урология

С67.7

Урахус

урология

С67.8

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

урология

С67.9

Пикочен мехур, с неуточнена локализация

урология

С68.0

Уретра

нефрология;
урология

С68.1

Парауретрални жлези

нефрология;
урология

С68.8

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

нефрология;
урология

С68.9

Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено

нефрология;
урология

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

2

3

4

Злокачествено новообразувание на
окото и неговите
придатъци

С69.0

Конюнктива

очни болести

С69.1

Роговица

очни болести

С69.2

Ретина

очни болести

С69.3

Хороидея

очни болести

С69.4

Цилиарно тяло

очни болести

С69.5

Слъзна жлеза и канали

очни болести

С69.6

Орбита

очни болести

С69.8

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

очни болести

С69.9

Око, неуточнена част

очни болести

Злокачествено новообразувание на
мозъчните обвивки
(менинги)

С70.0

Церебрални менинги

нервни болести;
очни болести

С70.1

Спинални менинги

нервни болести

С70.9

Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

нервни болести

Злокачествено новообразувание на
главния мозък

С71.0 Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове)
и стомахчетата (вентрикули)

нервни болести

С71.1

Фронтален лоб

нервни болести

С71.2

Темпорален лоб

нервни болести

С71.3

Париетален лоб

нервни болести

С71.4

Окципитален лоб

нервни болести

С71.5

Мозъчно стомахче

нервни болести

С71.6

Малък мозък

нервни болести

С71.7

Мозъчен ствол

нервни болести

С71.8

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

С71.9 Главен мозък, с неуточне- нервни болести
на локализация
Злокачествено новообразувание на
гръбначния мозък,
черепномозъчните
нерви и други части на централната
нервна система

С72.0

Гръбначен мозък

нервни болести

С72.1

Конска опашка (кауда
еквина)

нервни болести

С72.2

Обонятелен нерв (олфакторен)

нервни болести

С72.3

Зрителен нерв

нервни болести

С72.4

Слухов нерв

нервни болести

С72.5

Други и неуточнени черепномозъчни нерви

нервни болести

С72.8

С72.9

Лезия, излизаща извън
нервни болести
границите на една и повече посочени локализации
на главния мозък и другите части на централната нервна система
Централна нервна система, уточнена част

нервни болести
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Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

С73

Злокачествено новообразувание на щитовидната
жлеза

ендокринология

Злокачествено ново- С74.0 Кора (кортекс) на надбъ- ендокринология
образувание на надбречната жлеза
бъбречната жлеза
С74.1 Медула на надбъбречната ендокринология
жлеза

Злокачествено новообразувание на
други ендокринни
жлези и сродни
структури

С74.9

Надбъбречна жлеза, не
уточнена част

ендокринология

С75.0

Паращитовидна жлеза

ендокринология

С75.1

Хипофиза

ендокринология

С75.2 Краниофарингеален канал ендокринология
С75.3

Епифизна (пинеална)
жлеза

ендокринология

С75.4

Каротидни телца

ендокринология

С75.5

Аортно телце и други па- ендокринология
раганглии

С75.8

Лезия на повече от една
ендокринна жлеза, не
уточнена

ендокринология

С75.9

Злокачествено новообразувание на ендокринна
жлеза, неуточнено

ендокринология

Глава, лице и шия

Неврохирургия
или лицево-челюстна хирургия

С76.1

Гръден кош

хирургия

Злокачествено но- С76.0
вообразувание с
неточно определени
локализации

Вторично и неуточнено злокачествено
новообразувание на
лимфните възли

С76.2

Корем

хирургия

С76.3

Таз

Ортопедия и
травматология

С76.4

Горен крайник

Ортопедия и
травматология

С76.5

Долен крайник

Ортопедия и
травматология

С76.7

Други неточно определени локализации

хирургия

С76.8

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

хирургия

С77.0 Лимфни възли на главата,
лицето и шията

хирургия

С77.1

Интраторакални лимфни
възли

хирургия

С77.2 Интраабдоминални лимфни възли

хирургия

С77.3

Лимфни възли на подмишницата и горния
крайник

хирургия

С77.4

Лимфни възли на ингвиналната област и долния
крайник

хирургия

С77.5

Лимфни възли на таза

хирургия

С Т Р. 6 3
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4

С77.8 Лимфни възли с множествена локализация

хирургия

С77.9

хирургия

Лимфни възли с неуточнена локализация

Вторично злокачест- С78.0 Вторично злокачествено
вено новообразувановообразувание на белия
ние на дихателната
дроб
и храносмилателна- С78.1 Вторично злокачествено
та система
новообразувание на медиастинума

хирургия

хирургия

С78.2

Вторично злокачествено
новообразувание на плеврата

хирургия

С78.3

Вторично злокачествено
новообразувание на други
и неуточнени дихателни
органи

хирургия

С78.4

Вторично злокачествено
новообразувание на тънките черва

хирургия

С78.5

Вторично злокачествено
новообразувание на дебелото черво и ректум

хирургия

С78.6

Вторично злокачествено
новообразувание на перитонеума и ретроперитонеума

хирургия

С78.7

Вторично злокачествено
новообразувание на черния дроб

хирургия

С78.8

Вторично злокачествено
новообразувание на други
и неуточнени храносмилателни органи

хирургия

Вторично злокачествено новообразувание на
бъбрека и бъбречното
легенче

хирургия; онкология

Вторично злокачест- С79.0
вено новообразувание с други локализации
С79.1

Вторично злокачествено хирургия; онконовообразувание на пилогия
кочния мехур, други и неуточнени пикочни органи

С79.2

Вторично злокачествено
новообразувание на кожата

хирургия; онкология

С79.3

Вторично злокачествено
новообразувание на главния мозък и мозъчните
обвивки

хирургия; онкология

С79.4

Вторично злокачествено хирургия; онконовообразувание на други
логия
и неуточнени части на
нервната система

С79.5

Вторично злокачествено хирургия; онконовообразувание на кости
логия
и костен мозък

С79.6

Вторично злокачествено
новообразувание на яйчник

хирургия; онкология
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С79.7

Вторично злокачествено
новообразувание на надбъбречната жлеза

хирургия; онкология

С79.8

Вторично злокачествено
новообразувание с други
уточнени локализации

хирургия; онкология

Злокачествено новообразувание с
неуточнена локализация

С80

Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

вътрешни болести; онкология

Болест на Hodgkin

С81.0

Лимфоцитно преобладаване

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С81.1

Нодуларна склероза

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С81.2

Смесен целуларитет

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С81.3

Лимфоцитно изчерпване

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С81.7

Друга болест на Hodgkin

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

Фоликуларен (ноду- С82.0 Дребноклетъчен с назъбе- клинична хемаларен) нехочкинов
ни ядра, фоликуларен
тология
лимфом

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С82.1 Смесен, дребноклетъчен с клинична хеманазъбени ядра и едроклетология
тъчен, фоликуларен

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С82.2

Едроклетъчен, фоликуларен

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С82.7

Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С82.9

Фоликуларен нехочкинов
лимфом, неуточнен

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

Дифузен нехочкинов С83.0 Дребноклетъчен (дифузен) клинична хемалимфом
тология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С83.1 Дребноклетъчен с назъбе- клинична хемани ядра (дифузен)
тология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С83.2 Смесен, дребноклетъчен и клинична хемаедроклетъчен (дифузен)
тология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С83.3

Едроклетъчен (дифузен)

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С83.4

Имунобластен (дифузен)

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С83.5

Лимфобластен (дифузен)

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити
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С83.6

Недиференциран (дифузен)

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С83.7

Тумор на Burkitt

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С83.8

Други видове на дифузен
нехочкинов лимфом

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С83.9 Дифузен нехочкинов лим- клинична хемафом, неуточнен
тология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

Периферни и кожни С84.0
Т-клетъчни лимфоми

Mycosis fungoides

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С84.1

Болест на Sezary

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С84.2

Т-зонов лимфом

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С84.3

Лимфоепителоиден

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С84.4

Периферен Т-клетъчен
лимфом

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С84.5

Други и неуточнени Тклетъчни лимфоми

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

Лимфосарком

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

В-клетъчен лимфом, не
уточнен

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С85.7 Други уточнени типове на клинична хеманехочкинов лимфом
тология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С88.0

Макроглобулинемия на
Waldenstrom

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С88.1

Болест на алфа-тежките
вериги

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С88.2

Болест на гама-тежките
вериги

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С88.3

Имунопролиферативна
болест на тънките черва

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С88.7

Други злокачествени
имунопролиферативни
болести

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

Други и неуточнени С85.0
типове на нехочкинов лимфом
С85.1

Злокачествени имунопролиферативни
болести
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С88.9 Злокачествени имунопро- клинична хемалиферативни болести, нетология
уточнени
Множествен миелом С90.0
и злокачествени
плазмоклетъчни новообразувания
С90.1

Миелоидна левкемия

5
диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

Множествен миелом

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

Плазмоклетъчна левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

Плазмоцитом, екстрамедуларен

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С91.0 Остра лимфобластна левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С91.1

Хронична лимфоцитна
левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С91.2

Подостра лимфоцитна
левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С91.3 Пролимфоцитна левкемия клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С91.4

Косматоклетъчна левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С91.5

Т-клетъчна левкемия при
възрастни

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С91.7

Друга лимфоидна левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С91.9 Лимфоидна левкемия, не- клинична хемауточнена
тология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С92.0

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С92.1 Хронична миелоидна лев- клинична хемакемия
тология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С90.2

Лимфоидна левкемия

С Т Р. 6 7

Остра миелоидна левкемия

С92.2 Подостра миелоидна левкемия
С92.3

Миелоиден синдром

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С92.4

Остра промиелоцитна
левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С92.5

Остра миеломоноцитна
левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С92.7

Друга миелоидна левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С92.9 Миелоидна левкемия, неуточнена
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Моноцитна левкемия

С93.0

Остра моноцитна левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С93.1 Хронична моноцитна лев- клинична хемакемия
тология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С93.2 Подостра моноцитна левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С93.7

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С93.9 Моноцитна левкемия, неуточнена

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С94.0

Остра еритремия и еритролевкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С94.1

Хронична еритремия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С94.2

Остра мегакариобластна
левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С94.3

Мастоклетъчна левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С94.4

Остра панмиелоза

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С94.5

Остра миелофиброза

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С94.7

Друга уточнена левкемия

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С95.0 Остра левкемия с неуточ- клинична хеманен клетъчен тип
тология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С95.1

Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С95.2

Подостра левкемия с не
уточнен клетъчен тип

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С95.7

Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С95.9

Левкемия, неуточнена

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С96.0

Болест на Letterer-Siwe

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С96.1

Злокачествена хистиоцитоза

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

Други левкемии с
уточнен клетъчен
вид

Левкемия с неуточнен тип клетки

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

Друга моноцитна левкемия
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С96.2 Злокачествен мастоклетъ- клинична хемачен тумор
тология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С96.3

клинична хематология

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С96.7

Други уточнени злокаклинична хемачествени новообразувания
тология
на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

С96.9

Злокачествено новообра- клинична хемазувание на лимфната,
тология
кръвотворната и сродните
им тъкани, неуточнено

диференциално броене;
морфология на левкоцити и
еритроцити

Злокачествени новообразувания със
самостоятелни (първични) множествени
локализации

С97

Злокачествени новообрасъобразно лозувания със самостоятелкализацията,
ни (първични) множестве- онкология, въни локализации
трешни болести

Рентгенологични, ЯМР, туморни маркери

Желязонедоимъчна
анемия

D50.0

Желязонедоимъчна ане- клинична хемамия, вторична, причинена
тология
от загуба на кръв (хронична)

Хематологични и клиникохимични изследвания

Витамин В-12 недоимъчна анемия

D51.0

Истински хистиоцитен
лимфом

Витамин В-12 недоимъчна анемия, приченена от
недоимък на вътрешен
фактор

клинична хематология

Хематологични и клиникохимични изследвания

D51.9 Витамин В-12 недоимъчна клинична хемаанемия, неуточнена
тология

Хематологични и клиникохимични изследвания

Фолиевонедоимъчна D52.0 Фолиевонедоимъчна ане- клинична хемаанемия
мия, свързана с храненето
тология

Хематологични и клиникохимични изследвания

D52.9

Фолиевонедоимъчна анемия, неуточнена

клинична хематология

Хематологични и клиникохимични изследвания

Други анемии, свър- D53.9
зани с храненето

Анемия, свързана с храненето, неуточнена

клинична хематология

Хематологични и клиникохимични изследвания

Анемия, дължаща D55.0
се на ензимни нарушения

Анемия, дължаща се на
недостиг на глюкозо-6фосфат дехидрогеназа

клинична хематология

Хематологични и клиникохимични изследвания

D55.1

Анемия, дължаща се на
други нарушения на обмяната на глутатиона

клинична хематология

Хематологични и клиникохимични изследвания

D55.9

Анемия, дължаща се на
ензимно нарушение, не
уточнена

клинична хематология

Хематологични и клиникохимични изследвания

D56.1

Бета-таласемия

клинична хематология

Хематологични и клиникохимични изследвания

Сърповидно-клетъч- D57.1
ни нарушения

Сърповидно-клетъчна
анемия без криза

клинична хематология

Хематологични и клиникохимични изследвания

Други наследствени D58.0
хемолитични анемии

Наследствена сфероцитоза

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания

D58.1

Наследствена елиптоцитоза

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания

Таласемия

Придобита хемолитична анемия
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клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания

D61.0 Конституционална аплас- клинична хема- Хематологични и цитологичтична анемия
тология
ни, клинико-химични изследвания
D61.9

Апластична анемия, не
уточнена

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания

Нарушения на съсирването на кръвта, пурпура и други
хеморагични състояния

D 66

Вроден дефицит на фактор VIII

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания

Вроден дефицит на
фактор IX

D 67

Вроден дефицит на фактор IX

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания

Болест на von
Willebrand

D68.0

Болест на von Willebrand

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания

D68.1

Вроден дефицит на фактор XI

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания

Пурпура и други
хеморагични състояния

Саркоидоза

Тиреотоксикоза

D68.2 Вроден дефицит на други
фактори на кръвосъсирването

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, клинико-химични изследвания

D69.0

Алергична пурпура

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, кръвосъсирване и фибринолиза

D69.1

Качествени дефекти на
тромбоцитите

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, кръвосъсирване и фибринолиза

D69.3

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, кръвосъсирване и фибринолиза

D69.5

Вторична тромбоцитопения

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, кръвосъсирване и фибринолиза

D69.9

Тромбоцитопения, не
уточнена

клинична хема- Хематологични и цитологичтология
ни, кръвосъсирване и фибринолиза

D86.0

Саркоидоза на белите
дробове

Пневмология и
фтизиатрия

Рентгенологични – група 2
и 3

D86.1

Саркоидоза на лимфните
възли

Пневмология и
фтизиатрия

Рентгенологични – група 2
и 3

D86.2

Саркоидоза на белите
дробове със саркоидоза
на лимфните възли

Пневмология и
фтизиатрия

Рентгенологични – група 2
и 3

Е05.0 Тиреотоксикоза с дифузна
гуша

Ендокринология и болести
на обмяната

fT4, TSH; ехография на щитовидна жлеза

Е05.1 Токсичен единичен тиреоиден възел

Ендокринология и болести
на обмяната

fT4, TSH; ехография на щитовидна жлеза

Е05.2

Ендокринология и болести
на обмяната

fT4, TSH; ехография на щитовидна жлеза

Токсична полинодозна
гуша
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Е05.8

Други видове тиреотоксикоза

Ендокринология и болести
на обмяната

fT4, TSH; ехография на щитовидна жлеза

Е03.8

Други уточнени видове
хипотиреоидизъм

Ендокринология и болести
на обмяната

fT4, TSH, ЕКГ

Е06.3

Автоимунен тиреоидит

Ендокринология и болести
на обмяната

fT4, TSH, изследване на
автоантитела (ТАТ, МАТ),
ехография на щитовидната
жлеза

Е06.5

Други хронични тирео
идити

Ендокринология и болести
на обмяната

fT4, TSH, ехография на щитовидна жлеза

Е10.9 Инсулинозависим захарен
диабет

Ендокринология и болести
на обмяната

кръвнозахарен профил; креатинин; на урина – основна
програма и микроалбуминурия; очни дъна

Е10.2 Диабет с бъбречни усложнения

Ендокринология и болести
на обмяната,
нефрология

кръвнозахарен профил; креатинин; на урина – основна
програма и микроалбуминурия; очни дъна; диагностичен ултразвук на коремни
органи

Е10.3

Диабет с очни усложнения

Ендокринология и болести
на обмяната,
очни болести

кръвнозахарен профил; креатинин; на урина – основна
програма и микроалбуминурия; очни дъна

Е10.4

Диабет с неврологични
усложнения

Ендокринология и болести
на обмяната,
нервни болести

кръвнозахарен профил; креатинин; на урина – основна
програма и микроалбуминурия; очни дъна; неоперативни неврологични тестове

Е10.5 Диабет с периферни съдови усложнения

Ендокринолокръвнозахарен профил; крегия и болести
атинин; на урина – основна
на обмяната,
програма и микроалбуминусъдова хируррия; очни дъна; доплерова
гия, нефрология
сонография на артерии и
вени

Неинсулинозависим
захарен диабет

Е11

Неинсулинозависим захарен диабет

Ендокринология и болести
на обмяната

кръвнозахарен профил; креатинин; на урина – основна
програма и микроалбуминурия; очни дъна

Хиперпаратиреоидизъм и други разстройства на паращитовидните жлези

Е21.0

Първичен
хиперпаратиреои дизъм

Ендокринология и болести
на обмяната

Електролити и олигоелементи, хормони

Ендокринология и болести
на обмяната

Електролити и олигоелементи, хормони

Хипопаратиреои
дизъм

Е20.0 Идиопатичен хипопаратиреоидизъм

Хиперфункция на
хипофизата

Е22

Хиперфункция на хипофизата

Ендокринология и болести
на обмяната

ядрено-магнитен резонанс,
хормони

Хипофункция на хипофизата

Е23

Хипофункция на хипофизата

Ендокринология и болести
на обмяната

ядрено-магнитен резонанс,
хормони

Синдром на Cushing

Е24

Синдром на Cushing

Ендокринология и болести
на обмяната

Електролити и олигоелементи, хормони

Адреногенитални
разстройства

Е25

Адреногенитални разстройства

Ендокринология

Електролити и олигоелементи, хормони
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Хипералдостеро
низъм

Е26

Хипералдостеронизъм

Ендокринология

Електролити и олигоелементи, хормони

Други разстройства
на надбъбречните
жлези

Е27

Други разстройства на
надбъбречните жлези

Ендокринология

Електролити и олигоелементи, хормони

Органични, включително симптоматични, психични
разстройства

F00

Деменция при болестта
на Алцхаймер

психиатрия

–

F01

Съдова деменция

психиатрия

–

F02

Деменция при други болести, класифицирани
другаде

психиатрия

–

F03

Деменция, неуточнена

психиатрия

–

Шизофрении

F20.0

Параноидна шизофрения

психиатрия

–

F20.1

Хебефренна шизофрения

психиатрия

–

F20.2

Кататонна шизифрения

психиатрия

–

F20.3

Недиференцирана шизофрения

психиатрия

–

F20.4

Постшизофренна депресия

психиатрия

–

F20.5

Резидуална шизофрения

психиатрия

–

F20.6

Обикновена шизофрения

психиатрия

–

F20.8

Друга шизофрения

психиатрия

–

Маниен епизод

F30

Маниен епизод

психиатрия

–

Биполярно афективно разстройство

F31

Биполярно афективно
разстройство

психиатрия

–

Депресивен епизод

F32

Депресивен епизод

психиатрия

–

Болест на Паркинсон

G20

Болест на Паркинсон

нервни болести

електромиография

Болест на Alzheimer

G30

Болест на Alzheimer

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

Множествена склероза

G35

Множествена склероза

нервни болести

ядрено-магнитен резонанс

G40.4 Други видове генерализирана епилепсия и епилептични синдроми

нервни болести

електроенцефалография

G40.3

Генерализирана идиопатична епилепсия и епилептични синдроми

нервни болести

електроенцефалография

G40.1

Локализирана симптоматична епилепсия с обикновени припадъци

нервни болести

електроенцефалография

G40.2

Локализирана симптоматична епилепсия с комплексни парциални конвулсивни припадъци

нервни болести

електроенцефалография

G40.5

Специални епилептични
синдроми

нервни болести

електроенцефалография

G54.0

Увреждания на брахиалния плексус

нервни болести

електромиография

G54.2

Увреждания на шийните
коренчета

нервни болести

електромиография

G54.3

Увреждания на гръдните
коренчета

нервни болести

електромиография

G54.1

Увреждания на лумбосакралния плексус

нервни болести

електромиография

G54.5 Невралгична амиотрофия

нервни болести

електромиография

Епилепсия, неуточнена

Усложнения на
нервни коренчета и
плексуси
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Полиневропатии
G63.2 Диабетна полиневропатия нервни болести
при болести, класифицирани другаде

клинико-химични изследвания

Миастения gravis и
други увреждания
на нервно-мускулния синапс

G70.0

Първични мускулни G71.0
увреждания
G71.2
G71.1
Други миопатии

G72.3

Миастения gravis

нервни болести

компютърна аксиална томография

Мускулна дистрофия

нервни болести

електромиография

Вродени миопатии

нервни болести

електромиография

Миотонични увреждания

нервни болести

електромиография

Периодична парализа

нервни болести

електромиография

Увреждания на
G73.5
нервно-мускулния
синапс и мускулите
при болести, класифицирани другаде

Миопатия при ендокринни болести

нервни болести,
ендокринология
и болести на
обмяната, очни
болести

електромиография

Болести на склерата H15.0

Склерит

очни болести

биомикроскопия

H15.1

Еписклерит

очни болести

биомикроскопия

H15.8

Други увреждания на
склерата

очни болести

биомикроскопия

H16.3 Интерстициален и дълбок
кератит

очни болести

биомикроскопия, Зрителна
острота с корекция

H16.4 Неоваскуларизация на роговицата

очни болести

биомикроскопия, Зрителна
острота с корекция

Цикатрикси и мът
нини на роговицата

H17.0

Левком

очни болести

биомикроскопия, Зрителна
острота с корекция

Други болести на
роговицата

H18.1

Булозна кератопатия

очни болести

биомикроскопия, Зрителна
острота с корекция

H18.4

Дегенерация на роговицата

очни болести

биомикроскопия, Зрителна
острота с корекция

H18.6

Кератоконус

очни болести

биомикроскопия, Зрителна
острота с корекция, може и
контактни лещи

H18.8

Други уточнени болести
на роговицата

очни болести

биомикроскопия, Зрителна
острота с корекция

Иридоциклит

H20.1

Хроничен иридоциклит

очни болести

биомикроскопия, Зрителна
острота с корекция

Хориоретинално
възпаление

H30

Хориоретинално възпаление

очни болести

биомикроскопия, Зрителна
острота с корекция

Отлепване и разкъсване на ретината

H33

Отлепване и разкъсване
на ретината

очни болести

очни дъна, Зрителна острота
с корекция, периметрия

Оклузия на съдовете
на ретината

H34

Оклузия на съдовете на
ретината

очни болести

очни дъна, Зрителна острота
с корекция, ФА, ОСТ

H35.3 Дегенерация на макулата
и задния полюс

очни болести

периметрия, очни дъна, Зрителна острота с корекция,
ФА, ОСТ

H35.4 Периферни ретинални дегенерации

очни болести

периметрия, очни дъна, Зрителна острота с корекция,
оглед с Голдман

H35.7

очни болести

периметрия, очни дъна, Зрителна острота с корекция,
оглед с Голдман

Кератит

Други болести на
ретината

Отделяне, разцепване на
слоевете на ретината
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Глаукома

H40

Глаукома

очни болести

тонометрия, Зрителна острота с корекция, периметрия,
ОСТ

H44.2

Дегенеративна миопия

очни болести

Зрителна острота с корек
ция, оглед с Голдман, АРМ

очни болести

Зрителна острота с корекция, оглед с Голдман, АРМ

Други болести на зрителния нерв и зрителните
пътища

очни болести

Зрителна острота с корекция, ФА, ОСТ, периметър

Негнойно възпале- H65.2
ние на средното ухо

Негнойно възпаление на
средното ухо

ушни, носни и
гърлени болести

аудиометрия -

H65.3

Хронично мукоидно възпаление на средното ухо

ушни, носни и
гърлени болести

аудиометрия

H65.4 Други хронични негнойни
възпаления на средното
ухо

ушни, носни и
гърлени болести

аудиометрия -

H66.1 Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо

ушни, носни и
гърлени болести

- аудиометрия

H66.2

Хронично епитимпаноантрален гноен отит на
средното ухо

ушни, носни и
гърлени болести

аудиометрия -

H66.3

Други хронични гнойни
отити на средното ухо

ушни, носни и
гърлени болести

аудиометрия -

Мастоидит и сродни състояния

ушни, носни и
гърлени болести

–

H70.2

Петрозит

ушни, носни и
гърлени болести

–

Отосклероза

H80.2

Кохлеарна отосклероза

ушни, носни и
гърлени болести

аудиометрия

Нарушения на вестибуларната функция

H81.0

Болест на Meniere

ушни, носни и
гърлени болести

Отоневрологично изследване

Други болести на
вътрешното ухо

H83.0

Лабиринтит

ушни, носни и
гърлени болести

Отоневрологично изследване-

Глухота, свързана
с нарушение в провеждането на звука
(кондуктивна) и нев
росензорна

H90

Глухота, свързана с нарушение в провеждането
на звука (кондуктивна) и
невросензорна

ушни, носни и
гърлени болести

аудиометрия

Ревматични болести на митралната
клапа

I05

Ревматични болести на
митралната клапа

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

Ревматични болести
на аортната клапа

І06

Ревматични болести на
аортната клапа

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

Ревматични болести
на трикуспидалната
клапа

І07

Ревматични болести на
трикуспидалната клапа

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

Болести на очната
ябълка

H44.5 Дегенеративни състояния
на очната ябълка
Други болести на
зрителния нерв и
зрителните пътища

Гнойно и неуточнено възпаление на
средното ухо

H47

Мастоидит и сродни H70.1
състояния
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Болести на няколко
клапи

І08

Болести на няколко клапи

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

Други ревматични
болести на сърцето

І09

Други ревматични болести на сърцето

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

Есенциална хипертония

І10

Есенциална хипертония

кардиология

ЕКГ; ЕХОК, очни дъна

Хипертонична болест на сърцето

І11

Хипертонична болест на
сърцето

кардиология

ЕКГ; ЕХОК, очни дъна

Хипертоничен бъбрек

І12

Хипертоничен бъбрек

кардиология

ехография на бъбреците

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

І13

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

кардиология

ехография на бъбреците;
ЕКГ, ЕХОК

Вторична хипертония

І15

Вторична хипертония

кардиология

ЕКГ; ЕХОК

Стенокардия

I20

Стенокардия

кардиология

ЕКГ; ВЕТ, ЕХОК

Някои текущи усложнения на острия
инфаркт на миокарда

I23.1

Междупредсърден дефект
като текущо усложнение
на острия инфаркт на миокарда

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

I23.2

Междукамерен дефект
като текущо усложнение
на острия инфаркт на миокарда

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

I23.6

Тромбоза на предсърдие,
предсърдно ухо или камера като текущо усложнение на острия инфаркт на
миокарда

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

I25.1

Стар инфаркт на миокарда

кардиология

ЕКГ, ЕХОК, ВЕТ

I25.3

Сърдечна аневризма

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

I25.4

Аневризма на коронарна
артерия

кардиология

ЕКГ, СК АГ

I25.5

Исхемична кардиомиопатия

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

I25.6 Безсимптомна исхемия на
миокарда

кардиология

ЕКГ, ВЕТ

I27.0

Първична белодробна хипертония

кардиология

ЕКГ, ЕХОК

Други болести на
I28.8
белодробните съдове

Други уточнени форми на
белодробно сърце

кардиология

ЕКГ, ЕХОК

I28.9

Белодробно-съдова болест, неуточнена

кардиология

ЕКГ

Други болести на
перикарда

I31

Други болести на перикарда

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

Неревматични болести на митралната
клапа

I34

Неревматични болести на
митралната клапа

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

Неревматични болести на аортната
клапа

I35

Неревматични болести на
аортната клапа

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

Неревматични болести на трикуспидалната клапа

I36

Неревматични болести на
трикуспидалната клапа

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

Болести на пулмоналната клапа

I37

Болести на пулмоналната
клапа

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

Хронична исхемична болест на сърцето

Други форми на белодробно сърце
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Ендокардит без
уточн яване на засегната клапа

I38

Ендокардит без уточняване на засегната клапа

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

Кардиомиопатия

I42.0

Дилатативна кардиомиопатия

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

I42.1

Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

I42.2

Друга хипертрофична
кардиомиопатия

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

I42.4

Ендокардна
фиброеластоза

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

I42.5

Друга рестриктивна кардиомиопатия

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

I42.8

Други кардиомиопатии

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

Атриовентрикуларен
блок и ляв бедрен
блок

I44.2

Атриовентрикуларен
блок, пълен

кардиология

ЕКГ

Други проводни нарушения

I45.6

Синдром на преждевременно възбуждане

кардиология

ЕКГ

Други сърдечни
аритмии

I49.5

Синдром на болния синусов възел

кардиология

ЕКГ

Сърдечна недостатъчност

I50.0

Застойна сърдечна недостатъчност

кардиология

ехокардиография

I50.1

Лявокамерна недостатъчност

кардиология

ехокардиография

I51.4

Миокардит, неуточнен

кардиология

ЕКГ, ЕХОК

I51.5

Миокардна дегенерация

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

I51.7

Кардиомегалия

кардиология

ехокардиография, ЕКГ

Усложнения и неточно определени
болести на сърцето
Вътремозъчен кръвоизлив

I61

Вътремозъчен кръвоизлив нервни болести

K AT

Мозъчен инфаркт

I63

Мозъчен инфаркт

нервни болести

K AT

Инсулт, неуточнен
като кръвоизлив
или инфаркт

I64

Инсулт, неуточнен като
кръвоизлив или инфаркт

нервни болести

K AT

Последици от мозъчносъдова болест

I69

Последици от мозъчносъдова болест

нервни болести

-

Атеросклероза

I70.0

Атеросклероза на аортата

кардиология,
съдова хирургия

ехокардиография

I70.2 Атеросклероза на артерии
на крайниците

съдова хиругия

доплерова сонография

Аневризма и дисека- I71.2
ция на аортата

Аневризма на торакална
аорта без споменаване на
руптура

съдова хиругия

ехография

I71.4

Аневризма на абдоминална аорта без споменаване
на руптура

съдова хиругия

ехография

I71.6

Аневризма на торако-абдоминална аорта без споменаване на руптура

съдова хиругия

ехография

Други видове аневризма

I72

Други видове аневризма

съдова хиругия

ехография

Други болести на
периферните съдове

I73.1

Облитериращ тромбангиит (болест на Buerger)

съдова хиругия

доплерова сонография

Флебит и тромбо
флебит

I80.0

Флебит и тромбофлебит
на повърхностни съдове
на долните крайници

съдова хиругия

доплерова сонография
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I80.1

Флебит и тромбофлебит
на феморална вена

съдова хиругия

доплерова сонография

I80.2

Флебит и тромбофлебит
на дълбоки съдове на
долн ите крайници

съдова хиругия

доплерова сонография

I83.0

Варикозни вени на долните крайници с язва

съдова хиругия
или кожни и
венерически болести

–

I83.1

Варикозни вени на долните крайници с възпаление

съдова хиругия
или кожни и
венерически болести

–

I83.2

Варикозни вени на дол
ните крайници с язва и
възпаление

съдова хиругия
или кожни и
венерически болести

–

Варици на хранопровода

I85

Варици на хранопровода

гастроентерология

Рентгеново контрастно изследване на хранопровода

Други неинфекциозни болести на
лимфните съдове и
лимфните възли

I89.1

Лимфангит

съдова хирургия

–

Постпроцедурни
болести на органите
на кръвообращението, некласифицирани другаде

I97.2

Синдром на лимфедем
след мастектомия

хирургия

–

Друга хронична обструктивна болест

J44.8

Друга уточнена хронична
обструктивна белодробна
болест

Пневмология и
фтизиатрия

Рентгенологични – група 3;
функционално изследване
на дишането, кръвно-газов
анализ

J44.9

Хронична обструктивна
белодробна болест, не
уточнена

Пневмология и
фтизиатрия

Рентгенологични – група 3;
функционално изследване
на дишането, кръвно-газов
анализ

J45.0

Астма с преобладаващ
алергичен компонент

J45.1

Неалергична астма

Клинична алергология или
пневмология и
фтизиатрия

J45.9

Астма, неуточнена

Клинична алер- ФИД; кожно-алергично тестгология или
ване
пневмология и
фтизиатрия

Бронхиектатична
болест

J47

Бронхиектатична болест

Пневмология и
фтизиатрия

Хематологични, К АТ на гръден кош или ФБС

Дихателна недостатъчност, некласирана другаде

J96.1

Хронична дихателна недостатъчност

Пневмология и
фтизиатрия

ФИД; кръвно-газов анализ

Други болести на
хранопровода

K22.0

Ахалазия на кардията

гастроентерология

езофагогастроскопия

Язва на стомаха

K25.7

Хронична, без кръвоизлив или перфорация

гастроентерология

езофагогастроскопия

Язва на дванадесетопръстника

K26.7

Хронична, без кръвоизлив или перфорация

гастроентерология

езофагогастроскопия

Варикозни вени на
долните крайници

Астма

Клинична алер- ФИД; кожно-алергично тестгология или
ване
пневмология и
фтизиатрия
ФИД
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Болест на Crohn [ре- K50.0
гионален ентерит]

Болест на Crohn на тънкото черво

гастроентерология

фиброколоноскопия

K50.1

Болест на Crohn на дебелото черво

гастроентерология

фиброколоноскопия

K51.0

Улцерозен (хроничен) ентероколит

гастроентерология

фиброколоноскопия

K51.1

Улцерозен (хроничен)
илеоколит

гастроентерология

фиброколоноскопия

K51.2

Улцерозен (хроничен)
проктит

гастроентерология

фиброколоноскопия

K51.3

Улцерозен (хроничен)
ректосигмоидит

гастроентерология

фиброколоноскопия

K51.4

Псевдополипоза на колона

гастроентерология

фиброколоноскопия

Чернодробна недостатъчност, некл.
другаде

K72

Чернодробна недостатъчност, некласифицирана
другаде

гастроентерология

билирубин; АСАТ; АЛАТ;
ГГТП; АФ; тромбоцити;
ехографска диагностика

Хроничен хепатит,
некласифициран
другаде

K73.0

Хроничен персистиращ
хепатит, некласифициран
другаде

гастроентерология

билирубин; АСАТ; АЛАТ;
ГГТП; АФ; тромбоцити;
ехографска диагностика

Фиброза и цироза
на черния дроб

K74.2

Чернодробна фиброза с
чернодробна склероза

гастроентерология

билирубин; АСАТ; АЛАТ;
ГГТП; АФ; тромбоцити;
ехографска диагностика

K74.3

Първична билиарна цироза

гастроентерология

билирубин; АСАТ; АЛАТ;
ГГТП; АФ; тромбоцити;
ехографска диагностика

K74.4

Вторична билиарна цироза

гастроентерология

билирубин; АСАТ; АЛАТ;
ГГТП; АФ; тромбоцити;
ехографска диагностика

Болести на жлъчния К80.4 Камъни на жлъчните пъмехур, жлъчните пътища с холецестит
тища и задстомашната жлеза

гастроентерология

билирубин; АСАТ; АЛАТ;
ГГТП; АФ; тромбоцити;
ехографска диагностика

Други болести на
K86.0
задстомашната жлеза

Хроничен панкреатит с
алкохолна етиология

гастроентерология

билирубин; АСАТ; АЛАТ;
ГГТП; АФ; тромбоцити;
ехографска диагностика

K86.1

Други хронични панкреатити

гастроентерология

билирубин; АСАТ; АЛАТ;
ГГТП; АФ; тромбоцити;
ехографска диагностика

Нарушена резорбция в червата

K90.0

Цьолиакия

гастроентерология

-

Нарушена резорбция в червата

K90.8

Други нарушения на резорбцията в червата

гастроентерология

-

Пемфигус

L10

Пемфигус

Пневмология
и фтизиатрия;
кардиология;
ендокринология; Кожни и
венерически
болести

хистобиопсично изследване

Пемфигоид

L12

Пемфигоид

Кожни и венерически болести

хистобиопсично изследване

Псориазис

L40

Псориазис

Вътрешни болести; Ревматология; Кожни
и венерически
болести

Рентгенологични изследвания група 2

Улцерозен колит

2
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Язва на долен крайник, некласирана
другаде

L97

Язва на долен крайник
некласирана другаде

Лупус еритематодес

L93

Лупус еритематодес

4
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Съдова хирур- Доплерова сонография на аргия или Кожни
терии и вени
и венерически
болести
кожни и венерически болести или ревматология

Хистобиопсично изследване
след тънкоиглена биопсия;
Хематологични и цитологични изследвания – LE клетки

Серопозитивен рев- M05.0
Синдром на Felty
матоиден артрит
M05.8 Други серопозитивни ревматоидни артрити

Ревматология

имунологични

Ревматология

имунологични

Ревматоиден артрит

М06

Ревматоиден артрит

Ревматология

имунологични

Псориатични и ентеропатични артропатии

M07

Псориатични и ентеропатични артропатии

Ревматология
или кожни и
венерични болести или ортопедия и травматология

Рентгенологични изследвания група 2

Подагра

М10.3 Подагра, предизвикана от Ендокринолопикочна киселина; изследванарушение на бъбречната гия, нефрология не на урина – основна профункция
грама

Други кристалоидни
артропатии

M11

Други кристалоидни артропатии

Ревматология
или ортопедия
и травматология

Рентгенологични изследвания група 2

Други артрити

M13

Други артрити

Ревматология
или ортопедия
и травматология

Рентгенологични изследвания група 2

Артропатии при болести, класифицирани другаде

M14

Артропатии при болести,
класифицирани другаде

Ревматология
или ортопедия
и травматология

Рентгенологични изследвания група 2

M15.0 Първична генерализирана
(остео)артроза

Ревматология
или ортопедия
и травматология

рентгенологични, група 2

M15.3

Вторична множествена
артроза

Ревматология
или ортопедия
и травматология

рентгенологични, група 2

M15.4

Ерозивна (остео)артроза

Ревматология
или ортопедия
и травматология

рентгенологични, група 2

Увреждания на капачката (пателата)

M22.4

Хондромалация на пателата

Ортопедия и
травматология

рентгенологични, група 2

Възлест полиартериит и вродени заболявания

M30

Възлест полиартериит и
наследствени заболявания

Кожни и венерични болести
или съдова хирургия или ревматология

Доплерова сонография,
Хистобиопсично изследване
след тънкоиглена биопсия

Дисеминиран лупус
еритематодес

М32

Дисеминиран лупус еритематозус

Дерматополимиозит

М33

Дерматополимиозит

Полиартроза

ревматология
Хистобиопсично изследване
или кожни и
след тънкоиглена биопсия;
венерически бо- Хематологични и цитологичлести
ни изследвания
неврология или
кожни и венерични болести

Хистобиопсично изследване
след тънкоиглена биопсия;
ЕМГ

С Т Р.
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Системна склероза

М34

Системна склероза

Кожни и венерически болести

Хистобиопсично изследване
след тънкоиглена биопсия

Синдром на Sjogren

Ревматология

рентгенологични, група 2

Синдром на Бехчет

Ревматология

рентгенологични, група 2

Други системни ув- M35.0
реждания на съедиM35.2
нителната тъкан
Анкилозиращ спондилит

M45

Анкилозиращ спондилит

Ревматология
или ортопедия
и травматология

рентгенологични, група 2

Спондилоза

M47

Спондилоза

Ревматология
или ортопедия
и травматология

рентгенологични, група 2

Ревматология
или ортопедия
и травматология

рентгенологични, група 2

Други дорзопатии, M53.1 Шийнобрахиален синдром
некласирани другаде

Синовити и тендосиновити

M65.9

Синовит и тендосиновит,
неуточнен

Ревматология
или ортопедия
и травматология

-

Остеопороза с патологична фрактура

M80

Остеопороза с патологична фрактура

ортопедия и
травматология,
ендокринология

остеоденситометрия

Остеомиелит

M86.4

Хроничен остеомиелит с
фистула

ортопедия и
травматология

рентгенологични, група 2
Микробиология и антибиограма

M86.6 Други хронични остеомиелити

ортопедия и
травматология

рентгенологични, група 2
Микробиология и антибиограма

Остеонекроза

M87.0

Асептична идиопатична
остеонекроза

ортопедия и
травматология

рентгенологични, група 2,
МРТ

Болест на Paget

M88

Болест на Paget

ортопедия и
травматология,
ревматология

рентгенологични,
група 2

Други остеохондропатии

M93

Други остеохондропатии

ортопедия и
травматология,
ревматология

рентгенологични, група 2

ортопедия и
травматология
или неврохирургия

рентгенологични, група 2,
МРТ

Увреждания на
M96.1 Синдром след ламинектокостно-мускулната
мия, некласиран другаде
система след медицински процедури,
некласирани другаде
Бързо прогресиращ
нефритен синдром

N01

Бързо прогресиращ нефритен синдром

нефрология

Изследване на урина – белтък, седимент; хематологични и цитологични изследвания, клинико-химични изследвания – креатинин, общ
белтък, албумин, ултразвукова диагностика на бъбреци;

Рецедивираща и постоянна хематурия

N02

Рецедивираща и постоянна хематурия

нефрология

Изследване на урина – белтък, седимент; хематологични и цитологични изследвания, клинико-химични изследвания – креатинин, общ
белтък, албумин, ултразвукова диагностика на бъбреци
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Хроничен нефритен
синдром

N03

Хроничен нефритен
синдром

нефрология

Изследване на урина – белтък, седимент; хематологични и цитологични изследвания, клинико-химични изследвания – креатинин, общ
белтък, албумин, ултразвукова диагностика на бъбреци

Нефрозен синдром

N04

Нефрозен синдром

нефрология

Изследване на урина – белтък, седимент; хематологични и цитологични изследвания, клинико-химични изследвания – креатинин, общ
белтък, албумин, ултразвукова диагностика на бъбреци

Наследствена нефропатия, некласифицирана другаде

N07

Наследствена нефропатия,
некласифицирана другаде

нефрология

Изследване на урина – белтък, седимент; хематологични и цитологични изследвания, клинико-химични изследвания – креатинин, общ
белтък, албумин, ултразвукова диагностика на бъбреци

Хроничен тубулоинтерстициален
нефрит

N11

Хроничен тубулоинтерстициален нефрит

нефрология

Изследване на урина – белтък, седимент; хематологични и цитологични изследвания, клинико-химични изследвания – креатинин, общ
белтък, албумин, ултразвукова диагностика на бъбреци

Обструктивна и рефлуксна нефропатия

N13

Обструктивна и рефлуксна нефропатия

нефрология

Изследване на урина – белтък, седимент; хематологични и цитологични изследвания, клинико-химични изследвания – креатинин, общ
белтък, албумин, ултразвукова диагностика на бъбреци;

Тубулоинтерстициални и тубулни
увреждания, предизвикани от лекарства
и от тежки метали

N14

Тубулоинтерстициални и
тубулни увреждания, предизвикани от лекарства и
от тежки метали

нефрология

Изследване на урина – белтък, седимент; хематологични и цитологични изследвания, клинико-химични изследвания – креатинин, общ
белтък, албумин, ултразвукова диагностика на бъбреци

Хронична бъбречна
недостатъчност

N18

Хронична бъбречна недостатъчност

нефрология

Изследване на урина – белтък, седимент; хематологични и цитологични изследвания, клинико-химични изследвания – креатинин, общ
белтък, албумин, ултразвукова диагностика на бъбреци

Камък в бъбрека и
в уретера

N20.0

Камък в бъбрека

нефрология

Изследване на урина – белтък, седимент; хематологични и цитологични изследвания, клинико-химични изследвания – креатинин, общ
белтък, албумин, ултразвукова диагностика на бъбреци
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Възпалителни болести на простатата

N41.1

Хроничен простатит

нефрология или
урология

изследвания на урина – белтък, седимент; клинико-химични изследвания – креатинин; клинична микробиология – изследвания на урина
за урокултура

Ендометриоза

N80

Ендометриоза

Акушерство и
гинекология

ехография

Вродени аномалии
на сърдечната преграда

Q21

Вродени аномалии на
сърдечната преграда

кардиология

ехокардиография

Вродени аномалии
на пулмоналната
и трикуспидалната
клапа

Q22

Вродени аномалии на
пулмоналната и трикуспидалната клапа

кардиология

ехокардиография

Вродени аномалии
на аортната и трикуспидалната клапа

Q23

Вродени аномалии на
аортната и трикуспидалната клапа

кардиология

ехокардиография

Вродени аномалии
на големите артерии

Q25

Вродени аномалии на големите артерии

кардиология

ехокардиография

Кистозна болест на
бъбрека

Q61

Кистозна болест на бъбрека

нефрология

Изследване на урина – белтък, седимент; ултразвукова
диагностика на бъбреци

Вродена ихтиоза

Q80

Вродена ихтиоза

кожни и венерични болести

–

Epidermolysis bullosa

Q81

Epidermolysis bullosa

кожни и венерични болести

имунологични

Последици от травми на главата

Т90.3

Последица от травми на
черепно-мозъчните нерви

Неврохирургия
или неврология

–

T90.5 Последици от вътречерепна травма

неврохирургия

ЯМР

Последици от травми на шията и тялото

Т91.3

Последици от травми на
гръбначния мозък

неврохирургия

К АТ

Последици от травми на горен крайник

Т92.4

Последици от травма на
нервите на горен крайник

ортопедия и
травматология
или неврология

–

Последици от травми, обхващащи
няколко области от
тялото, и травми с
неуточнена локализация

T94

Последици от травми,
обхващащи няколко области от тялото, и травми с
неуточнена локализация

ортопедия и
травматология

рентгенологични, група 2

Последици от термични и химични
изгаряния и от измръзвания

T95

Последици от термични и
химични изгаряния и от
измръзвания

хирургия

–

Забележки:
1. В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или
изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването на ТЕЛК, и резултатите от
тях са видни от налични при общопрактикуващия лекар (лекаря по дентална медицина), съответно
при лекаря – специалист медицински документи, в това число и от епикриза от лечебно заведение за
болнична помощ, лекарят прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното
назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.

БРОЙ 111

ДЪРЖАВЕН

2. Лекарят по т. 1 насочва лицето за ТЕЛК
с направление по приложение № 4 към чл. 23,
ал. 2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление
№ 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2010 г.).“

§ 8. В приложение № 8 към член единствен:
1. На ред „Разстройства на обмяната на
веществата“ текстът в колона 2 „МКБ код“
се изменя така:
„
Е70-Е90, с изключение на Е84
“
2. В частта „Забележки“ в изречение четвърто след думата „болести“ се добавя „с
изключение на муковисцидоза“.
§ 9. В приложение № 9 към член единствен на ред „Разстройства на обмяната на
веществата“ текстът в колона 2 „МКБ код“
се изменя така:
„
Е70-Е90, с изключение на Е84
“
§ 10. В приложение № 10 към член единствен:
1. В част „Клинични процедури“ се създават т. 8, 9 и 10:
„8. К линична процеду ра „Диспансерно
наблюдение при муковисцидоза“.
9. Клинична процедура „Пренатална инвазивна диагностика на бременността“.
10. Клинична процедура „Наблюдение при
пациенти с невромускулни заболявания на
неинвазивна вентилация“.
2. В част „Забележки“ се създава т. 9:
„9. Националната здравноосигу рителна
каса веднъж годишно, в срок до 25 декември,
извършва анализ на включените през годината в Позитивния лекарствен списък по чл.
262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ нови международни
непатентни наименования на лекарствени
продукти и на новите показания на съдържащи
се в него лекарствени продукти по т. 5 и 6,
които не е заплащала. За тях Националната
здравноосигуритела каса заплаща от началото
на следващата календарна година.“
§ 11. В приложение № 11 към член единствен
се правят следните изменения и допълнения:
1. На редове от „Злокачествено новообразувание на вулвата“ с кодове по МКБ С51.0-51.9
до „Злокачествено новообразувание на други и
неуточнени части на женските полови органи“
с кодове по МКБ С57.0-57.9, текстът в колона 3
„Специалист, провеждащ диспансеризацията“
се изменя така:
„
Акушер-гинеколог
Медицински онколог
Лъчетерапевт

“
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2. На редове от „Злокачествено новообразувание на плацентата“ с код по МКБ С58 до
„Злокачествено новообразувание на уретера“
с код по МКБ С66 текстът в колона 3 „Специалист, провеждащ диспансеризацията“ се
измена така:
„
Акушер-гинеколог
Медицински онколог
Уролог
Хирург
Лъчетерапевт
“
3. След ред „Миелодиспластични синдроми“
с кодове по МКБ D46.0-46.7 се създава ред
„Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия“:
„
Е с е н - D 47.3 Клиничен
До
циална
хематолог края
(хемо р аД е т с к и на жиг и ч на)
онкохема- вота
тромботолог
цитемия

Клиничен п реглед през
6 месеца
2 пъти годишно

К л и ничен
п р е глед,
ПКК

“

§ 12. В приложение № 12 към член единствен наименованието се изменя така:
„Процедура „Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане“.
§ 13. Приложение № 14 към член единствен
се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 14. В Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн.,
ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г.,
бр. 58 и 97 от 2011 г., бр. 100 от 2012 г., доп.,
бр. 33 от 2013 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 на ред
„От седем до осемнадесет години“ в колона
втора „Вид на профилактичния преглед“ след
думата „статус“ се поставя запетая и се добавят думите „изследване на урина за протеин
(с тестлента в кабинет)“.
2. В приложение № 6 към чл. 12, ал. 5:
а) ред „Желязонедоимъчна анемия“ с кодове
по МКБ D50.0 и D50.9 се заличава;
б) редове „Язва на стомаха“ и „Язва на
дванадесетопръстника“ се изменят така:
„
Язва на сто- К25.7 Язва на стомаха, хронична, без
маха
кръвоизлив или перфорация
Язва на двана- К26.7 Язва на дванадесетопръстнидесе т оп р ъс тка, хронична, без кръвоизлив
ника
или перфорация
“

3. В приложение № 7 към чл. 12, ал. 6 ред
„Желязонедоимъчна анемия“ с кодове по
МКБ D50.0 и D50.9 се заличава.
§ 15. Наредбата влиза в сила от 1 януа
ри 2014 г.
Министър:
Таня Андреева
9402
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране
на строителните конструкции на строежите
чрез прилагане на европейската система за
проектиране на строителни конструкции (ДВ,
бр. 2 от 2012 г.)
§ 1. Създава се чл. 9:
„Ч л. 9. За конст ру к т ивни изиск вани я,
включително за геотехническо проектиране на строежите, които не са определени в
Еврокодовете, се прилагат изискванията на
действащите национални нормативни актове.“
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби § 2 се изменя така:
„§ 2. Националните приложения с национално определените параметри за прилагане
на Еврокодовете на територията на Република
България се утвърждават със заповед на министъра на инвестиционното проектиране.“
§ 3. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 се
създават т. 29а, 29б, 50, 51, 52 и 53:
„29а. БДС EN 1993-3-1:2007/NА Еврокод 3:
Проектиране на стоманени конст ру к ции.
Част 3: Кули, мачти и комини. Кули и мачти.
Национално приложение.
29б. БДС EN 1993-3-2:2007/NА Еврокод 3:
Проектиране на стоманени конст ру к ции.
Част 3: Кули, мачти и комини. Комини. Национално приложение.
50. БДС EN 1999-1-2:2007/NA Еврокод 9:
Проектиране на алуминиеви конструкции.
Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар. Национално приложение.
51. БДС EN 1999-1-3:2007/NA Еврокод 9:
Проектиране на алуминиеви конструкции.
Част 1-3: Конструкции, подложени на умора.
Национално приложение.
52. БДС EN 1999-1-4:2007/NA Еврокод 9:
Проектиране на алуминиеви конструкции.
Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи. Национално приложение.
53. БДС EN 1999-1-5:2007/NA Еврокод 9:
Проектиране на алуминиеви конструкции.
Част 1-5: Черупкови конструкции. Национално
приложение.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) От 6 януари 2014 г. проектирането
и инженерингът (проектирането и изграждането) на нови строежи, които се възлагат при
условията и по реда на Закона за обществените
поръчки, се извършват по Еврокодовете.
(2) За проектирането на строежи, които са
извън обхвата на ал. 1, се определя едногодишен преходен период от датата на влизане в
сила на наредбата, през който конструкциите
на строежите може да се проектират както по
действащите национални нормативни актове
за проектиране на строителни конструкции,
така и по Еврокодовете, без да се смесват
националната и Еврокодовата система.
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§ 5. (1) Производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение
за строеж, започнати преди 6 януари 2014 г.,
се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване
от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван
идеен инвестиционен проект.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Иван Данов
9440

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
НАРЕДБА № 7
от 19 декември 2013 г.

за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и
начинът за:
1. определяне размера на обезпечениeто
по чл. 60, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и за предоставянето му при
извършване на дейност по обезвреждане на
отпадъци чрез депониране;
2. разходване на натрупаните през експлоатационния период средства по чл. 60,
ал. 1 ЗУО за извършване на дейностите по
закриване и следексплоатационни грижи на
площадките на депата за отпадъци;
3. определяне на размера и начина на
усвояване на банковата гаранция по чл. 60,
ал. 2, т. 3 ЗУО при извършване на дейност по
обезвреждане на отпадъци чрез депониране;
4. определяне размера на отчисленията
по чл. 64 ЗУО и реда за предоставянето им
при извършване на дейност по обезвреждане
на отпадъци чрез депониране на регионално
или общинско депо за неопасни отпадъци и
на депо за неопасни отпадъци с друг произход (когато отпадъците са от строителство и
разрушаване).
(2) С наредбата се определят документите за
съставяне на акт за установяване на публично
държавно вземане в случаите по чл. 60, ал. 6
и чл. 64, ал. 8 ЗУО.
Чл. 2. (1) Обезпечението по чл. 60, ал. 1
ЗУО се дължи при обезвреждане на отпадъци
чрез депониране на:
1. депа за неопасни отпадъци, в това число:
а) регионални депа за неопасни отпадъци;
б) депа за неопасни отпадъци (производствени, строителни и др.);
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2. депа за опасни отпадъци.
(2) Обезпечението по чл. 60, ал. 1 ЗУО не
се дължи при обезвреждане на отпадъци чрез
депониране на:
1. депа за инертни отпадъци;
2. депа за отпадъци в случаите:
а) на съвместно депониране с минни отпадъци при изпълнение на изискванията по
чл. 63, ал. 2 ЗУО;
б) когато депата са включени в програмите за отстраняване на екологични щети
по чл. 66 ЗУО.
(3) Отчисленията по чл. 64 ЗУО се дължат
при обезвреждане на отпадъци чрез депониране на следните депа:
1. регионални депа за неопасни отпадъци;
2. депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от строителство
и разрушаване);
3. съществуващи общински депа за неопасни
отпадъци, които функционират след 2009 г.,
до въвеждане в експлоатация на съответното
за общината регионално депо.
(4) Отчисленията по чл. 64 ЗУО не се
дължат при обезвреждане на отпадъци чрез
депониране на:
1. депа за неопасни отпадъци (производствени);
2. депа за опасни отпадъци;
3. клетки за опасни отпадъци към регионалните депа за неопасни отпадъци.
Г л а в а

в т о р а

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО, ПОКРИВАЩО БЪДЕЩИ РАЗХОДИ
ЗА ЗАКРИВАНЕ И СЛЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРИ Ж И Н А ПЛОЩ А ДК АТА Н А
ДЕПОТО
Раздел І
Ред за определяне размера на обезпечението
по чл. 60 ЗУО
Чл. 3. (1) При извършване на дейност по
обезвреждане на отпадъци чрез депониране
всеки собственик на депо е длъжен да осигури
пълния размер на средствата за закриване и
следексплоатационни грижи на площадката на
депото съобразно инвестиционния проект и/
или проекта за рекултивация на депото чрез
обезпечение по чл. 60, ал. 1 ЗУО.
(2) В инвестиционния проект и/или проекта за рекултивация на депото се определят
финансови средства в размер, който гарантира
обезпечаване на дейностите по закриване и
следексплоатационни грижи на площадката
на депото.
(3) Размерът на обезпечението по ал. 1 се
определя от собственика на депото в левове
на тон отпадък въз основа на инвестиционния проект и/или проекта за рекултивация
по формулите от приложение № 1.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

(4) Обезпечението по ал. 1 се внася от
собственика на депото в избраната банкова
сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 или 2.
(5) Всеки ползвател на депото при обезвреждане на отпадъци чрез депониране заплаща на собственика на депото направените
разходи за осигуряване на обезпечението по
ал. 1 на база на депонираните количества
отпадъци от него.
Чл. 4. (1) Обезпечението по чл. 3 може да
бъде под формата на:
1. месечни отчисления в банкова сметка за
чужди средства на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ), на чиято
територия се намира депото, или
2. месечни отчисления в банкова сметка
със специално предназначение, блокирана
за периода до приключване и приемане на
мерките по закриване и следексплоатационни
грижи на площадката на депото, с изключение на случаите, когато е разрешено тяхното
ползване от директора на съответната РИОСВ
за разходване на сумите от сметката, или
3. банкова гаранция в полза на съответната
РИОСВ, на чиято територия се намира депото.
(2) Когато собственик на депото е община
или бюджетно предприятие, обезпечението по
чл. 3 е под формата на месечни отчисления
по ал. 1, т. 1 или 2. Когато обезпечението по
чл. 3 е под формата на месечни отчисления
по ал. 1, т. 2, банковата сметка със специално
предназначение се открива от собственика
на депото като банкова депозитна сметка в
левове и се обслужва при условията по чл. 61,
ал. 1 и 2 ЗУО.
(3) Размерът на месечните вноски по обезпечението по ал. 1, т. 1 и 2 се определя от
собственика на депото въз основа на размера
на обезпечението на тон отпадък по чл. 3,
ал. 3 и количествата депонирани отпадъци
през съответния месец.
(4) Размерът на месечните вноски по обезпечението по ал. 1, т. 1 и 2 може да бъде и
по-малък от определения размер въз основа
на изчисленията по чл. 3, ал. 3, но не помалък от:
1. 20 на сто от размера на месечните вноски
по обезпечението, определен въз основа на
изчисленията по чл. 3, ал. 3 – за регионалните депа по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „а“ и за
съществуващите депа за неопасни отпадъци
по § 2;
2. 50 на сто от размера на месечните вноски по обезпечението, определен въз основа
на изчисленията по чл. 3, ал. 3 – за депата с
друг произход по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „б“ и
депата за опасни отпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 2.
Чл. 5. Размерът на обезпечението на тон
отпадък по чл. 3, ал. 2 се актуализира от
собственика на депото на всеки три години
съгласно чл. 60, ал. 5 ЗУО в съответствие с
индекса на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт,
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и/или при промяна в параметрите за определянето му, която води до изменение от над 15
на сто от първоначално определения размер
на отчисленията за тон депониран отпадък.
Чл. 6. Размерът на банковата гаранция по
чл. 4, ал. 1, т. 3 се определя от собственика
на депото въз основа на размера на обезпечението по чл. 3, ал. 3 съгласно формулите
по приложение № 2.
Раздел ІІ
Ред за предоставяне на обезпечението
Чл. 7. (1) За предоставяне на обезпечение
по чл. 4, ал. 1 всеки собственик на депо в
едномесечен срок от започване на неговата експлоатаци я подава до директора на
РИОСВ, на чиято територия се намира депото, уведомление, което съдържа най-малко:
1. наименование, седалище и адрес на управление, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК) на собственика на депото;
2. лице за контакти, включително телефон,
факс и електронна поща;
3. адрес на площадката на депото;
4. номер на издаденото разрешение или
комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 ЗУО;
5. клас и наименование на депото съгласно
документите по т. 4;
6. номер на издаденото решение на компетентен орган за привеждане в съответствие,
когато такова се изисква;
7. формата на обезпечението по чл. 4, ал. 1;
8. определен размер на обезпечението по
чл. 3, ал. 3 и чл. 4, ал. 4 и подробна обосновка
за този размер;
9. данни за банкова сметка със специално
предназначение в случаите, когато собственикът на депото е избрал да предостави
обезпечение по чл. 4, ал. 1, т. 2;
10. определен размер на банковата гаранция
по чл. 4, ал. 1, т. 3 и подробна обосновка за
този размер в случаите, когато собственикът
на депото е избрал да предостави обезпечение
по чл. 4, ал. 1, т. 3.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от инвестиционния проект във
фаза „работен проект“ на депото и/или копие
от одобрения проект за рекултивация, въз
основа на които са направени изчисленията
по чл. 3, ал. 3;
2. други документи по преценка на собственика на депото.
(3) При неподаване на уведомление по
ал. 1 компетентният орган определя 15-дневен
срок за представянето му, за което уведомява
писмено собственика на депото.
(4) В 15-дневен срок от постъпване на
уведомлението компетентният орган по ал. 1
може еднократно да изиска отстраняване на
нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация към уведомлението, за което
уведомява писмено собственика на депото.
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(5) В 15-дневен срок от уведомяването по
ал. 4 собственикът на депото отстранява нередовностите и/или представя допълнителна
информация.
(6) В 15-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на нередовностите и/или представяне на допълнителната
информация компетентният орган по ал. 1
уведомява писмено собственика на депото
за откритата банкова сметка по чл. 4, ал. 1,
т. 1 или изисква представянето в едномесечен
срок на банкова гаранция в оригинал, когато
е посочено обезпечение по чл. 4, ал. 1, т. 3.
(7) В 15-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на нередовностите
и/или представяне на допълнителната информация компетентният орган по ал. 1 изисква
от собственика на депото информация за
откритата банкова сметка по чл. 4, ал. 1, т. 2.
Чл. 8. (1) При неподаване на уведомление
в срока по чл. 7, ал. 3, неотстраняване на
нередовностите и/или непредставяне на допълнителна информация в срока по чл. 7, ал. 5
собственикът на депото дължи обезпечение в
размер, определен от компетентния орган въз
основа на максималния дневен капацитет на
депото за едногодишен период, който тече от
изтичането на сроковете съответно по чл. 7,
ал. 3 и 5.
(2) При непосочване на вида на обезпечението в срока по чл. 7, ал. 5 или неподаване
на уведомление в срока по чл. 7, ал. 3 собственикът на депото дължи месечни отчисления
по чл. 4, ал. 1, т. 1.
Чл. 9. (1) При промяна в обстоятелствата по
чл. 7, ал. 1 в 15-дневен срок от нейното настъпване собственикът на депото подава писмено
уведомление до директора на РИОСВ, на чиято
територия се намира депото, заедно със съответните документи, удостоверяващи промяната.
(2) При актуализиране или промяна в размера на обезпечението по чл. 3, ал. 3 и чл. 4,
ал. 3 и 4 собственикът на депото представя
подробна обосновка, в т.ч. месечно количество
в тонове на депонираните отпадъци.
(3) При преминаване към обезпечение по
чл. 4, ал. 1, т. 1 или 2 собственикът на депото
заплаща дължимото обезпечение за целия
период на неговата експлоатация до подаване
на уведомлението по ал. 1.
(4) При преминаване към обезпечение по
чл. 4, ал. 1, т. 3 заплатените до момента отчисления по чл. 4, ал. 1, т. 1 се възстановяват, а
сметката по чл. 4, ал. 1, т. 2 се освобождава,
когато е представена банкова гаранция в
оригинал, покриваща техния размер и отговаряща на изискванията на чл. 60 и 61 ЗУО.
(5) При неизпълнение на изискванията по
ал. 3 или 4 компетентният орган мотивирано
отказва:
1. връщането на оригинала на банковата
гаранция, като при необходимост се прилага
чл. 12;
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2. възстановяването на заплатените до
момента отчисления по чл. 4, ал. 1, т. 1, или
3. освобождаване на сметката по чл. 4,
ал. 1, т. 2.
(6) При промяна на собственика на депото
заплатените до момента отчисления по чл. 4,
ал. 1, т. 1 не подлежат на възстановяване и се
превеждат на новия собственик. Отчисленията
по чл. 4, ал. 1, т. 2 се превеждат по банкова
сметка със специално предназначение на
новия собственик.
(7) В случай на обезпечение с банкова
гаранция предишният собственик внася необходимото обезпечение за периода до смяната
на собствеността по банкова сметка със специално предназначение на новия собственик.
Чл. 10. (1) Собственикът на депото превежда до последно число на текущия месец определените месечни вноски по обезпечението по
чл. 4, ал. 3 или по ал. 4 за предходния месец.
(2) При забавяне на преводите по банковата
сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 или 2 се дължи
законната лихва за всеки просрочен ден, но
не повече от 20 на сто от дължимата сума.
(3) В срока по ал. 1 собственикът на депото
представя на компетентния орган информация за депонираните количества отпадъци за
предходния месец.
(4) За регионалните депа по чл. 2, ал. 1,
т. 1, буква „а“ данните за депонираните количества отпадъци по ал. 3 се представят в
единен електронен формат съгласно софтуер,
одобрен със заповед на министъра на околната
среда и водите.
Чл. 11. Собственикът на депото предоставя
на директора на РИОСВ, на чиято територия
се намира депото, на всяко тримесечие, до
10-о число на следващия месец, пълни извлечения от банковата сметка със специално предназначение, както и информация за
депонираните количества отпадъци, когато
е избрано обезпечение по чл. 4, ал. 1, т. 2.
Чл. 12. (1) Най-малко един месец преди
изтичането на срока на действие на банковата
гаранция по чл. 4, ал. 1, т. 3 собственикът на
депото предоставя на директора на РИОСВ
подновена банкова гаранция.
(2) Срокът на действие на подновената
банкова гаранция започва да тече от датата
на изтичане на срока на предходната.
(3) При усвояване на банковата гаранция
поради неподновяване в срок директорът на
РИОСВ издава заповед за спиране експлоатацията на депото до издаване на нова банкова
гаранция или заплащане на необходимото
обезпечение.
Чл. 13. (1) За усвояване на банковата гаранция директорът на РИОСВ подава писмено
искане към банката гарант, съдържащо мотивирано твърдение за наличие на някои от
случаите по чл. 61, ал. 7 или 8 ЗУО.
(2) Банката гарант превежда сумата по
банковата гаранция по сметка на РИОСВ
при първо писмено поискване независимо
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от възраженията на собственика на депото
и без уговаряне на други формални условия
на плащане.
Г л а в а

т р е т а

РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРИВАНЕ И СЛЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ГРИЖИ НА ПЛОЩАДК АТА НА ДЕПОТО
ИЛИ НА УЧАСТЪК ИЛИ КЛЕТКА ОТ НЕГО,
НАТРУПАНИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ПЕРИОД НА ДЕПОТО
Чл. 14. (1) В съответствие с чл. 62, ал. 1
ЗУО собственикът на депото подава до директора на РИОСВ, на чиято територия се
намира депото, заявление за разходване на
средства от сметката по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2,
което съдържа най-малко:
1. информацията по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 5;
2. данни за банковата сметка на собственика на депото, по която следва да се преведат
средствата за извършване на конкретните
дейности по закриване и следексплоатационни
грижи за депото;
3. размер на заявените средства в левове
за извършване на конкретните дейности по
закриване или следексплоатационни грижи
за депото, но не повече от 20 на сто от пълния размер на средствата за закриване по
чл. 3, ал. 1 или от размера на средствата за
следексплоатационни грижи на площадката
на депото за едногодишен период;
4. подробна обосновка на размера на заявените средства;
5. номера на заповедта или решението на
компетентния орган за преустановяване на
експлоатацията на депото или на отделна
клетка или участък от депото.
(2) Към заявлението по ал. 1 собственикът
на депото прилага:
1. одобрен проект за закриване и рекултивация във фаза работен проект и издадено
разрешение за строеж (когато е приложимо),
актуални към момента на подаване на заявлението;
2. сключен договор с изпълнител за извършване на конкретните дейности по закриване и
рекултивация и следексплоатационни грижи
на площадката на депото.
(3) При подаване на заявление за разходване
на средства от сметката по чл. 4, ал. 1, т. 1 и
2 към документацията по ал. 1 се представя
и констативен протокол, подписан от възложителя, изпълнителя, строителния надзор или
други оторизирани органи, удостоверяващ,
че стойността на извършените дейности е в
размер на отпуснатите средства, определени
по ал. 1, т. 4.
Чл. 15. (1) В 10-дневен срок от постъпване
на заявлението по чл. 14, ал. 1 директорът на
РИОСВ може еднократно да изиска отстраняването на нередовности и/или предоставянето на допълнителна информация, за което
уведомява собственика на депо.
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(2) В 10-дневен срок от уведомлението по
ал. 1 собственикът на депо отстранява указаните нередовности и/или предоставя исканата
информация.
(3) В 10-дневен срок от постъпване на заявлението или отстраняване на нередовностите
и/или предоставяне на исканата информация
компетентният орган по ал. 1 се произнася
с мотивирано решение, с което дава съгласие или отказва превеждането на заявените
средства или на част от тях.
(4) Компетентният орган по ал. 1 отказва
превеждането на заявените средства или на
част от тях при:
1. неизпълнение на едно или повече от
изискванията по чл. 14;
2. неотстраняване на указаните нередовности или непредоставяне на допълнителна
информация в срок;
3. необоснован размер на заявените средства.
Чл. 16. (1) В случай че събраните средства
в сметката по чл. 4, ал. 1, т. 1 или по т. 2 са
недостатъчни за приключване на дейностите
по закриване и следексплоатационни грижи
на площадката на депото, собственикът на
депото осигурява остатъка от средствата.
(2) Когато след приключване на дейностите
по закриване и рекултивация и следексплоатационни грижи на площадката на депото
останат средства в сметката по чл. 4, ал. 1,
т. 1 и 2, същите подлежат на възстановяване
на собственика на депото в 15-дневен срок.
Чл. 17. (1) След приключване на експлоатацията на депото и приемане на мерките
по неговото закриване и рекултивация от
компетентния орган собственикът на депото
в случаите, когато е осигурил обезпечението
чрез банкова гаранция по чл. 4, ал. 1, т. 3,
подава до директора на РИОСВ, на чиято
територия се намира депото, заявление за намаляване на размера на банковата гаранция до
размера на разходите за следексплоатационни
грижи на площадката, изчислени на база на
инвестиционния проект.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа най-малко:
1. информацията по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 5;
2. номер на решението за закриване на
депото;
3. определен размер на разходите за след
експлоатационни грижи на площадката, както
и подробна обосновка на този размер.
(3) Заявлението се разглежда по реда на
чл. 15, ал. 1 – 3.
(4) Директорът на РИОСВ отказва с мотивирано решение да даде съгласие за промяна
на размера на банковата гаранция при:
1. неизпълнение на едно или повече от
изискванията по ал. 1 или 2;
2. неотстраняване на указаните нередовности или непредоставяне на допълнителна
информация в срок.
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Чл. 18. (1) При закриване на част от депото
собственикът на депото подава до директора
на РИОСВ, на чиято територия се намира
депото, заявление за намаляване на размера
на банковата гаранция.
(2) Заявлението съдържа най-малко:
1. информацията по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 5;
2. номер на решението за закриване на
част от депото;
3. определен размер на банковата гаранция
за останалата в експлоатация част на депото,
както и подробна обосновка на този размер.
(3) Заявлението се разглежда по реда на
чл. 15, ал. 1 – 3.
(4) Директорът на РИОСВ отказва с мотивирано решение да даде съгласие за промяна
на размера на банковата гаранция при:
1. неизпълнение на едно или повече от
изискванията по ал. 1 или по ал. 2;
2. неотстраняване на указаните нередовности или непредоставяне на допълнителна
информация в срок.
Чл. 19. (1) При усвояване на банковата
гаранция по чл. 4, ал. 1, т. 3 в случай на
установено неизпълнение на дейности по
закриване на депото, довело до забавяне с
повече от две години на плана за закриване,
директорът на РИОСВ издава заповед за извършване на незабавни мерки по закриване
и рекултивация на депото.
(2) За изпълнение на заповедта директорът
на РИОСВ обявява процедура за избор на
изпълнител за извършване на необходимите действия по закриване и рекултивация.
Действията се финансират със средствата от
усвоената банкова гаранция.
(3) Собственикът на депото е длъжен да
осигури достъп за извършване на дейностите,
определени в заповедта на директора на РИОСВ.
При отказ достъпът се осигурява принудително
със съдействието на органите на МВР.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА
О Т П А Д ЪЦ И Н А РЕ Г ИОН А Л НО И Л И
ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТП А ДЪЦИ И Н А ДЕП А ЗА НЕОП АСНИ
И/ИЛИ ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ (КОГАТО
ОТПАДЪЦИТЕ СА ОТ СТРОИТЕЛСТВО И
РАЗРУШАВАНЕ)
Чл. 20. (1) Размерът на отчисленията за
обезвреждане на отпадъци на регионално
или общинско депо за неопасни отпадъци и
на депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от строителство и
разрушаване) за всеки тон депониран отпадък
на депата по години е следният:
1. за депа за неопасни отпадъци по чл. 2,
ал. 3, т. 1 и 3:
а) за 2013 г. – 15 лв./т;
б) за 2014 г. – 22 лв./т;
в) за 2015 г. – 28 лв./т;
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г) за 2016 г. – 36 лв./т;
д) за 2017 г. – 47 лв./т;
е) за 2018 г. – 61 лв./т;
ж) за 2019 г. – 78 лв./т;
з) за 2020 г. и всяка следваща година –
95 лв./т;
2. за депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от строителство
и разрушаване) по чл. 2, ал. 3, т. 2:
а) за 2013 г. – 15 лв./т;
б) за 2014 г. – 22 лв./т;
в) за 2015 г. – 28 лв./т;
г) за 2016 г. – 36 лв./т;
д) за 2017 г. – 47 лв./т;
е) за 2018 г. – 61 лв./т;
ж) за 2019 г. – 78 лв./т;
з) за 2020 г. и всяка следваща година –
95 лв./т.
(2) За съществуващите общински депа за
неопасни отпадъци по чл. 2, ал. 3, т. 3, които
функционират до въвеждане в експлоатация
на съответното за общината регионално съоръжение, размерът на отчисленията за всеки
тон депониран отпадък е в двоен размер на
отчисленията по ал. 1, т. 1 за съответната
година до изпълнение на поне едно от условията по § 4.
(3) Размерът на отчисленията по ал. 1, т. 1
се увеличава с 15 на сто при неизпълнение
на задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО
съгласно сроковете по ЗУО.
Чл. 21. (1) Отчисленията по чл. 20 се дължат
от общините и от всяко друго лице за всеки
тон депониран отпадък на депо по чл. 2, ал. 3.
(2) Отчисленията по ал. 1 се превеждат
по банкова бюджетна сметка на общината,
собственик на депото.
(3) Отчисленията се превеждат от общините на общината собственик на депото до
10-о число на месеца за предходния месец и
се отчитат като трансфери.
(4) Отчисленията, когато не се правят от
общини, се превеждат на общината, собственик на депото ежемесечно до 10-о число на
месеца за предходния месец и се отчитат като:
1. приходи – когато се правят от лица,
които не са бюджетни предприятия;
2. трансфери – когато са преведени от други
бюджетни предприятия.
(5) При забавяне на преводите задълженото
лице по ал. 1 дължи законната лихва за всеки
просрочен ден, но не повече от 20 на сто от
дължимата сума.
Чл. 22. (1) Кметът на общината, собственик
на депото, превежда събраните отчисления
по банкова сметка за чуж ди средства на
съответната РИОСВ, на чиято територия се
намира депото.
(2) Община, която ползва самостоятелно
депото, превежда отчисленията за всеки тон
депониран отпадък по банковата сметка по
ал. 1.
(3) Преводите по ал. 1 и 2 се отчитат от
общините като друго финансиране.
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(4) Сметката за чужди средства на РИОСВ
се открива по общия ред, предвиден за откриването на такава сметка. За целите на
събирането, съхраняването и отчитането на
средствата по тази сметка кметът на общината,
собственик на депото, предоставя на РИОСВ
следната информация:
1. наименование, седалище и адрес на управление, БУЛСТАТ или ЕИК на собственика
на депото;
2. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
3. адрес на площадката на депото;
4. номер на издаденото разрешение или
комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 ЗУО;
5. клас и наименование на депото съгласно издаденото разрешение или комплексно
разрешително по чл. 35, ал. 1 ЗУО.
Чл. 23. (1) Отчисленията по чл. 20 се превеждат от кмета на общината, собственик
на депото, ежемесечно по банкова сметка за
чужди средства на съответната РИОСВ, на
чиято територия се намира депото, до последното число на месеца за предходния месец.
(2) При забавяне на превода по ал. 1 се
дължи законната лихва за всеки просрочен ден,
но не повече от 20 на сто от дължимата сума.
Чл. 24. (1) Натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 се разходват от общините
чрез техните бюджети за дейности по:
1. проектиране и изг ра ж дане на нови
съоръжения за оползотворяване/рецик лиране на битови и строителни отпадъци, в
т.ч. инсталации за сепариране, инсталации
за компостиране, инсталации за анаеробно
разг ра ж да не, п лоща д к и за безвъ змезд но
предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата;
2. закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците (извън задълженията на
организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци), транспортни
средства и транспортно-подемна техника,
обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците;
3. осигуряване на други съоръжения и
инсталации, необходими за изпълнение на
изискванията на ЗУО и на подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, както
и за извършването на последващи разходи,
свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. рециклиране
на битови отпадъци;
4. осигуряване на собствен принос при
финансиране на проекти за управление на
о т па д ъц и т е със средс т ва о т Операт ивна
програма „Околна среда“, Предприятието
по управление на дейностите по опазване на
околната среда и други публични източници;
5. осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на региона/общината,
свързани с предотвратяване образуването на
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отпадъците, подготовка за повторна употреба
и постигане на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО
съгласно мерките, заложени в програмата
за управление на отпадъците; разходите за
осигуряване на информация не трябва да
надвишават 7 % от годишно натрупаните
отчисления за съответната година;
6. предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране.
(2) Когато в срок от 3 години след предоставяне на средствата не е започнало изграждането на съоръженията и/или инсталациите
по ал. 1, отпуснатите финансови средства за
проектиране се възстановяват по банковата
сметка по чл. 22.
(3) Не се допуска разходване на събраните
суми от отчисления, когато са предвидени
за финансиране единствено дейностите по
проектиране и изграждане на депа, без да са
предвидени или изградени други съоръжения
за третиране на битови отпадъци.
(4) Натрупаните средства се разходват за
финансиране на дейностите по ал. 1, като
се прилага приоритетният ред (йерархия) за
управление на отпадъците съгласно чл. 6,
ал. 1 ЗУО.
Чл. 25. (1) За изразходване на събраните
финансови средства от банковата сметка по
чл. 22 кметът на общината, собственик на
депото, подава заявление до директора на
РИОСВ, в което посочва размера на исканите
средства и предназначението им.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. решение на общото събрание на регионалното сдружение по чл. 26 ЗУО за одобряване изграждането на едно или повече
съоръжения за третиране на отпадъците и/
или други дейности по чл. 24, ал. 1;
2. решение на общинския съвет за изграждане на едно или повече съоръжения за третиране на отпадъците и/или други дейности
по чл. 24, ал. 1 в случаите, когато общините
самостоятелно третират отпадъците;
3. решение на общото събрание на регионалното сдружение по чл. 26 ЗУО за възлагане
на дейности по предварително третиране и
оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
4. решение на общото събрание на регионалното сдружение по чл. 26 ЗУО за извършване на други дейности и разходи, свързани
с изградените съоръжения и инсталации за
оползотворяване на битови отпадъци или с
третирането на битови отпадъци;
5. разрешение за строеж на съоръжението/
съоръженията по чл. 24, ал. 1, т. 1;
6. сключен договор за изпълнение на строителството на съоръжението/съоръженията,
одобрени за изграждане с решението на общото събрание на регионалните сдружения
за управление на отпадъците;
7. сключен договор за изпълнение на дейностите по т. 2, 3 и 4;
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8. данни за банковата бюджетна сметка
на общината, собственик на депото, по която
следва да се преведат финансовите средства;
9. информация за отделните суми, необходими за всяка от фазите на инвестиционния
проект.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилага
копие от договора за предварително третиране
в случаите, когато отчисленията се използват
за последващи разходи, свързани с изградените
съоръжения и инсталации за предварително
третиране и/или оползотворяване на битови
отпадъци, с включен размер на експлоатационните разходи.
(4) Към заявлението по ал. 1 се прилага
копие от договора за доставка в случаите, когато отчисленията се използват за закупуване
на съдове за разделно събиране на отпадъците
и транспортни средства.
(5) В 10-дневен срок от постъпване на
заявлението директорът на РИОСВ може еднократно да изиска отстраняването на нередовности и/или предоставянето на допълнителна
информация, за което уведомява заявителя.
(6) В 10-дневен срок от уведомлението
по ал. 1 заявителят отстранява указаните
нередовности и/или предоставя исканата
информация.
(7) В 10-дневен срок от постъпване на заявлението или отстраняване на нередовностите
и/или предоставяне на исканата информация
директорът на съответната РИОСВ се произнася с мотивирано решение, с което дава съгласие
или отказва предоставянето на средствата.
(8) При даване на съгласие за изразходване
на средствата по ал. 1 директорът на РИОСВ
с решението по ал. 7 определя сумата от резервираните средства по сметката за чужди
средства на РИОСВ, която следва да се преведе
по бюджета на общината.
(9) Компетентният орган по ал. 1 отказва
с мотивирано решение предоставянето на
средствата или на част от тях при:
1. неизпълнение на едно или повече от
изискванията по ал. 1;
2. неотстраняване на указаните нередовности или непредоставяне на исканата информация в срок.
Г л а в а

п е т а

СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ЗА
НЕВНЕСЕНИ ОТЧИСЛЕНИЯ
Чл. 26. (1) Дължимите суми за невнесени
отчисления по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 20 се
определят с акт за установяване на публично
държавно вземане, издаден по реда на чл. 166 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
от директора на РИОСВ, на чиято територия
се намира депото.
(2) Актът по ал. 1 се съставя въз основа на
писмени доказателства, включващи:
1. уведомление по чл. 7, ал. 1;
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2. документи по чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2;
3. извлечения от банковата сметка със
специално предназначение по чл. 4, ал. 1, т. 2;
4. документи относно количествата депонирани отпадъци;
5. съответния документ по чл. 35 ЗУО;
6. констативни протоколи от проверка на
място на собственика на депото и/или лицето,
което го стопанисва, при необходимост от
подобна проверка;
7. покана към собственика на депото за
доброволно изпълнение.
(3) Невнесените отчисления по ал. 1 след
влизане в сила на акта за установяване на
публично държавно вземане се събират принудително заедно с лихвите от Националната
агенция за приходите по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(4) Данните за депонираните количества
отпадъци по ал. 2, т. 4 се представят в единен
електронен формат съгласно софтуер, одобрен
със заповед на министъра на околната среда
и водите.
Г л а в а

ш е с т а

НАМАЛЯВАНЕ НА ОТЧИСЛЕНИЯТА ПРИ
ДЕПОНИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 27. (1) Размерът на отчисленията по
чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2, дължими от всяка
община, се намалява, когато са изпълнени
целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО съгласно решението на общото събрание по чл. 26, ал. 1,
т. 6 ЗУО за разпределение на задълженията
между отделните общини за изпълнение на
целите, както следва:
1. с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО;
2. с 50 на сто за целите за ограничаване
на количествата депонирани битови биоразградими отпадъци, определени с наредбата
по чл. 43, ал. 5 ЗУО.
(2) Намаленията на отчисленията по ал. 1
се прилагат независимо едно от друго.
(3) Кметът на общината в срок до 30 ноември
изпраща мотивирано заявление до директора
на РИОСВ, с което заявява за предстоящата
година съответната община да заплаща намален размер на отчисленията по чл. 20, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 в съответствие с ал. 1 и 2.
(4) Заявлението по ал. 3 се подава само от
общини, които са предприели необходимите
действия за функционирането на системи за
разделно събиране на отпадъците и разполагат
със съоръжения за предварително третиране
и оползотворяване, в т.ч. рециклиране на
отпадъците, осигуряващи изпълнението на
целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.
(5) При въвеж дане в експлоатаци я на
общинско или регионално съоръжение за
предварително третиране и/или оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци или
при започване на дейности по третиране и
оползотворяване на отпадъците след срока по
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ал. 3, но не по-късно от 31 май на отчетната
година, кметът на общината може да подаде
заявление по ал. 3, при условие че са изпълнени изискванията на ал. 4.
(6) Заявлението по ал. 3 съдържа най-малко
следната информация:
1. предприети действия по осигуряване
и функционирането на системи за разделно
събиране на отпадъци;
2. наличие на съоръжение за предварително
третиране и/или оползотворяване на отпадъци или сключени договори с организации по
оползотворяване, притежаващи разрешение,
издадено по реда на глава пета, раздел III,
и/или други лица, притежаващи разрешение
или регистрационен документ, издаден по реда
на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване
на отпадъци на територията на съответната
община, и/или комплексно разрешително,
издадено по реда на глава седма, раздел II
от Закона за опазване на околната среда, и
3. други доказателства по преценка на
заявителя.
(7) За верността на предоставената информация в заявлението по ал. 6 заявителят
носи отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.
(8) В 20-дневен срок от постъпване на заявлението директорът на РИОСВ може еднократно да изиска допълнителна информация
и/или доказателства.
(9) Заявителят предоставя информацията
по ал. 8 в 14-дневен срок.
(10) В 20-дневен срок от постъпване на
за явлениет о по а л. 3 и ли п редставянет о
на информацията по ал. 9 директорът на
РИОСВ се произнася с мотивирана заповед, с
която дава съгласие или отказва намаляване
на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 в съответствие с ал. 1, 2 и 4 и
определя размера на дължимите отчисления
за отчетната година.
(11) Директорът на РИОСВ отказва с мотивирана заповед намаляването на дължимите
отчисления в съответствие с ал. 1 и 2 при
непредоставяне на исканата информация по
ал. 5 в посочения срок.
(12) Отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 се намаляват в съответствие с ал. 1 и
2 по отношение на общините, включени в
заповедта по чл. 17, ал. 1, т. 1 от наредбата
по чл. 43, ал. 5 ЗУО за разделно събиране на
биоотпадъците за отчетната година, за която
е издадена заповедта.
(13) Общините, които не са подали заявление по ал. 3 и са изпълнили целите по чл. 31,
ал. 1 ЗУО, могат да възстановят внесените от
тях отчисления за отчетната година до края
на календарната година, в която е издадена
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заповедта на министъра по чл. 17, ал. 1, т. 1
от наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО за разделно
събиране на биоотпадъците.
(14) За възстановяване на средствата по
предходната алинея кметът на общината подадава заявление до директора на РИОСВ. В
едномесечен срок от датата на подаване на
заявлението директорът на РИОСВ възстановява средствата в банкова сметка, подадена
от общината. Възстановените средства се разходват за дейности съгласно чл. 66 от Закона
за местните данъци и такси.
(15) Общините, които са подали заявление
по ал. 3 и не са изпълнили целите по чл. 31,
ал. 1, заплащат пълния размер на дължимите
отчисления за отчетната година заедно с 10 %
лихва върху сумата на годишна база до края
на календарната година, в която е издадена
заповедта на министъра по чл. 17, ал. 1, т. 2
от наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО за разделно
събиране на биоотпадъците.
(16) Заповедите по ал. 10 и 11 могат да се
обжалват в 14-дневен срок от оповестяването
им по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 28. Изчисляване и определяне на изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО
се извършва съгласно реда и методиката,
определени в наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО
за разделното събиране на биоотпадъците.
Г л а в а

с е д м а

ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 29. Директорът на РИОСВ публикува
информация на интернет страницата на регионалната инспекция за събраните, дължимите
и изразходвани обезпечения и отчисления на
всеки три месеца.
Чл. 30. Информацията се представя съгласно изискванията на приложение № 3.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 43, ал. 2 във връзка с чл. 60, ал. 6 и чл. 64,
ал. 8 от Закона за управление на отпадъците.
§ 2. Обезпечението по чл. 60 ЗУО се дължи
при обезвреждане на отпадъци чрез депониране на съществуващи депа за неопасни отпадъци
до въвеждане в експлоатация на регионалните депа, предвидени с Националния план за
управление на отпадъците, с изключение на
случаите по § 3.
§ 3. (1) Обезпечението по чл. 60 ЗУО не се
дължи при обезвреждане на отпадъци чрез
депониране на:
1. регионални или общински депа за отпадъци, за които към 1 януари 2011 г. остатъчният капацитет на депото е по-малък от 10
на сто от общия капацитет на депото, което
е в експлоатация;
2. депа за отпадъци, за които определеният
срок за преустановяване на тяхната експлоатация е преди 1 януари 2012 г.
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(2) За депата по ал. 1 се правят отчисления
по минимален размер съгласно приложение
№ 1 в срок до преустановяване на тяхната
експлоатация.
§ 4. Член 20, ал. 2 се прилага в случаите
на депониране на отпадъци на съществуващи
общински депа до:
1. издаване на решение за финансиране
изграждането на регионално депо чрез публични средства от финансиращия орган;
2. издаване на разрешение за строеж съгласно изискванията на Закона за устройство
на територията при финансиране на депо,
отговарящо на нормативните изисквания,
със собствени средства или друг начин на
финансиране.
§ 5. (1) Собствениците на депа, подали
уведомления по реда на чл. 5 от отменената
Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина
за изчисляване на размера на отчисленията
и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни
грижи на площадките на депата за отпадъци
(Наредба № 14 от 15.11.2010 г.) (ДВ, бр. 93 от
2010 г.), се освобождават от задължението си
за подаване на уведомление по чл. 7, ал. 1.
(2) Собствениците на депа по ал. 1 могат да
продължат да превеждат месечните отчисления в банковата сметка за чужди средства на
РИОСВ, открита при действието на отменената
Наредба № 14 от 15.11.2010 г., или могат да
изберат в едногодишен срок от влизането в
сила на наредбата друго обезпечение по чл. 4,
ал. 1, освен в случаите по чл. 4, ал. 2.
§ 6. Първата актуализация по чл. 5 се
извършва в тригодишен срок от влизането в
сила на наредбата.
§ 7. Заявление по чл. 27, ал. 3 за намаляване размера на отчисленията по чл. 20, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 за 2014 г. се подава от кмета на
съответната община в срок до 31.01.2014 г.
§ 8. С тази наредба се отменя Наредба № 14
от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване
на размера на отчисленията и разходване на
събраните средства за дейностите по закриване
и следексплоатационни грижи на площадките
на депата за отпадъци.
§ 9. Член 2, ал. 3 и 4 и чл. 20 – 25 влизат
в сила от 1 декември 2013 г.
§ 10. Изискването на чл. 10, ал. 4 и чл. 26,
ал. 4 влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Министър:
Искра Михайлова
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 3
1. За депата за отпадъци, които са изградени
въз основа на инвестиционен проект в съответ
ствие с изискванията на наредбата по чл. 43,
ал. 1 ЗУО за изграждането и експлоатацията на
съоръженията и инсталациите за третиране на
отпадъци, размерът на отчисленията в левове за
тон депониран отпадък се изчислява, както следва:
Ро = Н р/К д ,
където:
Ро е размерът на отчисленията в левове за тон
депониран отпадък;
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Н р – размерът на средствата в левове, необходими за извършване на дейностите по закриване
и следексплоатационни грижи на площадката
на депото съобразно инвестиционния проект на
депото, в т. ч. за:
– демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната
среда и с бъдещото функционално предназначение
на терена;
– повърхностно запечатване на депото, което се
извършва в съответствие с проекта за изграждане
на горния изолиращ екран, вкл. техническата и
биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия;
– контрол и наблюдение на параметрите на
околната среда за срок не по-кратък от 30 години
след закриване на депото;
– управление на инфилтрата от депото за
срок не по-кратък от 30 години след закриване
на депото;
– управление на отделените от депото газове
за срок не по-кратък от 30 години след закриване
на депото;
– почистване на наличните охранителни канавки за ограничаване на достъпа на водите до
тялото на депото.
Определеният размер на средствата (Нр) за
извършване на дейностите по закриване и след
експлоатационни грижи на площадката на депото
не може да бъде по-малък от:
а) 22 лв. за квадратен метър от площта на депо
за неопасни отпадъци;
б) 35 лв. за квадратен метър от площта на
депо за опасни отпадъци;
К д – капацитет на депото в тонове.
2. За съществуващи депа за битови отпадъци
и депа за неопасни отпадъци с друг произход
(производствени, строителни и др.) до въвеждане
в експлоатация на регионалните депа, за които
няма инвестиционен проект, размерът на отчи
сленията в левове за тон депониран отпадък се
изчислява, както следва:
Ро = (М р × П д)/К до,
където:
Ро е размерът на отчисленията в левове за тон
депониран отпадък;
М р – минималният размер на средствата за
закриване на единица площ от депото, както и
следексплоатационните грижи за площадката на
депото, в размер 22 лв. за квадратен метър;
П д – площта на отпадъчното тяло на депото,
изразена в същата мерна единица, квадратен метър;
К до – количеството на предстоящите за депониране отпадъци, което се изчислява, както следва:
К до = К ср × Ге,
където:
К ср е средногодишното количество отпадъци в
тонове, депонирани през последните три години;
Ге – оставащите години за експлоатация на депото съгласно определените срокове за въвеждане
в експлоатация на съответното регионално депо.
3. За депата за отпадъци, посочени в прило
жение № 5 към ЗУО, размерът на отчисленията
в левове за тон депониран отпадък се изчислява,
както следва:
Ро = (М р × П д)/К до,
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където:
Ро е размерът на отчисленията в левове за тон
депониран отпадък;
М р – минималният размер на средствата за
закриване на единица площ от депото, както и
следексплоатационните грижи за площадката на
депото, в размер 22 лв. за квадратен метър;
П д – хоризонталната площ на отпадъчното
тяло на депото, изразена в същата мерна единица,
квадратен метър;
К до – количеството на предстоящите за депониране отпадъци, което се изчислява, както следва:
К до = К ср × Ге,
където:
К ср е средногодишното количество отпадъци в
тонове, депонирани през последните три години;
при определяне на К ср следва да се вземат предвид
и условията на издадените комплексни разрешителни, които имат отношение към количеството
на депонираните отпадъци за съответното депо;
Ге – оставащите години за експлоатация на
депото съгласно определените срокове за пре
установяване на неговата експлоатация.

Приложение № 2

към чл. 6
1. Когато размерът на банковата гаранция
обхваща бъдещ период на действие на депото
(едногодишния период на действие на банковата
гаранция), той се изчислява по формулата:
БГ 1= Ро × Т, където:
БГ 1 е банковата гаранция за едногодишния
период на действие на БГ;
Ро – размерът на отчисленията за тон депониран отпадък (изчислен по формулата от приложение № 1, т. 1);
Т 1 – тоновете отпадък за едногодишен период
по инвестиционен проект.
2. Когато размерът на банковата гаранция
обхваща едновременно минал период, в който
депото е било действащо, и бъдещ период, обхващащ периода на действие на банковата гаранция,
той се изчислява по следната формула:
БГ = БГ 1+БГ 2 , където:
БГ е общата сума на банковата гаранция;
БГ 1 – банковата гаранция за едногодишния
период на действие на БГ, изчислена по формулата от т. 1;
БГ 2 – банковата гаранция, обхващаща целия
минал период на действие на депото, който се
обезпечава с банковата гаранция.
БГ 2 = Ро × Т 2 където:
Ро е размерът на отчисленията за тон депониран
отпадък (изчислен по формулата от приложение
№ 1, т. 1);
Т 2 – тоновете депониран отпадък за периода
на действие на БГ 2 .
При наличие на различни стойности на Ро се
изчисляват стойностите на всяко БГ 2 за всяко
различно Ро, както следва:
БГ21 = Ро1 × Т21, където:
Т21 са тоновете депониран отпадък за периода
на действие на БГ21.
БГ 2 = БГ21+ БГ2 2+…..+ БГ2 3
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Приложение № 3
към чл. 30
Количество
депонирани
неопасни
отпадъци
№ Вид Об- перико- Размер Постъ- Постъпо на щи- од от личе- на от- пили в пили в
ред де- на
вре- ство числесметсметпоме
(тонията ката на ката на
то
(ме- нове)
по
РИОСВ РИОСВ
сеци)
чл. 60
отчи- отчисле(лв./
сления ния по
тон)
по
чл. 64
чл. 60
ЗУО

Следва
да постъпят
в сметката на
РИОСВ
отчисления
по
чл. 60

Следва Оста- Оста- Дъл- Натру- Израз
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор,
квалификация и контрол върху синдиците
(обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.; изм. с Решение № 5465 от 2006 г. на ВАС на РБ – бр. 45
от 2006 г.)
§ 1. В чл. 1 накрая след думите „Търговския
закон“ се добавя в скоби съкращението „(ТЗ)“.
§ 2. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изпитът се обявява със заповед на
министъра на правосъдието на интернет страницата на Министерството на правосъдието.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „обнародване“ се заменя с „обявяване“.
2. В ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. декларация, че:
а) не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
б) не е освобождаван като синдик на основание чл. 657, ал. 2 ТЗ;
в) не е изключван от списъка по чл. 655,
ал. 2, т. 7 ТЗ освен по негово желание или
поради невнасяне на вноската по чл. 17, ал. 1;
г) не е изключван освен по негово желание
от списъците по отменения чл. 84, ал. 1 от
Закона за банките и по чл. 44, т. 2 от Закона
за банковата несъстоятелност;“.
§ 4. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „по чл. 84, ал. 1 от Закона за банките“ се заменят с „по отменения

чл. 84, ал. 1 от Закона за банките“ и накрая
се добавя „или лицето е изключено поради
невнасяне на вноската по чл. 17, ал. 1“.
2. Създава се нова т. 6:
„6. лице, по отношение на което е прилагана мярка по чл. 65, ал. 2, т. 11 от отменения
Закон за банките или по чл. 103, ал. 2, т. 14
от Закона за кредитните институции;“.
3. Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Министерството“ се
заменя с „министъра“.
2. В ал. 3 изречение първо се заличава.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Председателят на изпитната комисия:
1. ръководи нейната работа;
2. обявява началото и края на изпитния ден;
3. следи за спазване правилата за провеждане на изпита, включително и за оформяне
на протоколите с резултатите от писмената
и устната му част, както и за съставяне на
окончателния протокол за резултатите от
проведения изпит и на списъка на лицата,
издържали изпита.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „могат“ се заменя с „не
могат“.
2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Конкретните въпроси за теста се подготвят
в два варианта.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
„След началния час на писмената част на изпита един от присъстващите кандидати избира
вариант на теста, след което на всеки кандидат
се раздават въпросите от избрания вариант
с възможни отговори и два плика – голям и
малък формат.“
2. В ал. 5, в началото думата „Листите“ се
заменя с „Листовете“.
§ 8. В чл. 12, ал. 2 думите „не по-малко от
2/3“ се заменят с „не по-малко от 3/4“.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:

БРОЙ 111

ДЪРЖАВЕН

1. В ал. 2, изречение първо, накрая думите
„Търговския закон“ се заменят с „ТЗ“.
2. В ал. 3 думите „Закона за Върховния
административен съд“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
3. В ал. 5 думите „по чл. 84, ал. 1 от Закона за банките“ се заменят с „по отменения
чл. 84, ал. 1 от Закона за банките“ и след
думата „синдик“ се добавя „или са изключени
от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ“.
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Актуален списък на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици в
производство по несъстоятелност по ТЗ, се
обявява и поддържа в Информационната
система за производство по несъстоятелност
на интернет страницата на Министерството
на правосъдието.“
2. В ал. 2, изречение първо думите „в
7-дневен срок“ се заменят с „в 14-дневен срок“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 11. В чл. 16, ал. 2 накрая се добавя „и
енергетиката.“
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в началото думите „В срок до
31 януари“ се заменят с „В срок до 31 март“ и
думите „две минимални работни заплати“ се
заменят с „една минимална работна заплата“.
2. В ал. 3 изречение първо се измен я
така: „Задължителните ежегодни вноски за
професионална квалификация се внасят в
бюджетната сметка на Министерството на
правосъдието.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Невнасянето на вноската по ал. 1 е
основание за изключване на синдика от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ.“
§ 13. В чл. 19, ал. 1, изречение първо думите
„министърът на икономиката“ се заменят с
„министърът на икономиката и енергетиката“, думите „до 15 февруари“ се заменят с
„до 30 април“ и в изречение второ накрая
думите „Министерството на икономиката“ се
заменят с „Министерството на икономиката
и енергетиката.“
§ 14. В ч л. 20 д у м и т е „м и н ис т ъра на
икономиката“ се заменят с „министъра на
икономиката и енергетиката“.
§ 15. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на правосъдието упражнява контрол върху дейността на синдиците,
като извършва проверка на действията на синдика в конкретното производство, служебно
или по сигнал. Проверките се извършват от
инспектори от Инспектората на министъра на
правосъдието по Закона за съдебната власт.“
2. В ал. 2, изречение първо и второ думите „в
7-дневен срок“ се заменят с „в 14-дневен срок“.
3. В ал. 4 накрая думите „по реда на Закона за Върховния административен съд“ се
заменят с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
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Заключителна разпоредба
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 12 и § 13, които влизат в
сила от 1 януари 2014 г.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
Министър на икономиката и енергетиката:
Драгомир Стойнев
Министър на финансите:
Петър Чобанов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обек
ти чрез фиска лни устройства (обн., ДВ,
бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм.,
бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г.,
бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7,
27 и 54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.;
изм., бр. 93 от 2013 г. – Решение № 5079 от
2013 г. на Върховния административен съд на
Република България)
§ 1. В чл. 2, ал. 2:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. електронни системи с фискална памет
(ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби
на течни горива чрез средства за измерване
на разход, които са одобрени по смисъла на
Закона за измерванията или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите
изисквания към продуктите;“.
2. Създава се т. 5:
„5. фискално устройство, вградено в автомат
на самообслужване (ФУВАС).“
§ 2. В чл. 3 се създават ал. 8, 9 и 10:
„(8) Лице, което извършва продажби на
услуги с развлекателен характер или стоки
чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, е длъжно да регистрира и
отчита всяка продажба чрез ФУВАС, като
фискалният бон, регистриращ продажбата, се
визуализира само на дисплей, без да се издава
хартиен документ.
(9) Лице, което извършва продажби на услуги
чрез автомат на самообслужване, с изключение
на услугите с развлекателен характер, е длъжно
да регистрира и отчита всяка продажба чрез
фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или
2, което се вгражда в автомата, и се издава
фискална касова бележка на хартиен носител.
(10) Лице, което извършва продажби на
услуги с развлекателен характер чрез автомат на самообслужване, без електрическо
захранване, е длъжно да регистрира и отчита
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всяка продажба чрез фискално устройство по
чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2, което не се вгражда в
автомата на самообслужване.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. фискално устройство, вградено в автомат
на самообслужване, се изпитва в лабораторни
условия в БИМ с помощта на симулатори на
разплащателен блок и управляващ блок на
автомата на самообслужване и специализирано устройство за индикация и отпечатване на
данни от фискалната памет и КЛЕН.“
2. В ал. 3 накрая се добавя „или да са с
оценено съответствие“.
3. В ал. 8 се създава т. 2б:
„2б. издава и вписва в регистъра по ал. 9
свидетелство за одобряване на типа ФУВАС
съгласно приложение № 20а или допълнение
към издаденото свидетелство за одобряване
съгласно приложение № 21а, в които се вписват типът на разплащателния блок и типовете
комуникации, с които е изпитано;“.
§ 4. В чл. 18, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение трето: „При
ФУВАС бонът се разпечатва чрез специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5 от
КЛЕН в деня на настъпване на събитието.“
2. Досегашното изречение трето става изречение четвърто.
§ 5. В чл. 20, ал. 2 се създава изречение
трето: „При ФУВАС съобщението се отпечатва
чрез специализираното устройство по чл. 10,
ал. 1, т. 5 от КЛЕН в деня на настъпване на
събитието и се съхранява в паспорта на устройството.“
§ 6. В чл. 25, ал. 3 се създава изречение трето: „При продажби по чл. 3, ал. 8 фискалната
касова бележка се визуализира на контролния
дисплей на ФУВАС.“
§ 7. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Не се допуска сторно операция при
продажби на стоки и услуги от автомати на
самообслужване.“
2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 8. В чл. 33 се създава ал. 4:
„(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при отчитане на продажби на стоки и услуги чрез
вградени фискални устройства в автомати на
самообслужване.“
§ 9. В чл. 36, ал. 1 се създава изречение
второ: „В тези случаи продажбите, отчитани
чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване, не се документират
с касови бележки от кочан, като работата на
автомата следва да се блокира.“
§ 10. В чл. 38 се създава ал. 4:

ВЕСТНИК
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„(4) При продажби на стоки и услуги от
автомати на самообслужване лицето по чл. 3
съхранява копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ на адреса за кореспонденция.“
§ 11. В чл. 39:
1. В ал. 1 се създава ново изречение второ:
„При продажби на стоки и услуги от автомати
на самообслужване лицето по чл. 3 няма задължение да отпечатва дневен финансов отчет,
той се генерира автоматично и се записва във
фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за
всеки 24 часа).“, а досегашното изречение второ
става изречение четвърто.
2. В ал. 5 се създава изречение четвърто:
„При продажби на стоки и услуги от автомати
на самообслужване лицето по чл. 3 не води
книга за дневните финансови отчети.“
§ 12. В чл. 41 се създава ал. 4:
„(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при отчитане на продажби на стоки и услуги чрез
вградени фискални устройства в автомати на
самообслужване.“
§ 13. В чл. 42:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Лице, извършващо продажби на стоки
и услуги чрез автомати на самообслужване,
съхранява на адреса за кореспонденция:
1. свидетелството за регистрация на ФУ;
2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите
по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;
3. КЛЕН – в тримесечен срок от датата на
демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая
по чл. 14, ал. 3.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 14. В чл. 53:
1. В ал. 2, т. 3 числото „2000“ се заменя с
„500“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Допуска се лицата по ал. 2, използващи
ИАСУТД, при невъзможност за изграждане
и осъществяване на връзка между обект и
централния сървър да регистрират и отчитат
продажбите в тези обекти чрез фискални
устройства. Обектите се включват в списък,
съгласуван с НАП, и техният брой не може
да превишава 5 на сто от всички търговски
обекти на лицето.“
§ 15. В чл. 59б се създава ал. 5:
„(5) При подготовката за подаване на ЕДД
и ЕДП се допуска зареждане на данните в тях
от файл в XML формат.“
§ 16. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 12 и 13:
„12. „автомат на самообслужване“ е устройство, позволяващо на потребител да получи
от автомата срещу заплащане на принципа на
самообслужване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекателен характер;
13. „специализирано устройство“ по смисъла
на чл. 10, ал. 1, т. 5 е входно-изходно спомагателно устройство за въвеждане и извеждане
на информация, както и позволяващо отпечатването є на хартиен носител.“
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§ 17. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1,
т. 1, чл. 26, ал. 1 „Функционални изисквания“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 от раздел ІІ „Изисквания към фискалната памет“ се създава изречение второ:
„При ФУВАС да се визуализира съобщение
за това на контролния дисплей след всяка
касова бележка.“
2. В т. 2, буква „б“ от раздел IIIa „Контролна
лента на електронен носител (КЛЕН)“ накрая
се добавя „при продажби на стоки по чл. 3,
ал. 8 ФУВАС съхраняват в КЛЕН пълната
информация по тази буква, независимо че
информацията не е била отпечатвана; при
продажби на услуги по чл. 3, ал. 9 ФУ в автомати на самообслужване съхраняват в КЛЕН
пълната информация по тази буква независимо
от това, дали е отпечатана, или не.“
3. В т. 1, буква „е“, предложение трето от
раздел IIIб „Дистанционна връзка, данъчен
терминал (ДТ) и предаване на данни“ думите
„ЕКАФП и ФПр“ се заменят с „ЕКАФП, ФПр
и ФУВАС“.
4. Създава се раздел VІа „Специфични функционални изисквания към вградените фискални
устройства в автоматите на самообслужване“:
„VІа. Специфични функционални изисквания
към ФУВАС
1. ФУВАС да регистрира с фискален бон
всяка продажба или постъпил кредит, който
не е последван от реализиране на продажба
поради техническа невъзможност от страна на
автомата да подаде информация за нея.
2. ФУВАС да регистрира и съхранява всеки
документ с пълното му съдържание в КЛЕН,
без да го отпечатва в момента.
3. При регистрация на фискален бон ФУВАС
да визуализира на контролен дисплей следната
информация:
а) наименование и ЕИК по БУЛСТАТ на
задълженото лице;
б) обща сума на продажбата;
в) номер, дата и час на фискалния бон, под
който е регистрирана продажбата;
г) индивидуален номер на ФУВАС;
д) код за верификация на ФУВАС и бона.
Всеки производител на ФУВАС е задължен
да обяви в НАП и БИМ начина за проверка истинността на индицирания код за верификация.
4. При блокиране или повреда на ФУВАС
или прекъсване на връзката му с автомата на
самообслужване работата на последния да се
блокира.
5. ФУВАС трябва да има възможност в
режими „Програмиране“, „Отчети на ФП“
и „Справки КЛЕН“ да работи свързано с
входно-изходен пулт за управление – специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5,
съдържащо модули клавиатура, индикация и
печатащо устройство; преносим или стационарен компютър, с помощта на който се извършва
програмиране и регистрация/дерегистрация
на ФУВАС в НАП, отпечатване на отчетите
на ФП и документите от КЛЕН.

ВЕСТНИК
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6. След успешна регистрация на ФУВАС
в НАП да преминава автоматично в режим
„Регистрация“, когато входно-изходният пулт
за управление не е свързан към него.“
5. В т. 1.10 от раздел VII „Изисквания към
ИАСУТД“ накрая се добавя „или да са с оценено съответствие“.
§ 18. В приложение 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2
„Техническ и изиск вани я към фискалните
устройства“ се правят следните допълнения:
1. В раздел V „Специфични изисквания към
фискалните принтери“ се създава т. 4:
„4. Изпитването на фискални принтери,
вградени в автомати на самообслужване, се
извършва със симулатор, работещ с оригиналното програмно осигуряване на автомата.“
2. В раздел VІ „Специфични изисквания към
ЕСФП“, буква „б“, предложение второ накрая
се добавя „или да е с оценено съответствие“.
3. Създава се раздел VIІа „Специфични
изисквания към ФУВАС“;
„VIІа. Специфични изисквания към ФУВАС
1. ФУВАС да представлява пломбиран блок,
закрепен в корпуса на автомата, съдържащ
всички основни модули на обикновено фис
кално устройство с КЛЕН и дистанционна
връзка с НАП с изключение на клавиатура,
индикация за клиента и печатащо устройство.
2. Пломбираният блок да има най-малко
три интерфейса, разположени под заключения
корпус на автомата:
а) първи – за връзка с входно-изходен пулт
за управление (специализираното устройство
по чл. 10, ал. 1, т. 5);
б) втори – за връзка с контролен изнесен
дисплей, монтиран върху корпуса на автомата
на самообслужване;
в) трети – за приемане и препредаване на
обменяната информация между разплащателния и управляващия блок на апарата на
самообслужване.
3. Връзката между ФУВАС и автомата на
самообслужване да се осъществи с помощта
на вграден в устройството интерфейсен адаптер, съответстващ на типа на разплащателния блок на автомата на самообслужване.“
§ 19. В приложение № 17 към чл. 10,
ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел І „Данни за обмен с НАП“:
а) в т. 1 „Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни
данни или дерегистрация“ на ред „Тип на
ФУ“ в колона „номенклатура“ се добавя
„5 – ФУВАС“;
б) в т. 2 „Описание на полетата, подавани
от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация“ на
ред „Тип на ФУ“ в колона „номенклатура“
се добавя „5 – ФУВАС“;
в) в т. 9 „Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по документи
от ЕСФП (31) към НАП“ поле „АДД номер“
и „АДД дата на издаване на документа“ се
изменят така:
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„
Поле

XML
елемент

Вид и номер на документ за
доставка

AddNo

Тип

Номенклатура

Задължителен

Символен Вид на документа Да
за доставка:
01 – АДД
02 – ЕАД
03 – фактура
04 – протокол
05 – декларация
06 – е-АД
....................

Дата на из- AddDate Дата
даване на
документа

Да

Забележка
Поп ъ л ват се 20 разря да, к ъде т о
старшите два знака показват вида
на документа за доставката.
Следващите 18 знака се попълват за
номер на документа.
Когато номерът е по-малък от 18 знака, останалите разряди се допълват
отляво с нули.
Промяната е само в наименованието
на документа (бивш ПАД)
Формат 2010-02-16



“
2. Навсякъде в приложението на ред „Оператор“ колона „номенклатура“ става: „0 – оператор 1; 1 – оператор 2; 2 – оператор 3, ...............; N – оператор N“.
3. В т. 2 от раздел III „Запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с
НАП“ се правят следните допълнения:
а) преди таблица 1 „Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани
при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема“ се добавя:
„Всеки оператор подава искане за получаване на номенклатурен код, под който ще се осъществява обмяната на данни с НАП.“;
б) в таблица 1 „Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани при
регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема“ се добавят следните редове:
„
127

Автомат на самообслужване за обмяна на валута

128

Автомат на самообслужване за продажби на стоки

129

Автомат на самообслужване за услуги с развлекателен характер

130

Автомат на самообслужване за услуги по плащане на комунални сметки

131

Автомат на самообслужване за заплащане на паркинг услуги

132

Друг вид автомат на самообслужване



“
§ 20. Създават се приложение № 20а и приложение № 21а към чл. 10, ал. 8, т. 2б:
„Приложение № 20а
към чл. 10, ал. 8, т. 2б
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
СВИДЕТЕЛСТВО
№ ...........

за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Фискално устройство тип

..................................................................................................................................................................... ,
модел

(ФУВАС)

..................................................................................................................................................................... ,
произведен от

(наименование и означение на модела)

..................................................................................................................................................................... ,
БУЛСТАТ

(юридическо наименование)

..................................................................................................................................................................... ,

БРОЙ 111
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телефон/факс
................................................................................................................................................................................ ,
е-mail
.................................................................................................................................................................................
Тип на разплащателния блок:
.................................................................................................................................................................................
Тип комуникация:
.................................................................................................................................................................................
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство:
.................................................................................................................................................................................
С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет:
.................................................................................................................................................................................
Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и може да бъде използвано на територията на
Републ ика България за отчитане на оборотите от продажби в търговски обекти.
Свидетелството е валидно до ................... г.
Дата ...........................

Председател: .........................................................................
(подпис, печат)

София

Приложение № 21а
към чл. 10, ал. 8, т. 2б
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО
№ ................./.................................

Фискално устройство тип

......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
(ФУВАС)

произведено от:

..................................................................................................................................................................... ,
(юридическо наименование)

..................................................................................................................................................................... ,
(адрес на фирмата)

е изпитано и одобрено да работи със следните типове разплащателни блокове и типове комуникация:
1. ...................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................
Дата ...........................

Председател: .........................................................................
(подпис, печат)“

§ 21. Приложение № 22 към чл. 59а, ал. 1 и 2 и приложение № 23 към чл. 59а, ал. 1 и 3 се
изменят така:

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 111

Обхват, формат и валидации на данните в ЕДД

Данни

Задължително поле

„Приложение № 22
към чл. 59а, ал. 1 и 2

Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се при
еме и да се изпрати съобщение за отказ

Секция „Вид ЕДД“
„Вид ЕДД“
Избира се от номенклатурата на видовете ЕДД.
При смяна на собствеността на горивото
задължително трябва да се избере „ЕДД
за продажба“.
Когато няма продажба и има смяна на
местоназначение, трябва да се избере
„ЕДД за промяна на местоназначение“.
Когато няма продажба и няма смяна
на местоназначение, но има промяна
Задължително поле
на превозвач или транспортно средство,
трябва да се избере „ЕДД за промяна
на превоза“.
В сл у ча и т е на п рес т ой на д 2 4 часа
трябва да се избере „ЕДД за престой
на превозното средство“. „ЕДД за престой на превозното средство“ се подава
еднократно и горивото се счита, че е в
престой до тръгване на горивото с ЕДД
за продажба или ЕДД за промяна на
местоназначение.

Документът
не се п риема,
* Дали заема стой- когат о поле т о
ности от номенкла- не е попълнетурата на видовете но и л и н я ко я
от посочени те
ЕДД
валидации не е
успешна

Секция „Автор на електронното изявление“
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето
Секция „ЗЛ, от чието име се подават електронните данни“
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето и избор за кое лице
се подава електронният документ
Секция „Номер на документ, който се коригира“
Попълва се в автоматичен режим при избор на документ, който се коригира
Полет о не е за д ъ лжително, попълва се
„Номер на документ, който се коригира“ само при коригиране
н а п р ед ходен док умент

Документът не
се приема, ког ат о поле т о е
* Формат на въве- попълнено, но
някоя от посодения ЕДД
чените ва лидации не е успешна

Секция „Данни относно доставката“
„Вид на номера на е-АДД/ЕАД“
Избира се номенклатурата на видовете
номера. ЛРН на е-АДД и на ЕАД се
Задължително поле
избира само когато има аварийна процедура в Агенция „Митници“ и УКН,
съответно МРН не са генерирани.

Да ли заема ст ойности от номенклатурата на видовете
номера на е-АДД/
ЕАД:
УКН (на е-АДД);
ЛРН на е-АДД;
МРН (на ЕАД);
ЛРН на ЕАД.

Документът не
се приема, когато полето не е
попълнено или
когато формалната валидация
на номера не е
успешна
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Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Задължително поле
При е-АДД се попълва УКН на е-АДД, а
когато системата на
А генция „Митници“
„№“
Въвежда се номерът на е-АДД/ЕАД в е в режима по чл. 73й
зависимост от избрания вид на номера. З А ДС – л о к а л н и я т
Незначещите нули се попълват в авто- референтен номер на
матичен режим.
икономическия оператор.
При ЕАД се попълва
номер на ЕАД (МРН
или ЛРН на е-АДД).

* Формат на номера на въведения
е-АДД/ЕАД в зависимост от вида му
* Дали е-АДД, съответно ЕАД, са налични в системата
на НАП

Документът не
се приема, когато полето не е
попълнено или
когато формалната валидация
на номера не е
успешна

Полето се попълва и е
„ЕИК на издателя на е-АДД“
задължително, когато
Когато видът на номера е ЛРН на е-АДД,
за вид на номера на
трябва да се посочи и ЕИК на издателя
е-АДД/ЕАД е избрана е-АДД.
но ЛРН на ЕАД

Документът не
се приема, когато полето не е
Формат на въведе- попълнено или
когато формалния ЕИК
ната валидация
на номера не е
успешна

Полето се попълва и е
„Дата на издаване на е-АДД“
задължително, когато
Ког ат о ви д ът н а номера е Л РН н а
за вид на номера на
е-АДД, трябва да се посочи и датата на
е-АДД/ЕАД е избраиздаване на е-АДД.
но ЛРН на ЕАД

Документът не
се приема, когато полето не е
Дали датата не е по- попълнено или
голяма от текущата когато формалната валидация
на номера не е
успешна

„№ на предходен ЕДД/ЕДП“
Посочва се номерът на документа (ЕДД
или ЕДП), предхождащ продажбата или
промяната в обстоятелствата.
Когато след получаване на горивото с
ЕДП ЗЛ подава ЕДД за продажба на
горивото или ЕДД за промяна на местоназначение, задъл ж ително посочва
в това поле номера на ЕДП, с който е
получил горивото.
Когато след престой с ЕДД за престой,
ЗЛ подава ЕДД за продажба на горивото
или ЕДД за промяна на местоназначение, задължително посочва в това поле
номера на ЕДД за престой.
Когато след продажба на горивото или
след промяна на местоназначение ЗЛ,
подало предходния документ, подава ново
ЕДД за промяна на местоназначение,
в ЕДД за промяна на местоназначение
трябва да се посочи номерът на предходния ЕДД, с който е извършена продажбата или промяната на местоназначение.
Когато се подава ЕДД за престой на
т ра нспор т но т о с редс т во, с е посоч ва
последното п ред ходно ЕД Д, с което
горивото се е движило, ако има такова.

* Формат на номера на въведения
ЕДД/ЕДП;
* Да л и дат ат а о т
номера не е по-голяма от текущата;
* Дали въведеният
ЕДД/ЕДП е наличен в системата

Данни

Задължително поле

Не е задължително.
Полето се поп ъ лва,
ког ат о п р ед и подавания ЕДД има друг
Е Д Д з а п р ом я н а в
обстоятелства за същото гориво или ЕДП
за получаване на това
гориво от същото задължено лице

Документът не
се приема, ког ат о поле т о е
попълнено, но
някоя от посочените ва лидации не е успешна
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Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

„Дата на данъчното събитие/Дата на възникване на промяна в обстоятелствата“
При ЕДД за продажба се попълва датата
Задължително поле
на данъчното събитие, а при всички други
ЕДД – датата на възникване на промяната
в обстоятелствата.

* Форматът на датата е ДД.ММ.ГГГГ
* Дали датата не е
по-голяма от текущата

„Вид на горивото“
Видът на горивото се избира от номенклатурата на видовете горива или ще се Задължително поле
зареди автоматично при въвеждане на
валиден код по КН.

* Да л и заема валидна стойност за
вид на горивото от
пакета от данни „Горива, за които се
извършва подаване
на ЕДД/ЕДП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

„Наименование на горивото“
Видът на горивото се избира от номенклатурата на горивата, след като е
Задължително поле
избран видът гориво или ще се зареди
автоматично при въвеждане на валиден
код по КН.

* Да л и заема валидна стойност от
за наименование на
горивото от пакета
от данни „Горива, за
които се извършва
подаване на ЕДД/
ЕДП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

„Код по КН“
Кодът по КН ще се зареди автоматично,
Задължително поле
когато се избере видът на горивото и наименованието на горивото, или се въвежда.

* Дали заема валидна стойност за кода
по КН от пакета от
данни „Горива, за
които се извършва
подаване на ЕДД/
ЕДП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

„Количество“
Въвежда се количеството на горивото с
точност два знака след десетичната точка Задължително поле
в мерната единица, валидна за този код
по КН.

Документът не
се приема, ко* Изписване само
гато полето не
на цифри с точност
е попълнено или
два знака след десенякоя от посочетичната точка
ните валидации
не е успешна

„Мерна единица“
Мерната единица е литри при 15 градуса
Задължително поле
или килограми, в зависимост от кода по
КН на горивото

* Дали заема валидна стойност за кода
по КН от пакета от
данни „Горива, за
които се извършва
подаване на ЕДД/
ЕДП“

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я коя
от посочените
валидации не е
успешна

Секция „ЗЛ, получател на горивото“ (попълва се само при ЕДД за продажба)
В тази секция при продажба се попълва получателят на горивото по фактура
„Вид на лицето“
Избира се видът на лицето, получател
на горивото. Получателят на горивото
при продажба може да бъде юридическо Задължително поле
лице, физическо лице, юридическо лице
без служебен номер в НАП или физическо
лице без служебен номер в НАП.

* Дали заема стойности от номенклатурата на видовете
лица, които могат да
подават документи
пред НАП

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
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ДЪРЖАВЕН

Данни

ВЕСТНИК

Задължително поле

С Т Р. 1 0 3

Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Юридическо лице
* Формат на въведения ЕИК
* Формат на въве„Идентификатор“
За д ъ л ж и т ел но поле, дения за служебен
Посочва се идентификаторът на получатекогато за вид на задъл- номер в НАП
ля на горивото, който може да бъде ЕИК
женото лице е избрано * Д а л и в ъв еден иили служебен номер в НАП, ако лицето
„Юридическо лице“
ят ЕИК, съответно
няма ЕИК.
сл у жебен номер в
НАП са налични в
регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

„Наименование“
Извлича се от регистъИзвлича се от регистъра на ЗЛ по данни
ра на ЗЛ
на въведения идентификатор
„Адрес за кореспонденция“
Извлича се от регистъИзвлича се от регистъра на ЗЛ по данни
ра на ЗЛ
на въведения идентификатор
Физическо лице
* Формат на въведения ЕГН
* Формат на въведения ЛНЧ
„Идентификатор“
За д ъ л ж и т ел но поле, * Формат на въвеПосочва се идентификаторът на полукогато за вид на задъл- дения за служебен
чателя на горивото, който може да бъде
женото лице е избрано номер в НАП
ЕГН, ЛНЧ или служебен номер в НАП,
„Физическо лице“
* Дали въведеният
ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ.
ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в
НАП са налични в
регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* Да ли се използват само букви на
кирилица и символите интервал, '(апостроф) и – (тире);
* Дали въведените
имена отговарят на
съответните имена в
регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато задължителните полета не са
попълнени или
не са използвани
само бу к ви на
кирилица и симв о л и т е и н т ер вал, '(апостроф)
и – (тире)

Задължителни полета
„Трите имена“
са име и фамилия, коПосочват се трите имена на получателя гато за вид на задълна горивото
женото лице е избрано
„Физическо лице“

Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
За д ъ л ж и т ел но поле,
„Наименование“
когато за вид на задълПосочва се наименованието на ЮЛ без женото лице е избраслужебен номер в НАП, получател на но „Чуждестранно ЮЛ
горивото
без служебен номер в
НАП“
За д ъ л ж и т ел но поле,
когато за вид на задъл„Държава“
женото лице е избраИзбира се от класификатора на държавите но „Чуждестранно ЮЛ
без служебен номер в
НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено
* Д а л и з аем а в алидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
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ДЪРЖАВЕН

Данни

„Държава двубуквен код“
Зарежда се при избор на държавата

ВЕСТНИК

БРОЙ 111

Задължително поле

Валидации

За д ъ л ж и т ел но поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано
„Чу ж дестранно ЮЛ
без служебен номер в
НАП“

* Д а л и з аем а в алидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

За д ъ л ж и т ел но поле,
когато държавата не е
от ЕС и когато за вид
на задълженото лице
е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен
номер в НАП“
За д ъ л ж и т ел но поле,
когато държавата е от
„ДДС номер“
ЕС, когато за вид на
Когато посочената държава е от ЕС, трябва за д ъ л женото лице е
да се въведе ДДС номер
избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен
номер в НАП“
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
„Данъчен идентификационен номер в
държавата на установяване“
Когато посочената държава не е от ЕС,
трябва да се въведе данъчен идентификационен номер в държавата на установяване

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
Документът не
се приема, когато държавата не
е от ЕС и полето
не е попълнено
Документът не
се приема, когато държавата е
от ЕС и полето
не е попълнено

Задължителни полета,
когато за вид на задъл„Име и фамилия“
женото лице е избраПосочват се име и фамилия на получателя
но „Чуждестранно ФЛ
на горивото
без служебен номер в
НАП“

* Дали са въведени
на латиница и символите интервал, '(апостроф) и – (тире)

За д ъ л ж и т ел но поле,
„Дата на раждане“
когато за вид на задълПосочва се дата на раждане на получателя женото лице е избрана горивото, когато той е ФЛ без служебен но „Чуждестранно ФЛ
номер в НАП
без служебен номер в
НАП“

* Д а л и дат ат а н а
раж дане е в указния формат ДД.ММ.
ГГГГ;
* Д а л и дат ат а н а
раждане не е по-голяма от текущата

За д ъ л ж и т ел но поле,
когато за вид на задъл„Държава“
женото лице е избраИзбира се от класификатора на държавите но „Чуждестранно ФЛ
без служебен номер в
НАП“

* Д а л и з аем а в алидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

„Държава двубуквен код“
Зарежда се при избор на държавата

За д ъ л ж и т ел но поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано
„Чу ж дес т ра н но ФЛ
без служебен номер в
НАП“

* Д а л и з аем а в алидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

„Населено място по постоянен адрес“
Посочва се населеното място по постоянен
адрес на получателя на горивото, когато
той е ФЛ без служебен номер в НАП

За д ъ л ж и т ел но поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ
без служебен номер в
НАП“

Документът не
се приема, когато двете полета
не са попълнен и и л и н я ко я
о т по с очен и т е
валидации не е
успешна
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено
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ДЪРЖАВЕН

Данни

ВЕСТНИК

Задължително поле

С Т Р. 1 0 5

Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задъл„Вид на документ за самоличност“
женото лице е избраИзбира се от номенклатурата на видовете
но „Чуждестранно ФЛ
документи за самоличност
без служебен номер в
НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано
„Чу ж дест ранно ФЛ
без слу жебен номер
в НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

„Номер на документ за самоличност“
Посочва се номерът на документ за самоличност на получателя на горивото,
когато той е ФЛ без служебен номер
в НАП

Секция „Местоназначение“ („Място на престой“ при ЕДД за престой)
Задължителна секция при подаване на ЕДД за продажба, при ЕДД за промяна на местоназначение
и при ЕДД за престой. Не се попълва при ЕДД за промяна на превоз. В местоназначение при ЕДД
за продажба и ЕДД за промяна на местоназначение се попълва или крайното местоназначение на
горивото, или непосредственото местоназначение, където горивото ще се получи от получателя
по фактура или ще се разтовари. За място на престой задължително се посочва мястото, където
горивото престоява в превозното (транспортното) средство.
Вид
От номенклатура се избира видът на
местоназначението, при продажба или
промяна на местоназначение, или видът
Задължително поле
на мястото на престой.
При престой на превозното средство
местото на престой може да бъде „друг
обект без ЕСФП/място“

* Да л и заема валидни стойности от
номенклатурата на
видовете местоназначения/места за
пол у ча ва не/мес та
на престой в зависимост от случая на
използване

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я ко я
от посочени те
валидации не е
успешна

Задъл ж ително поле,
когато горивото не е
Област
за износ или когато
Избира се от номенклатурата на облан я ма п р ода жба б е з
стите по данни на ЕК АТТЕ
разтоварване на горивото

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Данни за области,
общини, кметства и
населени места от
Единния класификатор на админист рат ивно-тери ториа л н и т е и т ериториални единици
(ЕК АТТЕ)

Документът не
се приема, когато полето не е
попълнено при
ме с т он а зн аче н ие, ра з л и ч но
о т изно с, и л и
някоя от посочените ва лидации не е успешна

Задъл ж ително поле,
Община
когато горивото не е
Избира се от номенклатурата на общиза износ и когато няма
ните на територията на избраната област
продажба без разтопо данни на ЕК АТТЕ
варване на горивото

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Данни за области,
общини, кметства и
населени места от
Единния класификатор на админист рат ивно-тери ториа л н и т е и т ериториални единици
(ЕК АТТЕ)

Документът не
се приема, когато полето не е
попълнено при
ме с т он а зн аче ние, различно
о т изно с, и л и
някоя от посочен и т е ва л идации не е успешна
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ДЪРЖАВЕН

Данни

ВЕСТНИК

Задължително поле

За д ъ л ж и т ел но поле,
Населено място
когато горивото не е
Избира се от номенклатурата на населеза износ и когато няма
ните места на територията на избраната
продажба без разтообщина по данни на ЕК АТТЕ
варване на горивото

Район
Избира се от номенклатурата на районите на територията на избрания град с
районно деление по данни на ЕК АТТЕ

За д ъ л ж и т ел но поле,
когато населеното
място е София, Пловдив или Варна

Валидации

* Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Данни
за области, общини,
кметства и населени
места от Единния
к ласификатор на
а д м и н ис т рат и вно т ери т ориа л н и т е и
териториални единици (ЕК АТТЕ)
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Данни
за области, общини,
кметства и населени
места от Единния
к ласификатор на
а д м и н ис т рат и вно т ери т ориа л н и т е и
териториални единици (ЕК АТТЕ)

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено при
м е с т о н а з н ач е ние, различно
о т и з н о с, и л и
някоя от посочените валидации
не е успешна
Документът не
се приема, когато населеното
място е София,
Пловдив или
Варна и полето
не е попълнено и л и н я коя
от посочените
валидации не е
успешна

Формат на въведения ЕИК дали въведеният ЕИК съответства на ЗЛ от
ПП „Дистанционна
връзка“

Документът не
се приема, когато обектът е с
ЕСФП и полето
не е поп ъ л не но и л и н я коя
о т по с очен и т е
валидации не е
успешна

* Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Данни
за области, общини,
кметства и населени
места от Единния
к ласификатор на
За д ъ л ж и т ел но поле,
а д м и н ис т рат и вно ко г а т о о б е к т ът е с
т ери т ориа л н и т е и
ЕСФП
териториални единици (ЕК АТТЕ)
* Дали съответства на ЕК АТТЕ на
обек т с ЕСФП от
ПП „Дистанционна
връзка“

Документът не
се приема, когато обектът е с
ЕСФП и полето
не е поп ъ л не но и л и н я коя
о т по с очен и т е
валидации не е
успешна

Идентификатор на обект
– ЕИК
За д ъ л ж и т ел но поле,
При вид на местоназначението „Обект
ко г а т о о б е к т ът е с
с ЕСФП“ се попълва ЕИК на ЗЛ, собЕСФП
ственик на обекта с ЕСФП, за който е
предназначено горивото

Идентификатор на обект
– ЕК АТТЕ
При вид на местоназначението „Обект с
ЕСФП“ се зарежда в автоматичен режим
по данни на област, община, населено
място или район за градовете с районно
деление

БРОЙ 111

Идентификатор на обект
– номер на обект
За д ъ л ж и т ел но поле,
При вид на местоназначението „Обект
ко г а т о о б е к т ът е с
с ЕСФП“ се зарежда в автоматичен реЕСФП
жим при избор на наименование и точен
адрес на обекта

* Дали съответства
на номер на обект с
ЕСФП от ПП „Дистанционна връзка“

Документът не
се приема, когато обектът е
ЕСФП и полето
не е поп ъ л не но и л и н я коя
о т по с очен и т е
валидации не е
успешна
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Данни

ВЕСТНИК

Задължително поле

С Т Р. 1 0 7

Валидации

„Наименование и точен адрес (на обект)“
При вид на местоназначението
„Обект с ЕСФП“ по данни на въведените
„Идентификатор на обект – ЕИК“ и
„Идентификатор на обект – ЕКАТТЕ“ се
зарежда номенклатура на наименованията
За д ъ л ж и телно поле,
и точните адреси на бензиностанциите
ког ат о о б ек т ът е с
за избраното ЗЛ, собственик и ЕКАТТЕ.
ЕСФП
Наименование и точен адрес (на обект)
се избират от заредената номенклатура.
При градовете с районно деление обектът
с ЕСФП може да е регистриран на територията на района или на територията на
населеното място.

ул./бул./пл./ ж.к./кв.
В това поле се попълват адресните данни
за ул./бул./пл./ ж.к./кв., както и всички
други адресни данни в свободен текст като
местност, километър на магистрала и др.,
когато местоназначението или мястото на
престой не са обект с ЕСФП

Номер
Попълва се номер на ул./бул./пл./ ж.к./
кв., когато местоназначението или мястото
на престой не са обект с ЕСФП

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Попълва се при:
* петролна база без
ЕСФП;
* ведомствена бензиностанци я без
ЕСФП;
* дру г обек т без
ЕСФП/място
* Продажба без преместване
Не се валидира
* Попълва се при
петролна база без
ЕСФП;
* ведомствена бензиностанци я без
ЕСФП;
* дру г обек т без
ЕСФП/място.
* Продажба без преместване
Не се валидира.

Секция „Данни за превоза на горивото“
Секцията не се попълва, когато за вид в секцията „Местоназначение“ е посочено „Продажба без
преместване“.
Документът не
„Вид на транспорта“
се приема, коИзбира се от номенклатурата на видовете
* Да л и з аема вагато полето не
транспорт. При ЕДД за престой на транслидна стойност от
Задължително поле
е попълнено или
портното средство и ЕДД за промяна на
номенклатурата на
някоя от посочепревоза не може да се избере „фиксирани
видовете транспорт
ните валидации
транспортни съоръжения“
не е успешна
Транспортно средство
Документът не
* Дали заема валид- се приема, когато транспортът е
на стойност от ноЗадължително поле за
шосеен или жеменклатурата на ви„Вид на транспортното средство“
шосеен и жп транспорт,
лезопътен и подовете транспортни
лето не е попълИзбира се при шосеен и жп транспорт
при другите не се посредства при шосенено или някоя
пълва
ен или железопътен
о т пос очен и т е
транспорт
валидации не е
успешна
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Задължително поле

Задължително поле за
всяко ново добавено
Регистрационен номер
транспортно средство,
Попълва се при всички видове трансосвен когато видът на
порт, освен при фиксирани транспортни
транспорта е „фиксисъоръжения
рани транспортни съоръжения“

БРОЙ 111

Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

* Формална валидация за регистрационен номер на транспортното средство
при шосеен или железопътен транспорт

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

Превозвач
Не се попълва при вид на транспорта „Фиксирани транспортни съоръжения“
* дали заема стойности от номенклатурата на видовете
лица, които могат да
подават документи
п ред Н А П – юридическо лице или
чуждестранно ЮЛ
без служебен номер
в НАП

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* формат на въведения ЕИК
* формат на въве„Идентификатор“
Задъл ж ително поле, дения за служебен
Посочва се идентификаторът на превозва- когато за вид на задъл- номер в НАП
ча, който може да бъде ЕИК или служебен женото лице е избрано * дали въведеният
номер в НАП, ако лицето няма ЕИК
„Юридическо лице“
ЕИК, съответно
служебен номер в
НАП са налични в
регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

„Наименование“
Извлича се от регисИзвлича се от регистъра на ЗЛ по данни
търа на ЗЛ
на въведения идентификатор

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

„Вид на лицето“
Избира се видът на лицето, превозвач.
Превозвачът може да бъде юридическо Задължително поле
лице или юридическо лице без служебен
номер в НАП

Фирма – превозвач – Юридическо лице

Фирма – превозвач – Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
Задъл ж ително поле,
когато за вид на задъл„Наименование“
женото лице е избраПосочва се наименованието на ЮЛ без
но „Чуждестранно ЮЛ
служебен номер в НАП, превозвач
без служебен номер в
НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задъл„Държава“
женото лице е избраИзбира се от класификатора на държавите но „Чуждестранно ЮЛ
без служебен номер в
НАП“

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано
„Чуждестранно ЮЛ
без слу жебен номер
в НАП“

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

„Държава двубуквен код“
Зарежда се при избор на държавата
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Задължително поле
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Валидации

За д ъ л ж и т ел но поле,
когато държавата не е
от ЕС и когато за вид
на задълженото лице
е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен
номер в НАП“
За д ъ л ж и т ел но поле,
когато държавата е от
„ДДС номер“
ЕС, когато за вид на
Когато посочената държава е от ЕС, трябва за д ъ л женото лице е
да се въведе ДДС номер
избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен
номер в НАП“
Данни за водача на МПС
Секцията се попълва само за шосеен транспорт
„Данъчен идентификационен номер в
държавата на установяване“
Когато посочената държава не е от ЕС,
трябва да се въведе данъчен идентификационен номер в държавата на установяване

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ
Документът не
се приема, когато държавата не
е от ЕС и полето
не е попълнено
Документът не
се приема, когато държавата е
от ЕС и полето
не е попълнено

* дали заема стойности от номенклатурата на видовете
лица, които могат да
подават документи
пред Н А П – физическо лице или чуждест ранно ФЛ без
сл у жебен номер в
НАП

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* формат на въведения ЕГН
* формат на въведения ЛНЧ
„Идентификатор“
За д ъ л ж и т ел но поле, * формат на въвеПосочва се идентификаторът на водача
когато за вид на задъл- дения за служебен
на МПС, който може да бъде ЕГН, ЛНЧ
женото лице е избрано номер в НАП
или служебен номер в НАП, ако лицето
„Физическо лице“
* дали въведени ят
няма ЕГН или ЛНЧ
ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в
НАП са налични в
регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* дали се използват
само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и – (тире)
* да ли въведените
имена отговарят на
съответните имена в
регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато задължителните полета не са
попълнени или
не са използвани
само бу к ви на
кирилица и симв о л и т е и н т ер вал, '(апостроф)
и – (тире)

„Вид на лицето“
Избира се видът на лицето, водач на МПС.
Водач на МПС може да бъде физическо Задължително поле
лице или физическо лице без служебен
номер в НАП

Физическо лице

Задължителни полета
са име и фамилия, ко„Трите имена“
гато за вид на задълПосочват се трите имена на водача на МПС
женото лице е избрано
„Физическо лице“

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Задължителни полета,
когато за вид на задъл„Име и фамилия“
женото лице е избраПосочват се име и фамилия на водача
но „Чуждестранно ФЛ
на МПС
без служебен номер в
НАП“

Документът не
се приема, кога* дали са въведени то двете полета
на латиница и симво- не са попълнелите интервал, '(апо- н и и л и н я ко я
о т по с очен и т е
строф) и – (тире)
валидации не е
успешна

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

Данни

ВЕСТНИК

Задължително поле

Задъл ж ително поле,
„Дата на раждане“
когато за вид на задълПосочва се дата на раждане на водача женото лице е избрана МПС, когато той е ФЛ без служебен но „Чуждестранно ФЛ
номер в НАП
без служебен номер в
НАП“

БРОЙ 111

Валидации

* д а л и д ат ат а н а
раждане е в указания формат ДД.ММ.
ГГГГ
* д а л и д ат ат а н а
ра ж дане не е поголяма от текущата

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ
Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я ко я
от посочени те
валидации не е
успешна

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задъл„Държава“
женото лице е избраИзбира се от к ласификатора на дърно „Чуждестранно ФЛ
жавите
без служебен номер в
НАП“

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я ко я
от посочени те
валидации не е
успешна

„Държава двубуквен код“
Зарежда се при избор на държавата

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано
„Чу ж дест ранно ФЛ
без слу жебен номер
в НАП“

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я ко я
от посочени те
валидации не е
успешна

„Населено място по постоянен адрес“
Посочва се населеното място по постоянен адрес на водача на МПС, когато
той е ФЛ без служебен номер в НАП

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано
„Чу ж дест ранно ФЛ
без слу жебен номер
в НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задъл„Вид на документ за самоличност“
женото лице е избраИзбира се от номенклатурата на видовете
но „Чуждестранно ФЛ
документи за самоличност
без служебен номер в
НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано
„Чу ж дест ранно ФЛ
без слу жебен номер
в НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

„Номер на документ за самоличност“
Посочва се номерът на док у мент за
самоличност на водача на МПС, когато
той е ФЛ без служебен номер в НАП

Данни за лицето, физически предало горивото
Секцията не се попълва, когато за вид в секцията „Местоназначение“ е посочено „Продажба без
преместване“ или „Предназначено за износ“, или „Продажба без разтоварване на ТС“, или когато
при ЕДД за престой за вид на транспорта е посочен „Железопътен“, или когато за вид на транспорта е посочено „фиксирани транспортни съоръжения“.

„Вид на лицето“
Избира се видът на лицето, физически
предало горивото. То може да бъде фи- Задължително поле
зическо лице или физическо лице без
служебен номер в НАП.

* дали заема стойности от номенклатурата на видовете
лица, които могат
да подават документи пред НАП – физическо лице или
чу ж дест ранно ФЛ
без служебен номер
в НАП

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я ко я
от посочени те
валидации не е
успешна
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Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Физическо лице
* формат на въведения ЕГН
* формат на въведения ЛНЧ
Задъл ж ително поле, * формат на въвекогато за вид на задъл- дения за служебен
женото лице е избрано номер в НАП
„Физическо лице“
* дали въведеният
ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер
в НАП са налични
в регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* да ли се използват само букви на
кирилица и символите интервал, '(апостроф) и – (тире)
* дали въведените
имена отговарят на
съответните имена
в регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когат о за д ъ л ж ителните полета
не са поп ъ лнени или не
са използва н и
само букви на
кирилица и символ и т е и н т ер вал, '(апостроф)
и – (тире)

Задължителни полета, когато за вид на
„Име и фамилия“
задълженото лице е
Посочват се име и фамилия на лицето,
избрано „Чуждестранфизически предало горивото
но ФЛ без служебен
номер в НАП“

* да ли са въведени на латиница и
символи те ин терв а л , ' (а п о с т р о ф)
и – (тире)

Документът не
се приема, когато двете полета
не са попълнен и и л и н я коя
от посочени те
валидации не е
успешна

Задъл ж ително поле,
„Дата на раждане“
когато за вид на задълПосочва се дата на раждане на лицето, женото лице е избрафизически предало горивото, когато то е но „Чуждестранно ФЛ
ФЛ без служебен номер в НАП
без служебен номер в
НАП“

* д а л и д ат ат а н а
раждане е в указания формат ДД.ММ.
ГГГГ
* д а л и д ат ат а н а
ра ж дане не е поголяма от текущата

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задъл„Държава“
женото лице е избраИзбира се от класификатора на държавите но „Чуждестранно ФЛ
без служебен номер в
НАП“

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано
„Чу ж дест ранно ФЛ
без слу жебен номер
в НАП“

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

„Идентификатор“
Посочва се идентификаторът на лицето,
физически предало горивото, който може
да бъде ЕГН, ЛНЧ или служебен номер
в НАП, ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ.

Задължителни полета
„Трите имена“
са име и фамилия, коПосочват се трите имена на лицето, фи- гато за вид на задълзически предало горивото
женото лице е избрано
„Физическо лице“

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП

„Държава двубуквен код“
Зарежда се при избор на държавата
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Данни

Задължително поле

„Населено място по постоянен адрес“
Посочва се населеното място по постоянен адрес на лицето, физически предало
горивото, когато то е ФЛ без служебен
номер в НАП

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано
„Чу ж дест ранно ФЛ
без слу жебен номер
в НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задъл„Вид на документ за самоличност“
женото лице е избраИзбира се от номенклатурата на видовете
но „Чуждестранно ФЛ
документи за самоличност
без служебен номер в
НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Задъл ж ително поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано
„Чу ж дест ранно ФЛ
без слу жебен номер
в НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

„Номер на документ за самоличност“
Посочва се номерът на документ за самоличност на лицето, физически предало
горивото, когато то е ФЛ без служебен
номер в НАП

Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Данни за лицето, физически получило горивото
* дали заема стойности от номенклатурата на видовете
лица, които могат
да подават документи пред НАП – физическо лице или
чу ж дест ранно ФЛ
без служебен номер
в НАП

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* формат на въведения ЕГН
* формат на въведения ЛНЧ
Задъл ж ително поле, * формат на въвекогато за вид на задъл- дения за служебен
женото лице е избрано номер в НАП
„Физическо лице“
* дали въведеният
ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер
в НАП са налични
в регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* да ли се използват само букви на
кирилица и символите интервал, '(апостроф) и – (тире)
* дали въведените
имена отговарят на
съответните имена
в регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когат о за д ъ л ж ителните полета
не са поп ъ лнени или не
са използва н и
само букви на
кирилица и символ и т е и н т ер вал, '(апостроф)
и – (тире)

„Вид на лицето“
Избира се видът на лицето, физически
получило горивото. То може да бъде Задължително поле
физическо лице или физическо лице без
служебен номер в НАП

Физическо лице

„Идентификатор“
Посочва се идентификаторът на лицето,
физически получило горивото, който може
да бъде ЕГН, ЛНЧ или служебен номер
в НАП, ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ

Задължителни полета
„Трите имена“
са име и фамилия, коПосочват се трите имена на лицето, фи- гато за вид на задълзически получило горивото
женото лице е избрано
„Физическо лице“
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Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Задължителни полета,
когато за вид на задъл„Име и фамилия“
женото лице е избраПосочват се име и фамилия на лицето,
но „Чуждестранно ФЛ
физически получило горивото
без служебен номер в
НАП“

* дали са въведени
на латиница и символите интервал, '(апостроф) и – (тире)

За д ъ л ж и т ел но поле,
„Дата на раждане“
когато за вид на задълПосочва се дата на раждане на лицето, женото лице е избрафизически получило горивото, когато то но „Чуждестранно ФЛ
е ФЛ без служебен номер в НАП
без служебен номер в
НАП“

* да ли датата на
раждане е в указания формат ДД.ММ.
ГГГГ
* да ли датата на
раждане не е по-голяма от текущата

За д ъ л ж и т ел но поле,
когато за вид на задъл„Държава“
женото лице е избраИзбира се от класификатора на държавите но „Чуждестранно ФЛ
без служебен номер в
НАП“

* Д а л и з аем а в алидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

За д ъ л ж и т ел но поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано
„Чу ж дес т ра н но ФЛ
без служебен номер в
НАП“

* Д а л и з аем а в алидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

„Държава двубуквен код“
Зарежда се при избор на държавата

„Населено място по постоянен адрес“
Посочва се населеното място по постоянен адрес на лицето, физически получило
горивото, когато то е ФЛ без служебен
номер в НАП

„Вид на документ за самоличност“
Избира се от номенклатурата на видовете
документи за самоличност

„Номер на документ за самоличност“
Посочва се номерът на документ за самоличност на лицето, физически получило
горивото, когато то е ФЛ без служебен
номер в НАП

За д ъ л ж и т ел но поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано
„Чу ж дес т ра н но ФЛ
без служебен номер в
НАП“
За д ъ л ж и т ел но поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ
без служебен номер в
НАП“
За д ъ л ж и т ел но поле,
когато за вид на задълженото лице е избрано
„Чу ж дес т ра н но ФЛ
без служебен номер в
НАП“

Документът не
се приема, когато двете полета
не са попълнен и и л и н я ко я
о т по с очен и т е
валидации не е
успешна
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено
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Приложение № 23
към чл. 59а, ал. 1 и 3
Обхват, формат и валидации на данните в ЕДД

Данни

Задължително поле

Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Секция „Автор на електронното изявление“
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето
Секция „ЗЛ, от чието име се подават електронните данни“
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето и избор за кое лице
се подава електронният документ
Секция „Номер на документ, който се коригира“
Попълва се в автоматичен режим при избор на документ, който се коригира
Документът не
се приема, коПолето не е задължителг ат о поле т о е
„Номер на док у мен т, кой т о с е но, попълва се само при * формат на въве- попълнено, но
коригира“
коригиране на предходен дения ЕДД
някоя от посодокумент
чените ва лидации не е успешна
Секция „Данни относно доставката“
„Вид на номера на еАДД/ЕАД“
Избира се номенклатурата на видовете номера. ЛРН на еАДД и на
ЕАД се избира само когато има Задължително поле
а вари й на п роцед у ра в А г ен ц и я
„Митници“ и УКН, съответно МРН
не са генерирани.

„№“
Въвеж да се номерът на еА Д Д /
ЕА Д в зависимост от избрани я
вид на номера. Незначещите нули
се попълват в автоматичен режим.

Задължително поле
При еАДД се попълва УКН
на еАДД, а когато системата на Агенция „Митници“ е в режима по чл. 73й
ЗА ДС – лока лни я т референтен номер на икономическия оператор. При ЕАД
се попълва номер на ЕАД
(МРН или ЛРН на еАДД).

Да ли заема ст ойности от номенклатурата на видовете
номера на еА ДД/
ЕАД:
УКН (на еАДД);
ЛРН на еАДД;
МРН (на ЕАД);
ЛРН на ЕАД.

Документът не
се приема, когато полето не е
попълнено или
когато формалната валидация
на номера не е
успешна

* формат на номера на въведени я
еА Д Д / Е А Д в з ависимост от вида му
*дали еАДД, съответно ЕАД, са налични в системата
на НАП

Документът не
се приема, когато полето не е
попълнено или
когато формалната валидация
на номера не е
успешна

Документът не
се приема, кога„ЕИК на издателя на еАДД“
Полето се попълва и е зато полето не е
Когато видът на номера е ЛРН на дължително, когато за вид Формат на въведе- попълнено или
еАДД, трябва да се посочи и ЕИК на номера на еАДД/ЕАД е ния ЕИК
когато формална издателя на еАДД.
избрано ЛРН на ЕАД
ната валидация
на номера не е
успешна
Документът не
се приема, кога„Дата на издаване на еАДД“
Полето се попълва и е зато полето не е
Когато видът на номера е ЛРН на дължително, когато за вид Дали датата не е по- попълнено или
еАДД, трябва да се посочи и датата на номера на еАДД/ЕАД е голяма от текущата когато формална издаване на еАДД.
избрано ЛРН на ЕАД
ната валидация
на номера не е
успешна
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Данни

„№ на предходен ЕДД“
Посочва се номерът на ЕДД, предхождащ подадените данни за получаване, ако има такъв.
Когато горивото се получава след
прода жба, се посочва номер на
ЕДД за продажбата, издаден от ЗЛ
доставчик по фактурата, по която се
получава горивото, ако този номер
е известен.
Когато горивото се получава по
ЕДД за промяна на местоназначение
без продажба, се посочва номер на
ЕДД за промяна на местоназначение, издаден от същото ЗЛ, което
подава ЕДП.
Когато горивото се получава по
ЕДД за промяна на местоназначение
след ЕДД за продажба, се посочва
номерът на ЕДД за промяна на местоназначение, издаден от доставчика
по фактура, по която се получава
горивото, ако този номер е известен.
Когато горивото се получава, след
като транспортното средство е престояло на територията на обекта, се
посочва номерът на ЕДД за престой
на превозното средство, ако този
номер е известен.
Когато горивото се получава след
промяна на превоза, се посочва
номерът на ЕДД за промяна на
превоза, ако този номер е известен.

ВЕСТНИК

Задължително поле

С Т Р. 1 1 5

Валидации

* формат на номера
на въведения ЕДД/
Не е задължително.
ЕДП
Полето се попълва, когато * дали датата от нопреди подавания ЕДП има мера не е по-голяма
ЕДД за промяна в обстоя- от текущата
телства за същото гориво. * дали въведеният
ЕДД/ЕДП е наличен в системата

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Документът не
се приема, ког ат о поле т о е
попълнено, но
някоя от посочените валидации
не е успешна

„Дата на данъчното събитие/дата
на възникване на промяна в обстоятелствата“
Задължително поле
Посочва се датата на получаване
на горивото.

* форматът на датата е ДД.ММ.ГГГГ
* дали датата не е
по-голяма от текущата

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

„Вид на горивото“
Видът на горивото се избира от
номенклатурата на видовете горива Задължително поле
или ще се зареди автоматично при
въвеждане на валиден код по КН.

* дали заема валидна стойност за вид
на горивото от пакета от данни „Горива, за които се
извършва подаване
на ЕДД/ЕДП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

„Наименование на горивото“
Видът на горивото се избира от номенклатурата на горивата, след като
Задължително поле
е избран видът гориво, или ще се
зареди автоматично при въвеждане
на валиден код по КН.

* д а л и з а ем а в а лидна стойност за
н а и менов а н ие н а
горивото от пакета
от данни „Горива, за
които се извършва
подаване на ЕДД/
ЕДП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
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Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ
Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я ко я
от посочени те
валидации не е
успешна

„Код по КН“
Кодът по КН ще се зареди автоматично, когато се избере видът Задължително поле
на горивото и наименованието на
горивото, или се въвежда.

* дали заема валидна стойност за кода
по КН от пакета от
данни „Горива, за
които се извършва
подаване на ЕДД/
ЕДП“

„Количество“
Въвежда се количеството на горивото с точност два знака след Задължително поле
десетичната точка в мерната единица, валидна за този код по КН.

Документът
не се п риема,
* изп исва не с а мо когат о поле т о
на цифри с точност не е попълнедва знака след десе- но и л и н я ко я
тичната точка
от посочени те
валидации не е
успешна

„Мерна единица“
Мерн ат а ед и н и ц а е л и т ри п ри
Задължително поле
15 градуса или килограми, в зависимост от кода по КН на горивото

* дали заема валидна стойност за кода
по КН от пакета от
данни „Горива, за
които се извършва
подаване на ЕДД/
ЕДП“

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я ко я
от посочените
валидации не е
успешна

Секция „ЗЛ, от което е получено горивото“
В тази секция при продажба се попълва доставчикът на горивото по фактура, ако е имало продажба, а ако горивото е вече получено с предходен документ от ЗЛ, подател на ЕДП, то се посочват
данните на ЗЛ, подател на ЕДП.
„Вид на лицето“
Избира се видът на лицето, от което
е получено горивото.
То може да бъде юридическо лице,
Задължително поле
физическо лице, юридическо лице
без служебен номер в НАП или
физическо лице без служебен номер в НАП.

* дали заема стойности от номенклатурата на видовете
лица, които могат
да подават документи пред НАП

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я ко я
от посочени те
валидации не е
успешна

* формат на въведения ЕИК
* формат на въвеЗадължително поле, когато дения за служебен
за вид на задълженото лице номер в НАП
е и з бра но „Ю ри д и че ско * дали въведеният
лице“
ЕИК, съответно
служебен номер в
Н А П са на л и ч н и
в регистъра на ЗЛ

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я ко я
от посочени те
валидации не е
успешна

Юридическо лице

„Идентификатор“
Посочва се идентификаторът на
лицето, от което е получено горивото, който може да бъде ЕИК
или служебен номер в НАП, ако
лицето няма ЕИК.

„Наименование“
Извлича се от регист ъра
Извлича се от регистъра на ЗЛ по
на ЗЛ
данни на въведения идентификатор.

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

„Адрес за кореспонденция“
Извлича се от регист ъра
Извлича се от регистъра на ЗЛ по
на ЗЛ
данни на въведения идентификатор.

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено
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Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Физическо лице

„Идентификатор“
Посочва се идентификаторът на лицето, от което е получено горивото,
който може да бъде ЕГН, ЛНЧ или
служебен номер в НАП, ако лицето
няма ЕГН или ЛНЧ.

* формат на въведения ЕГН
* формат на въведения ЛНЧ
* формат на въвеЗадължително поле, когато
дения за служебен
за вид на задълженото лице
номер в НАП
е избрано „Физическо лице“
* дали въведени ят
ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер
в НАП, са налични
в регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* дали се използват
само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и – (тире);
* да ли въведените
имена отговарят на
съответните имена
в регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, ког ат о з а д ъ л ж ителните полета
не са попълнени
или не са използвани само букви
на кирилица и
сим воли т е интервал,
'(апостроф)
и – (тире);

За д ъ л ж и т ел н и поле та са
„Трите имена“
име и фамилия, когато за
Посочват се трите имена на лицето,
вид на задълженото лице е
от което е получено горивото
избрано „Физическо лице“

Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
„Наименование“
Задължително поле, когато
Посочва се наименованието на ЮЛ за вид на задълженото лице е
без служебен номер в НАП, от което избрано „Чуждестранно ЮЛ
е получено горивото
без служебен номер в НАП“
* Д а л и з а ем а в аЗадължително поле, когато
„Държава“
лидна стойност от
за вид на задълженото лице е
Избира се от к ласификатора на
пакета от данни
избрано „Чуждестранно ЮЛ
държавите
„Класификатора на
без служебен номер в НАП“
държавите“

* Д а л и з а ем а в аЗадължително поле, когато
лидна стойност от
„Държава двубуквен код“
за вид на задълженото лице е
пакета от данни
Зарежда се при избор на държавата избрано „Чуждестранно ЮЛ
„Класификатора на
без служебен номер в НАП“
държавите“
„Данъчен идентификационен номер
в държавата на установяване“
Когато посочената държава не е от
ЕС, трябва да се въведе данъчен
идентификационен номер в държавата на установяване

Задължително поле, когато
държавата не е от ЕС и когато за вид на задълженото
лице е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер
в НАП“
Задължително поле, когато
„ДДС номер“
държавата е от ЕС, когато за
Когато посочената държава е от вид на задълженото лице е
ЕС, трябва да се въведе ДДС номер избрано „Чуждестранно ЮЛ
без служебен номер в НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
Документът не
се приема, когато държавата не
е от ЕС и полето
не е попълнено
Документът не
се приема, когато държавата е
от ЕС и полето
не е попълнено
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Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Задължителни полета, ко„Име и фамилия“
гато за вид на задълженото
Посочват се име и фамилия на ли- лице е избрано „Чу ж десцето, от което е получено горивото транно ФЛ без служебен
номер в НАП“

* да ли са въведени на латиница и
символи те ин терв а л , ' (а п о с т р о ф)
и – (тире)

Документът не
се приема, когато двете полета
не са попълнен и и л и н я коя
от посочени те
валидации не е
успешна

„Дата на раждане“
Посочва се дата на раж дане на
лицето, от което е получено горивото, когато то е ФЛ без служебен
номер в НАП

* д а л и д ат ат а н а
раждане е в указния
формат ДД.ММ.
ГГГГ;
* д а л и д ат ат а н а
ра ж дане не е поголяма от текущата

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я ко я
от посочени те
валидации не е
успешна

Задължително поле, когато
„Държава“
за вид на задълженото лице
Избира се от к ласификатора на е избрано „Чуж дестранно
държавите
ФЛ без служебен номер в
НАП“

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Документът не
се приема, когато полето
не е попълнено и л и н я ко я
от посочени те
валидации не е
успешна

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице
„Държава двубуквен код“
е избрано „Чуж дестранно
Зарежда се при избор на държавата
ФЛ без с л у жебен номер
в НАП“

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я ко я
от посочени те
валидации не е
успешна

Данни

Задължително поле

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП

„Нас елено м яс т о по пос т оя нен
адрес“
Посочва се населеното място по
постоянен адрес на лицето, от което е получено горивото, когато то
е ФЛ без служебен номер в НАП

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице
е избрано „Чуж дестранно
ФЛ без служебен номер в
НАП“

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице
е избрано „Чуж дестранно
ФЛ без с л у жебен номер
в НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Задължително поле, когато
„Вид на документ за самоличност“ за вид на задълженото лице
Избира се от номенклатурата на е избрано „Чуж дестранно
видовете документи за самоличност ФЛ без с л у жебен номер
в НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

„Номер на документ за самоличност“
Посочва се номерът на документ за
самоличност на лицето, от което е
получено горивото, когато то е ФЛ
без служебен номер в НАП

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице
е избрано „Чуж дестранно
ФЛ без с л у жебен номер
в НАП“

Секция „Място на получаване на горивото“
Задължителна секция за ЕДП. В случаите, в които горивото се продава от/на посредник, без да
напуска транспортното средство, видът е „Продажба без разтоварване на ТС“ и не се посочват
данни за мястото на получаване. Във всички други случаи за място на получаване на горивото с
ЕДП се посочва мястото на разтоварване на горивото.
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Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

* Да л и заема валидни стойности от
номенклатурата на
видовете местоназначения/места за
пол у ча ва не/мес та
на престой в зависимос т о т сл у ча я
на използване – петролна база без
ЕСФП, ведомствена бензиностанция
б е з Е С ФП , д р у г
обект без ЕСФП/
м я с т о, п р о д а ж б а
б е з п р е м е с т в а н е,
продажба без разтоварване на ТС

Документът не
се приема, когато полето
не е попълнено и л и н я ко я
от посочени те
валидации не е
успешна

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Данни за области,
Задължително поле, когато общини, кметства и
Област
няма получаване при про- населени места от
Избира се от номенклатурата на
дажба без разтоварване на Единния класифиобластите по данни на ЕК АТТЕ
горивото
катор на админист рат ивно-тери ториа л н и т е и т ериториални единици
(ЕК АТТЕ)“

Документът не
се приема, когато полето не е
попълнено при
ме с т он а зн аче н ие, ра з л и ч но
о т изно с, и л и
някоя от посочените ва лидации не е успешна

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Данни за области,
Община
Задължително поле, когато общини, кметства и
Избира се от номенклатурата на няма получаване при про- населени места от
общините на територията на избра- дажба без разтоварване на Единния класифината област по данни на ЕК АТТЕ горивото
катор на админист рат ивно-тери ториа л н и т е и т ериториални единици
(ЕК АТТЕ)“

Документът не
се приема, когато полето не е
попълнено при
ме с т он а зн аче ние, различно
о т изно с, и л и
някоя от посочен и т е ва л идации не е успешна

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Данни за области,
Населено място
Задължително поле, когато общини, кметства и
Избира се от номенклатурата на
няма получаване при про- населени места от
населените места на територията
дажба без разтоварване на Единния класифина избраната община по данни на
горивото
катор на админиЕК АТТЕ
ст рат ивно-тери ториа л н и т е и т ериториални единици
(ЕК АТТЕ)“

Документът не
се приема, когато полето не е
попълнено при
ме с т он а зн аче ние, различно
о т изно с, и л и
някоя от посочен и т е ва л идации не е успешна

Данни

Задължително поле

Вид
От номенклатура се избира видът на Задължително поле
мястото на получаване на горивото

С Т Р.
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Задължително поле

БРОЙ 111

Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

* Да л и заема ваДокументът не
лидна стойност от
се приема, когапакета от данни
то населеното
„Данни за области,
Район
място е София,
общини, кметства и
Избира се от номенклатурата на Задължително поле, когато
Пловдив или
населени места от
районите на територията на из- населеното място е София,
Варна и полето
Единния класифибрания град с районно деление по Пловдив или Варна
не е попълнекатор на админиданни на ЕК АТТЕ
но и л и н я ко я
ст рат ивно-тери тоот посочените
риа л н и т е и т еривалидации не
ториални единици
е успешна
(ЕК АТТЕ)“
Попълва се при:
* петролна база без
ЕСФП;
Ул./бул./пл./ ж.к./кв.
* ведомствена бенВ това поле се попълват адресните
зиностанци я без
данни за ул./бул./пл./ ж.к./кв., както
ЕСФП;
и всички други адресни данни, в
* Д ру г о б ек т б е з
свободен текст, като местност, киЕСФП/място.
лометър на магистрала и др.
* Продажба без преместване
Не се валидира
* Поп ъ лва се п ри
пет ролна база без
ЕСФП;
* ведомствена бенНомер
зиностанци я без
Попълва се номер на ул./бул./пл./
ЕСФП;
ж.к./кв.
* Д ру г о б ек т б е з
ЕСФП/място.
* Продажба без преместване
Не се валидира
Секция „Данни за превоза на горивото“
Секцията не се попълва, когато за вид в секцията „Място на получаване“ е посочено „Продажба без
преместване“.
Документът не
се приема, ко* Д а л и з аем а в а„Вид на транспорта“
гато полето не
лидна стойност от
Избира се от номенклатурата на Задължително поле
е попълнено или
номенклатурата на
видовете транспорт
някоя от посочевидовете транспорт
ните валидации
не е успешна
Транспортно средство
Документът не
се приема, кога* Дали заема валидто транспортът е
на стойност от ношосеен или жеЗадължително поле за шо- менклатурата на ви„Вид на транспортното средство“
лезопътен и посеен и жп транспорт, при довете транспортни
Избира се при шосеен и жп транспорт
лето не е попълдругите не се попълва
средства при шосенено или някоя
ен или железопътен
о т по с очен и т е
транспорт
валидации не е
успешна

БРОЙ 111

ДЪРЖАВЕН

Данни

ВЕСТНИК

Задължително поле

Задължително поле за всяко
Регистрационен номер
ново добавено транспортно
Попъ лва се п ри вси чк и ви дове
средство, освен когато видът
транспорт, освен при фиксирани
на транспорта е „фиксирани
транспортни съоръжения
транспортни съоръжения“

С Т Р. 1 2 1

Валидации

* Формална валидация за регист р а ц ионен но ме р
на т ра нспор т но т о
средство при шосеен или железопътен
транспорт

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено
и л и н я ко я о т
посочените вали дации не е
успешна

Превозвач – Не се попълва при вид на транспорта „Фиксирани транспортни съоръжения“
* дали заема стойности от номенклатурата на видовете
лица, които могат да
подават документи
п ред Н А П – юридическо лице или
чуждестранно ЮЛ
без служебен номер
в НАП

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено
и л и н я ко я о т
посочените вали дации не е
успешна

* формат на въведения ЕИК
* формат на въве„Идентификатор“
дения за служебен
Посочва се идентификаторът на Задължително поле, когато
номер в НАП
превозвача, който може да бъде за вид на задълженото лице е
* дали въведеният
ЕИК или служебен номер в НАП, избрано „Юридическо лице“
ЕИК, съответно
ако лицето няма ЕИК
служебен номер в
Н А П, са налични
в регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено
и л и н я ко я о т
посочените вали дации не е
успешна

„Наименование“
Извлича се от регист ъра
Извлича се от регистъра на ЗЛ по
на ЗЛ
данни на въведения идентификатор

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

„Вид на лицето“
Избира се видът на лицето е превозвач. Превозвачът може да бъде Задължително поле
юридическо лице или юридическо
лице без служебен номер в НАП

Фирма – превозвач – Юридическо лице

Фирма – превозвач – чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
„Наименование“
Посочва се на именова ниет о на
ЮЛ без служебен номер в НАП,
превозвач

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице е
избрано „Чуждестранно ЮЛ
без служебен номер в НАП“

Задължително поле, когато
„Държава“
за вид на задълженото лице е
Избира се от к ласификатора на
избрано „Чуждестранно ЮЛ
държавите
без служебен номер в НАП“

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице
„Държава двубуквен код“
е избрано „Чуж дестранно
Зарежда се при избор на държавата
ЮЛ без служебен номер в
НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено
* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено
и л и н я ко я о т
посочените вали дации не е
успешна

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я коя
от посочени те
валидации не е
успешна

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 111

Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Данни

Задължително поле

„Данъчен идентификационен номер
в държавата на установяване“
Когато посочената държава не е от
ЕС, трябва да се въведе данъчен
идентификационен номер в държавата на установяване

Задължително поле, когато
държавата не е от ЕС и когато
за вид на задълженото лице
е избрано „Чуждестранно ЮЛ
без служебен номер в НАП“

Документът не
се приема, когато държавата не
е от ЕС и полето
не е попълнено

Задължително поле, когато
„ДДС номер“
държавата е от ЕС, когато за
Когато посочената държава е от ЕС, вид на задълженото лице е
трябва да се въведе ДДС номер
избрано „Чуждестранно ЮЛ
без служебен номер в НАП“
Данни за водача на МПС
Секцията се попълва само за шосеен транспорт

Документът не
се приема, когато държавата е
от ЕС и полето
не е попълнено

* дали заема стойности от номенклатурата на видовете
лица, които могат да
подават документи
пред Н А П – физическо лице или чуждест ранно ФЛ без
сл у жебен номер в
НАП

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* формат на въведения ЕГН
* формат на въведения ЛНЧ
* формат на въвеЗадължително поле, когато
дения за служебен
за вид на задълженото лице
номер в НАП
е избрано „Физическо лице“
* дали въведени ят
ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в
НАП, са налични в
регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* дали се използват
само букви на кирилица и символиЗадължителни полета са име
„Трите имена“
те интервал, '(апои фамилия, когато за вид на
Посочват се трите имена на водача
строф) и – (тире);
задълженото лице е избрано
на МПС
* да ли въведените
„Физическо лице“
имена отговарят на
съответните имена в
регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато задължителните полета не са
попълнени или
не са използвани
само бу к ви на
кирилица и симв о л и т е и н т ер вал, '(апостроф)
и – (тире)

„Вид на лицето“
Избира се видът на лицето, водач на
МПС. Водач на МПС може да бъде Задължително поле
физическо лице или физическо лице
без служебен номер в НАП

Физическо лице

„Идентификатор“
Посочва се идентификаторът на водача на МПС, който може да бъде
ЕГН, ЛНЧ или служебен номер в
НАП, ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Задължителни полета, когато
„Име и фамилия“
за вид на задълженото лице
Посочват се име и фамилия на вое избрано „Чуждестранно ФЛ
дача на МПС
без служебен номер в НАП“

Документът не
се приема, кога* дали са въведени то двете полета
на латиница и симво- не са попълнелите интервал, '(апо- н и и л и н я ко я
строф) и – (тире)
о т по с очен и т е
валидации не е
успешна
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ДЪРЖАВЕН

Данни

„Дата на раждане“
Посочва се дата на раж дане на
водача на МПС, когато той е ФЛ
без служебен номер в НАП
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Задължително поле

Валидации

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице е
избрано „Чуждестранно ФЛ
без служебен номер в НАП“

* д а л и д ат ат а н а
раждане е в указания формат ДД.ММ.
ГГГГ;
* д а л и д ат ат а н а
ра ж дане не е поголяма от текущата

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ
Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я коя
от посочени те
валидации не е
успешна

* Да л и заема ваЗадължително поле, когато
„Държава“
лидна стойност от
за вид на задълженото лице е
Избира се от к ласификатора на
пакета от данни
избрано „Чуждестранно ФЛ
държавите
„Класификатора на
без служебен номер в НАП“
държавите“

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я коя
от посочени те
валидации не е
успешна

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице
„Държава двубуквен код“
е избрано „Чуж дестранно
Зарежда се при избор на държавата
ФЛ без служебен номер в
НАП“

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я коя
от посочени те
валидации не е
успешна

„Нас елено м яс т о по пос т оя нен
адрес“
Посочва се населеното място по
постоянен адрес на водача на МПС,
когато той е ФЛ без служебен номер в НАП

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице
е избрано „Чуж дестранно
ФЛ без служебен номер в
НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Задължително поле, когато
„Вид на документ за самоличност“ за вид на задълженото лице
Избира се от номенклатурата на е избрано „Чуж дестранно
видовете документи за самоличност ФЛ без служебен номер в
НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

„Номер на документ за самоличност“
Посочва се номерът на документ
за самоличност на водача на МПС,
когато той е ФЛ без служебен номер в НАП

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице
е избрано „Чуж дестранно
ФЛ без служебен номер в
НАП“

Данни за лицето, физически предало горивото
Секцията не се попълва, когато за вид в секцията „Място на получаване“ е посочено „Продажба без
преместване“ или „Предназначено за износ“, или „Продажба без разтоварване на ТС“, или когато
за вид на транспорта е посочено „фиксирани транспортни съоръжения“.

„Вид на лицето“
Избира се видът на лицето, физически предало горивото. То може да Задължително поле
бъде физическо лице или физическо
лице без служебен номер в НАП

* дали заема стойности от номенклатурата на видовете
лица, които могат
да подават документи пред НАП – физическо лице или
чу ж дест ранно ФЛ
без служебен номер
в НАП

Документът
не се п риема,
когат о поле т о
не е попълнено и л и н я коя
от посочени те
валидации не е
успешна

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

Данни

ВЕСТНИК
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Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Физическо лице

„Идентификатор“
Посочва се идентификаторът на лицето, физически предало горивото,
който може да бъде ЕГН, ЛНЧ или
служебен номер в НАП, ако лицето
няма ЕГН или ЛНЧ

* формат на въведения ЕГН
* формат на въведения ЛНЧ
* формат на въвеЗадължително поле, когато дения за служебен
за вид на задълженото лице номер в НАП
е избрано „Физическо лице“ * дали въведени ят
ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в НАП, са налични в регистъра
на ЗЛ

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* дали се използват
само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и – (тире);
* да ли въведените
имена отговарят на
съответните имена
в регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, ког ат о з а д ъ л ж ителните полета
не са попълнени
и л и не с а и з ползвани само
букви на кирилица и символите интервал,
'(а п о с т р о ф)
и – (тире)

За д ъ л ж и т ел н и поле та са
„Трите имена“
име и фамилия, когато за
Посочват се трите имена на лицето,
вид на задълженото лице е
физически предало горивото
избрано „Физическо лице“

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Задължителни полета, ко„Име и фамилия“
гато за вид на задълженото
Посочват се име и фамилия на ли- лице е избрано „Чу ж десцето, физически предало горивото т ранно ФЛ без сл у жебен
номер в НАП“

* да л и са въведе ни на латиница и
си м вол и т е и н т ер в а л , ' (а п о с т р о ф)
и – (тире)

„Дата на раждане“
Посочва се дата на ра ж дане на
лицето, физически предало горивото, когато то е ФЛ без служебен
номер в НАП

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице
е избрано „Чу ж дестранно
ФЛ без служебен номер в
НАП“

* да ли датата на
раждане е в указания формат ДД.ММ.
ГГГГ;
* да ли датата на
ра ж да не не е по голяма от текущата

Задължително поле, когато
„Държава“
за вид на задълженото лице
Избира се от к ласификатора на е избрано „Чу ж дестранно
държавите
ФЛ без служебен номер в
НАП“

* Д а л и з а е м а в алидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице
„Държава двубуквен код“
е избрано „Чу ж дестранно
Зарежда се при избор на държавата
ФЛ без служебен номер в
НАП“

* Д а л и з а е м а в алидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Документът не
се приема, когато двете полета
не са попълнен и и л и н я ко я
о т по с очен и т е
валидации не е
успешна
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна
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Валидации

Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ

Данни

Задължително поле

„Населено място по постоянен адрес“
Посочва се населеното място по постоянен адрес на лицето, физически
предало горивото, когато то е ФЛ
без служебен номер в НАП

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице е
избрано „Чуждестранно ФЛ
без служебен номер в НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Задължително поле, когато
„Вид на документ за самоличност“
за вид на задълженото лице
Избира се от номенклатурата на
е избрано „Чуждестранно ФЛ
видовете документи за самоличност
без служебен номер в НАП“
„Номер на документ за самоличност“
Задължително поле, когато
Посочва се номерът на документ за
за вид на задълженото лице е
самоличност на лицето, физически
избрано „Чуждестранно ФЛ
предало горивото, когато то е ФЛ
без служебен номер в НАП“
без служебен номер в НАП
Данни за лицето, физически получило горивото

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено
* дали заема стойности от номенклатурата на видовете
лица, които могат да
подават документи
пред Н А П – физическо лице или чуждест ранно ФЛ без
сл у жебен номер в
НАП

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* формат на въведения ЕГН
* формат на въведения ЛНЧ
* формат на въвеЗадължително поле, когато
дения за служебен
за вид на задълженото лице
номер в НАП
е избрано „Физическо лице“
* дали въведени ят
ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в
НАП, са налични в
регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* дали се използват
само букви на кирилица и символиЗадължителни полета са име
„Трите имена“
те интервал, '(апои фамилия, когато за вид на
Посочват се трите имена на лицето,
строф) и – (тире);
задълженото лице е избрано
физически получило горивото
* да ли въведените
„Физическо лице“
имена отговарят на
съответните имена в
регистъра на ЗЛ

Документът не
се приема, когато задължителните полета не са
попълнени или
не са използвани
само бу к ви на
кирилица и симв о л и т е и н т ер вал, '(апостроф)
и – (тире)

„Вид на лицето“
Избира се видът на лицето, физически получило горивото. То може да Задължително поле
бъде физическо лице или физическо
лице без служебен номер в НАП

Физическо лице

„Идентификатор“
Посочва се идентификаторът на лицето, физически получило горивото,
който може да бъде ЕГН, ЛНЧ или
служебен номер в НАП, ако лицето
няма ЕГН или ЛНЧ

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Задължителни полета, когато
„Име и фамилия“
за вид на задълженото лице
Посочват се име и фамилия на лие избрано „Чуждестранно ФЛ
цето, физически получило горивото
без служебен номер в НАП“

Документът не
се приема, кога* дали са въведени то двете полета
на латиница и симво- не са попълнелите интервал, '(апо- н и и л и н я ко я
строф) и – (тире)
о т по с очен и т е
валидации не е
успешна
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Валидацията,
която е причина документът
да не се приеме
и да се изпрати
съобщение за
отказ
Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

Задължително поле

Валидации

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице
е избрано „Чуждестранно ФЛ
без служебен номер в НАП“

* д а л и д ат ат а н а
раждане е в указания формат ДД.ММ.
ГГГГ;
* д а л и д ат ат а н а
ра ж дане не е поголяма от текущата

Задължително поле, когато
„Държава“
за вид на задълженото лице
Избира се от к ласификатора на
е избрано „Чуждестранно ФЛ
държавите
без служебен номер в НАП“

* Да л и заема валидна стойност от
пакета от данни
„Класификатора на
държавите“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

* Да л и заема ваЗадължително поле, когато
лидна стойност от
„Държава двубуквен код“
за вид на задълженото лице е
пакета от данни
Зарежда се при избор на държавата избрано „Чуждестранно ФЛ
„Класификатора на
без служебен номер в НАП“
държавите“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено или
някоя от посочените валидации
не е успешна

„Населено място по постоянен адрес“
Посочва се населеното място по постоянен адрес на лицето, физически
получило горивото, когато то е ФЛ
без служебен номер в НАП

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице е
избрано „Чуждестранно ФЛ
без служебен номер в НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

Задължително поле, когато
„Вид на документ за самоличност“
за вид на задълженото лице
Избира се от номенклатурата на
е избрано „Чуждестранно ФЛ
видовете документи за самоличност
без служебен номер в НАП“

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

„Номер на документ за самоличност“
Посочва се номерът на документ за
самоличност на лицето, физически
получило горивото, когато то е ФЛ
без служебен номер в НАП

Документът не
се приема, когато полето не
е попълнено

„Дата на раждане“
Посочва се дата на раждане на лицето, физически получило горивото,
когато то е ФЛ без служебен номер
в НАП

Задължително поле, когато
за вид на задълженото лице
е избрано „Чуждестранно ФЛ
без служебен номер в НАП“

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. Получените номенклатурни кодове от мобилните оператори съгласно приложение № 17
са валидни и след влизане в сила на тази наредба.
§ 23. Лицата по чл. 3, извършващи продажби чрез автомати на самообслужване, привеждат
дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 януари 2014 г.
§ 24. Параграф 30 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм., бр. 7 и 102 от
2012 г.) се изменя така:
„§ 30. Нивомерните измервателни системи подлежат на първоначална проверка до 31 декември 2014 г. и на последваща периодична проверка всяка година.“
§ 25. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 21, който влиза в сила
от 1 април 2014 г.
Министър:
Петър Чобанов
9570
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-845
от 3 декември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1
и ал. 2 от Закона за сдружения за напояване,
предложенията на доставчиците на вода и доклад, одобрен от зам.-министъра на земеделието
и храните, № 93-13066 от 3.12.2013 г. одобрявам
цени на услугата „водоподаване за напояване“ за
2014 г., както следва:
І. На доставчици на вода за напояване – търговски дружества със 100 % държавно участие:
1. „Напоителни системи“ – ЕАД, София:
1.1. Г р а ви т ач но до с т а в я н а в од а –
0 , 2 4 0 л в./м 3 б е з Д ДС ,
в т. ч. за ориз – 0,025 лв./м 3 без ДДС;
1.2. Помпено доставяна вода по стъпала:
– I стъпало – 0,44 лв./м 3 без ДДС;
– IІ стъпало – 0,54 лв./м 3 без ДДС;
– IІІ стъпало – 0,62 лв./м 3 без ДДС;
– IV стъпало – 0,70 лв./м 3 без ДДС,
в т. ч. за ориз – 0,030 лв./м 3 без ДДС.
1.3. Цените по т. 1.1 и 1.2 са образувани при
условията на чл. 58, ал. 2 от Закона за сдружения
за напояване, както следва:
а) размер на предвидените поливни площи – 308 943 дка,
в т.ч. за отглеждане на ориз – 96 400 дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните поливни площи;
в) п р ог но з н и ко л и че с т в а н а до с т а в я н а
вода – общо 267 813 000 м 3,
в т.ч. за напояване на ориз – 231 360 000 м 3;
г) начина на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно и помпено.
1.4. При цени, по-ниски от горецитираните,
доставчиците (клонове на „Напоителни системи“ – ЕАД) извършват услугата „водоподаване
за напояване“ по цени, доказани пред Министерството на земеделието и храните.
2. „Земинвест“ – ЕАД, София:
2.1. Гравитачно доставяна вода – 0,12 лв./м 3
без ДДС.
2.2. Помпено доставяна вода – 0,22 лв./м 3
без ДДС.
2.3. Цените по т. 2.1 и 2.2 са образувани при
условията на чл. 58, ал. 2 от Закона за сдружения
за напояване, както следва:
a) размер на предвидените поливни площи – 5365 дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните поливни площи;
в) п р ог но з н и ко л и че с т в а н а до с т а в я н а
вода – общо 1 687 440 м 3;
г) начина на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно и помпено.

ІІ. На доставчици на вода за напояване – сдружения за напояване:
1. За членове на сдруженията за напояване:
1.1. СН „Съединение“, гр. Българово, община
Бургас, прогнозни поливни площи 500 дка, прогнозни количества на доставяна вода 195 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0625 лв./м 3
без ДДС;
1.2. СН „Златна праскова“, с. Драганци,
община Карнобат, прогнозни поливни площи
50 0 дка, прогнозни количества на доставяна вода 153 50 0 м 3 п ри пом пено дос та вя на
вода – 0,12 лв./м 3 без ДДС;
1.3. СН „Язлата“, с. Ново Паничарево, община
Приморско, прогнозни поливни площи 180 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 48 000 м 3
при помпено доставяна вода – 0,21 лв./м 3 без ДДС;
1.4. СН „Камчия“, с. Планиница, община Руен,
прогнозни поливни площи 350 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 210 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,25 лв./м 3 без ДДС;
1.5. СН „Ръжица – Разбойна“, с. Ръжица,
с. Разбойна, община Руен, прогнозни поливни
площи 900 дка, прогнозни количества на доставяна вода 264 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,0404 лв./м 3 без ДДС;
1.6. СН „Момина църква“, с. Момина църква,
община Средец, прогнозни поливни площи 160 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 83 500 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,0919 лв./м3 без ДДС;
1.7. СН „Права река“, с. Грозден, община
Сунгурларе, прогнозни поливни площи 210 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 78 800 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,138 лв./м 3
без ДДС;
1.8. СН „Карнобатски води“, гр. Карнобат, община Карнобат, прогнозни поливни площи 526 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 75 744 м3
при помпено доставяна вода – 0,07 лв./м3 без ДДС;
1.9. СН „Нептун – 2006“, с. Добротич, община
Вълчи дол, прогнозни поливни площи 300 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 36 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0727 лв./м 3
без ДДС;
1.10. СН „Искър“, с. Искър, община Вълчи
дол, прогнозни поливни площи 50 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 26 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0734 лв./м 3 без ДДС;
1.11. СН „Камчийска долина“, гр. Дългопол,
област Варна, прогнозни поливни площи 1500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 720 000 м3
при помпено доставяна вода – 0,3144 лв./м3 без ДДС;
1.12. СН „Изворите 2007“, с. Левски, община
Суворово, прогнозни поливни площи 170 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 79 560 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,07174 лв./м 3
без ДДС;
1.13. СН „Акваполи“, с. Брестак, община Вълчи
дол, прогнозни поливни площи 30 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 10 500 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0574 лв./м 3 без ДДС;
1.14. СН „Николаевка“, с. Николаевка, община
Суворово, прогнозни поливни площи 100 дка, прогнозни количества на доставяна вода 39 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,1009 лв./м3 без ДДС;
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1.15. СН „Наша цел 2003“, с. Долна Липница, община Павликени, прогнозни поливни
площи 60 дка, прогнозни количества на доставяна вода 18 600 м 3 при помпено доставяна
вода – 0,47419 лв./м 3 без ДДС;
1.16. СН „Дунав“, гр. Свищов, община Свищов,
прогнозни поливни площи 3200 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 370 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,09915 лв./м 3 без ДДС;
1.17. СН „Воден свят – 2“, с. Паисий, община Горна Оряховица, прогнозни поливни
площи 520 дка, прогнозни количества на доставяна вода 143 050 м 3 при помпено доставяна
вода – 0,2785 лв./м 3 без ДДС;
1.18. СН „Орехите“, с. Душево, община Севлиево, прогнозни поливни площи 34 дка, прогнозни количества на доставяна вода 11 320 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,25 лв./м 3 без ДДС;
1.19. СН „Кръстьо Раковск и“, с. Раковск и,
община Каварна, прогнозни поливни площи
50 0 дка, прогнозни количества на доставяна вода 82 0 0 0 м 3 п ри пом пено до с т а вя на
вода – 0,44 лв./м 3 без ДДС;
1.20. СН „Лъджа – Каварна – 2“, гр. Каварна,
община Каварна, прогнозни поливни площи
1200 дка, прогнозни количества на доставяна вода 304 0 0 0 м 3 при помпено доставяна
вода – 0,42 лв./м 3 без ДДС;
1.21. СН „Иречек“, с. Иречек, община Каварна,
прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 168 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,4276 лв./м 3 без ДДС;
1.22. СН „Белгун“, с. Белгун, община Каварна,
прогнозни поливни площи 500 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 100 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,4431 лв./м 3 без ДДС;
1.23. СН „Елана“, с. Вранино, община Каварна,
прогнозни поливни площи 1200 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 264 500 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,3859 лв./м 3 без ДДС;
1.24. СН „Шабла – Тюленово“, гр. Шабла,
общ и на Шабла, п рог нозн и пол и вн и п лощ и
1140 дка, прогнозни количества на доставяна вода 430 80 0 м 3 п ри помпено доставяна
вода – 0,2307 лв./м 3 без ДДС;
1.25. СН „Чайка – 99“, с. Крапец, община Шабла, прогнозни поливни площи 200 дка, прогнозни количества на доставяна вода 90 400 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,24 лв./м 3 без ДДС;
1.26. СН „Дуранкулак“, с. Дуранкулак, община
Шабла, прогнозни поливни площи 150 дка, прогнозни количества на доставяна вода 94 500 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,2722 лв./м 3 без ДДС;
1.27. СН „К а л иа к ра а г ро“, г р. К а варна,
община Каварна, прогнозни поливни площи
450 дка, п рог нозни коли чест ва на доставяна вода 113 0 0 0 м 3 п ри помпено доставяна
вода – 0,277 лв./м 3 без ДДС;
1.28. СН „Р у д и на“, г р. Кърд ж а л и, общ ин а К ъ рд ж а л и , п р о г н о з н и п о л и в н и п л о щ и
130 д к а, п рог нозн и кол и чес т ва на дос та вян а в од а 41 6 0 0 м 3 п ри пом пено до с т а в я н а
вода – 0,20 л в./м 3 без Д ДС;
1.29. СН „Стара река“, с. Бяга, община Брацигово, прогнозни поливни площи 1315 дка, прогнозни количества на доставяна вода 181 300 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0895 лв./м 3
без ДДС;
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1.30. СН „Успех – 2004“, с. Цар Асен, община
Пазарджик, прогнозни поливни площи 280 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 129 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,065 лв./м 3
без ДДС;
1.31. СН „Борец“, с. Борец, община Брезово,
прогнозни поливни площи 700 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 252 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,060 лв./м 3 без ДДС;
1.32. СН „Урожай“, с. Стрелци, община Брезово,
прогнозни поливни площи 1761 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 427 480 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0601 лв./м 3 без ДДС;
1.33. СН „Воден рай“, с. Пъдарско, община
Брезово, прогнозни поливни площи 1100 дка, прогнозни количества на доставяна вода 264 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,06 лв./м 3 без
ДДС;
1.34. СН „Липа“, с. Православен, община
Първомай, прогнозни поливни площи 240 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 68 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0801 лв./м 3
без ДДС;
1.35. СН „Искра“, с. Искра, община Първомай,
прогнозни поливни площи 835 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 211 600 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0812 лв./м 3 без ДДС;
1.36. СН „Старосел“, с. Старосел, община Хисаря, прогнозни поливни площи 1100 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 332 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,05 лв./м 3 без ДДС;
1.37. СН „Изгрев“, с. Белица, община Тутракан,
прогнозни поливни площи 8450 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 842 400 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,254 лв./м 3 без ДДС;
1.38. СН „Блягорница – ОРИ“, с. Оризари,
община Твърдица, прогнозни поливни площи
320 дка, п рог нозни коли чес т ва на дос та вяна вода 97 100 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,1696 лв./м 3 без ДДС;
1.39. СН „Роса – М“, с. Марково, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 120 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,0712 лв./м 3
без ДДС;
1.40. СН „Сърневец“, с. Сърневец, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 600 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 144 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,0539 лв./м 3
без ДДС;
1.41. СН „Конаре“, с. Конаре, община Гурково,
прогнозни поливни площи 350 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 84 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,08 лв./м 3 без ДДС;
1.42. СН „Поречие Тунджа 02“, гр. Павел
баня, община Павел баня, прогнозни поливни
площи 1700 дка, прогнозни количества на доставяна вода 238 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,075 лв./м 3 без ДДС;
1.43. СН „Земя – вода“, с. Маца, община Раднево, прогнозни поливни площи 414 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 99 360 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0678 лв./м 3 без ДДС;
1.44. СН „Сокол“, с. Яздач, община Чирпан,
прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 288 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0674 лв./м 3 без ДДС;
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1.45. СН „Кравино – 2008“, с. Кравино, община
Опан, прогнозни поливни площи 400 дка, прогнозни количества на доставяна вода 144 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0683 лв./м 3
без ДДС;
1.46. СН „Медово – 2007“, с. Медово, община
Братя Даскалови, прогнозни поливни площи
370 дка, п рог нозн и кол и чес т ва на дос та вяна вода 133 200 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,0555 лв./м 3 без ДДС;
1.47. СН „Мелиоратор 02“, гр. Раднево, община
Раднево, прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни количества на доставяна вода 240 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0554 лв./м 3
без ДДС;
1.48. СН „Руец“, с. Руец, община Търговище,
прогнозни поливни площи 83 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 23 040 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,1418 лв./м 3 без ДДС;
1.49. СН „Воден“, с. Воден, община Димитровград, прогнозни поливни площи 150 дка, прогнозни количества на доставяна вода 71 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,07 лв./м 3 без ДДС;
1.50. СН „Голямо Асеново – 2007“, с. Голямо
Асеново, община Димитровград, прогнозни поливни площи 130 дка, прогнозни количества на
доставяна вода 76 500 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,069 лв./м 3 без ДДС;
1.51. СН „Герена – 2001“, с. Долно Войводиново, община Хасково, прогнозни поливни
площи 380 дка, прогнозни количества на доставяна вода 114 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,055 лв./м 3 без ДДС;
1.52. СН „Въртопа“, с. Писарево, община Нови
пазар, прогнозни поливни площи 60 дка, прогнозни количества на доставяна вода 24 155 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,120 лв./м 3 без ДДС.
2. За водоползватели, които не са членове на
сдруженията за напояване, цената на услугата
„водоподаване за напояване“ е до 0,05 лв./м 3 без
ДДС над определената.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-министъра на земеделието и
храните Бюрхан Абазов.

9445

Министър:
Д. Греков

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-110
от 12 декември 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален
колеж по въздушен транспорт, изменям Заповед
№ РД-14-63 от 15.05.2012 г. (ДВ, бр. 42 от 2012 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-14-30 от 29.03.2013 г.
(ДВ, бр. 35 от 2013 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-61 от 8.07.2013 г. (ДВ, бр. 65 от 2013 г.),
както следва:
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Думите: „Училището се управлява и представлява от Мария Маринова Тончева“ се заменят
със: „Училището се управлява и представлява от
Мария Славова Каменова“.

9421

Министър:
А. Клисарова

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-930
от 10 декември 2013 г.
На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) с цел опазване на забележително дърво:
1. Обявявам за защитено дърво Дребнолистна
липа (Tilia cordata), на възраст около 60 години,
с височина около 14 м, обиколка на ствола в
основата – 1,73 м, намиращо се в поземлен имот
с идентификатор 51500.501.415 по кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
гр. Несебър, ЕКАТТЕ 51500, община Несебър,
област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46
от 18.08.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(ДВ, бр. 75 от 2006 г.). Вековното дърво е с координати X=4659777.85, Y=9607537.834, в координатна
система 1970 г.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Бургас, да осигури обозначаването
на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9490

Министър:
И. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-931
от 10 декември 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от вида
Полски ясен (Fraxinus angustifolia), намиращо се
в местност Саръкая, землището на с. Спахиево,
община Минерални бани, област Хасково, обявено
със Заповед № 216 от 5.04.1979 г. на КОПС при МС
(ДВ, бр. 35 от 1979 г.). Заведено е в Държавния
регистър под № 1084.
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2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9491

Министър:
И. Михайлова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 958
от 12 ноември 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 45 от заседание, проведено
на 7.11.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен
протокол № 8080 от 29.10.2013 г., издаден от ИЦ
„Алми тест“ – София, удостоверяващ, че: детски
комплект маса и столче, състоящ се от сгъваема
маса и сгъваемо столче, с различни изображения
на анимационни герои на плота на масата, облегалката и седалката на стола; механизмът на
сгъване и разгъване е идентичен при масата и
стола, като същият е с приплъзване по метална
релса, разположена под седалката на стола, и
пластмасова релса, разположена под плота на
масата; няма застопоряващ механизъм; крачетата
на масата и стола са метални, не отговаря на
физико-механичните изисквания за безопасност,
отразени в БДС EN 71-1:2011 „Безопасност на
играчки. Част 1: Механични и физични свойства“,
по показатели: т. 4.7 – достъпните краища не
трябва да пораждат прекомерен риск от нараняване; металният водач (релса) под седалката
на столчето има остри ръбове, което може да
доведе до нараняване на детето; т. 4.10.1 – сгъваемите играчки (например сгъваеми столове и
маси), които могат да проявят ножично действие,
трябва да имат спирачно или блокиращо устройство; когато се изпитват по т. 8.18.3, играчката
не трябва да се сгъва и блокиращото устройство
или спирачното устройство не трябва да отказва
или да се изключва и трябва да има минимално
разстояние 12 mm между движещите се части
с ножично действие; сгъваемите механизми на
масата и столчето нямат блокиращи устройства
и няма разстояние 12 mm между движещите се
части с ножично действие, което може да доведе
до нараняване на детето, нареждам:
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1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следната
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите: детски комплект
маса и столче със следните характеристики – комплектът се състои от сгъваема маса и сгъваемо
столче с метални крачета; има различни изображения на анимационни герои на плота на масата,
облегалката и седалката на стола; механизмът на
сгъване и разгъване е идентичен при масата и
стола, като същият е с приплъзване по метална
релса, разположена под седалката на стола, и
пластмасова релса, разположена под плота на
масата; няма застопоряващ механизъм.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

9554

Председател:
В. Златев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 929-ЖЗ
от 6 декември 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 6 и ал. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор предвид
представените към заявлението документи по
§ 31, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ,
бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.; изм. и
доп., ДВ, бр. 20 от 2013 г.) във връзка с чл. 117,
ал. 1 от Кодекса за застраховането Комисията за
финансов надзор реши:
Издава разрешение за п реобразу ване на
„Здравноосигурително дружество „Булстрад Здраве“ – ЕАД, ЕИК 131054292, със седалище и адрес
на управление – София 1408, район „Триадица“,
ул. Балша, бл. 8, ет. 3, чрез вливането му в „ЗАД
„Булстрад Живот Виена иншурънс груп“ – АД,
ЕИК 831211284, със седалище и адрес на управление – София 1301, район „Възраждане“, ул.
Света София 6.
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На основание чл. 82, ал. 1, т. 6 във връзка с
чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс във връзка с чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

9420

Председател:
Ст. Мавродиев

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 5
от 19 декември 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и решения на общинските съвети
Управителният съвет на НК ЖФ утвърждава
промяна в персоналния и числения състав на
местни комисии по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ,
както следва:
1. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Тервел, област Добричка (ДВ, бр. 104
от 2011 г.), като освобождава Велина Станчева
Трифонова – председател на местната комисия,
и утвърждава Йордан Георгиев Коларов – за нов
председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 6-110,
прието с протокол № 6 от 28.10.2013 г. на Общинския съвет – гр. Тервел.
2. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Нови пазар, област Шумен (ДВ, бр. 7
от 2012 г.), като освобождава Красимира Куртева
Андреева – председател на местната комисия, и
утвърждава Цветанка Иванова Милева – за нов
председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 367,
прието с протокол № 30 от 25.10.2013 г. на Общинския съвет – гр. Нови пазар.
3. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Белене, област Плевен (ДВ, бр. 29
от 2012 г.), като намалява числения състав на
местната комисия от 7 на 6 членове, освобождава
Милен Павлов Дулев – председател на местната
комисия, и утвърждава Калоян Петров Прокопиев – за нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 75,
прието с протокол № 13 от 14.11.2013 г. на Общинския съвет – гр. Белене.
4. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Ямбол, област Ямбол (ДВ, бр. 18
от 2012 г.), като освобождава Иван Димитров
Кърцъков – председател на местната комисия,
и утвърждава Лидия Красимирова Кръстева – за
нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 9, прието
с протокол № 27 от 13.11.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Ямбол.
Новоутвърдените председатели на местните
комисии са легитимни да вземат управленски
решения и да подписват протоколи на същите от
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деня на обнародване на решението на Управителния съвет в „Държавен вестник“ и действат през
мандата на предложилите ги общински съвети.
Председател:
Д. Иванов
9577

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-20
от 4 декември 2013 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 от
Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР),
Решение № 1045 от 7.07.2011 г. на Административния съд – Благоевград, постановено по адм. д.
№ 720/2010 г., Решение № 85 от 25.01.2013 г. на Административния съд – Благоевград, постановено
по адм. д. № 548/2012 г., одобрявам кадастралната
карта и кадастралните регистри за територията на
поземлени имоти с идентификатори 65334.300.704
и 65334.300.705, гр. Сандански, община Сандански,
област Благоевград.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имотите само по
отношение на непълно, неточно или неправилно
изпълнение на цитираните в мотивите съдебни
решения.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
9422
ЗАПОВЕД № РД-18-21
от 4 декември 2013 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 от
Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР),
Решение № 1134 от 18.07.2011 г. на Административния съд – Благоевград, постановено по адм. д.
№ 239/2011 г., Решение № 6152 от 8.05.2013 г. на
Върховния административен съд на Република
България, постановено по адм. д. № 2717/2013 г.,
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за територията на поземлени имоти с
идентификатори 56126.602.2529 и 56126.602.3386,
гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имотите само по
отношение на непълно, неточно или неправилно
изпълнение на цитираните в мотивите съдебни
решения.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
9423
ЗАПОВЕД № РД-18-22
от 18 декември 2013 г.
На основание ч л. 49, а л. 1 ЗК ИР, Решение № 115 от 23.05.2012 г. на Административния съд – Кюстендил, постановено по адм.д.
№ 70/2010 г., Решение № 10163 от 5.07.2013 г. на
Върховния административен съд на Република
България, постановено по адм.д. № 12966/2012 г.,
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одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за територията на поземлени имоти с
идентификатори 62685.42.1, 62685.43.1, 62685.43.4,
62685.44.1 и 62685.46.1, манастир „Рилски манастир“, община Рила, област Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имотите само по
отношение на непълно, неточно или неправилно
изпълнение на цитираните съдебни решения.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
9463

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 28-27
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за ПИ с идентификатор
07079.2.518 по КК на гр. Бургас (бивш имот с пл.
№ 3, масив 24, м. Дванадесетте (бивша м. Оникилика) по КВС на землище гр. Бургас), с който
се обособява нов УПИ ІІІ-2632, отреден – „За
автоцентър с представителен магазин и офиси“,
с показатели за застрояване, утвърдени за устройствена зона 07079/19, в съответствие с ОУП на
гр. Бургас, с предвидено застрояване, посочено
с ограничителни линии, при условията на чл. 16
ЗУТ с приложена редукция съгласно приложения
проект, баланс на територията и скица-проект
№ 26578 от 9.07.2013 г. от СГКК – Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
9375
РЕШЕНИЕ № 28-29
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и § 124
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.2.2106 по КК на гр. Бургас, м. Тъмното
(бивша Хайнлъка), Стопански двор – 5-и км,
гр. Бургас, с който се обособява нов УПИ ХV2106, отреден – „За складова база за нехранителни
стоки“, с предвидено застрояване, посочено с
ограничителни линии, с показатели за устройствена зона 13/Смф, в съответствие с одобрения
ОУП на гр. Бургас, при условията на чл. 16 ЗУТ
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съгласно приложения проект, баланс на територията и скица-проект № 32142 от 15.08.2013 г. на
СГКК – Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

9376

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 28-30
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и 4 ЗУТ и
§ 124 ЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за имот с пл. № 030109,
м. Мочура (бивша Герена), землище кв. Банево,
гр. Бургас, с който се обособяват: нови УПИ І-109,
УПИ ІІ-109, УПИ ІІІ-109, УПИ ІV-109, всичките
отредени – „За вилна сграда“, с показатели за
устройствена зона 02573/13 в съответствие с
одобрения ОУП на гр. Бургас, с предвидено застрояване, посочено с ограничителни линии, и
нова обслужваща тупикова улица с обръщало и
габарит 4 м от о.т. 11 до о.т. 12 при условията на
чл. 16 ЗУТ съгласно приложения проект и баланс
на територията.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

9377

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 28-31
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и § 124
ЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за ПИ с идентификатор
07079.2.2490 по КК на гр. Бургас, местност Прохода
(бивша Гичита), землище гр. Бургас, с който за
имота се обособява УПИ ІІ, отреден – „За ел.
подстанция 110/20 kV“ в устройствена зона „Смф“,
с предвидено застрояване, посочено с ограничителни линии, с градоустройствени показатели
в съответствие с одобрения ОУП на гр. Бургас,
както следва: плътност до – 60 %; Кинт. – до
4,0; озеленяване – мин. 20 %, и височина – до
21 м (7 ет.), и с приложена редукция по чл. 16
ЗУТ – 4 %, съгласно приложената графична и
текстова част.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

9378

Председател:
К. Луков

С ЪД ЪРЖ А Н И Е
и
С П РА ВОЧ Н И К
з а 2 01 3 г.

София – 2013

Б Р О Й 1 1 1  	 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 1 3 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

За

на актовете, обнародвани в официалния раздел
на „Държавен вестник“ през 2013 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАКОНИ
За
За
За

За
За

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

За
За

допълнение на Закона за здравното
осигуряване (№ 3)
изменение и допълнение на Закона
за ветеринарномедицинската дейност
(№ 10)
ратифициране на Споразумението между
Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия
относно улесняване на трансграничното
изпълнение на финансови санкции във
връзка с нарушения на правилата за
движение по пътищата (№ 19)
ратифициране на Спогодбата за социална
сигурност между Република България
и Канада (№ 20)
ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и правителството на Съединените
американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и
борбата с тежката престъпност (№ 21)
запасите от нефт и нефтопроду кти
(№ 22)
публичните финанси (№ 23)
изменение и допълнение на Закона за
приватизация и следприватизационен
контрол (№ 24)
изменение и допълнение на Закона за
насърчаване на инвестициите (№ 28)
изменение и допълнение на Изборния
кодекс (№ 29)
изменение и допълнение на Кодекса за
застраховането (№ 34)
изменение на Закона за електронното
управление (№ 35)
изменение и допълнение на Търговския
закон (№ 36)
допълнение на Закона за енергетиката
(№ 38)
изменение и допълнение на Закона
за чужденците в Република България
(№ 39)
рат ифиц и ране на Спогодбата между Република България и Конфедерац и я Швейцари я за избяг ване на
двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (№ 40)
изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност
(№ 47)
изменение и допълнение на Закона за
енергийната ефективност (№ 46)
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4
7

14
14

14
15
15
15
16
17
20
20
20
20
23

23
23
24

ратифициране на Протокола от 2002 г.
към Атинската конвенци я относно
превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. (№ 48)
Поправка
За ратифициране на Споразумението за
общо авиационно пространство между
Европейския съюз и неговите държави
членки, от една страна, и Република
Молдова, от друга страна (№ 49)
За изменение и допълнение на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие (№ 54)
За изменение и допълнение на Закона
за защита на потребителите (№ 55)
За изменен ие и доп ъ л нен ие на За ко на за морск и т е п рос т ра нс т ва, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (№ 61)
За изменение и допълнение на Закона за
правната помощ (№ 62)
За изменение и допълнение на Закона за
публичност на имуществото на лица,
заемащи висши държавни длъжности
(№ 66)
За туризма (№ 67)
За ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги
между Агенция „Пътна инфраструктура“
и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 68)
За ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги
за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация
между Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване
и развитие (№ 69)
За ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България
и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена
на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна
и Източна Европа в България (№ 70)
За денонсиране на Споразумението между
правителството на Руск ата федерация,
правителството на Република България
и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството
и експлоатацията на петролопровода
Бургас – Александруполис (№ 71)
За ратифициране Изменението на Споразумението между правителството на
Република България и правителството
на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
(№ 72)
За допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни публични актове (№ 73)

27
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РЕШЕНИЯ

За

За
За
За
За
За
За

За
За

За
За

За

За

За

За

приемане на Междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти
и обстоятелства за решения и действия
по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до
края на месец март 2012 г. за периода
на дейност на комисията до 15 януари
2013 г.
попълване състава на Комисията по
външна политика и отбрана
попълване състава на Комисията по
европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
промени в състава на Комисията по
бюджет и финанси
определяне на Комисия за одитиране
на годишните финансови отчети на
Сметната палата за 2011 и 2012 г.
попълване ръководството на Комисията
по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
о т к ри ва не на Фи л иа л – С л и вен, в
с т ру к т у рата на Мед и ц и нск и я у н иверситет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
откриване на нова процедура за избор
на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
приемане на Процедурни правила за
издигане на кандидатури, представяне
и публично оповестяване на документи,
изслушване на кандидати и подготовка
за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
приемане на Процедурни правила за
избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
откриване на нова процедура за избор
на съдия в Конституционния съд на
Република Българи я от к вотата на
Народното събрание
приемане на Процедурни правила за
издигане на кандидатури, представяне
и публично оповестяване на документи,
изслушване на кандидати и подготовка
за избор на съдия в Конституционния
съд на Република България от квотата
на Народното събрание
приемане на Процедурни правила за
избор на съдия в Конституционния съд
на Република България от квотата на
Народното събрание
приемане на Процедурни правила за
издигане на кандидатури, представяне
и публично оповестяване на документи,
изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията
за отнемане на незаконно придобито
имущество
приемане на Процедурни правила за
избор на членове на Комисията за
о т нема не на неза кон но п ри доби т о
имущество, включително заместникпредседател

За
За
За
9
9

За
За

9
9

За

10
10

За

10
10

За

10
10

За
За

10

За
10

10
За
За
10

За
За

10

За
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спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на
народните представители
персонални промени в Министерския
съвет на Република България
отмяна на Стратегията за приватизация на „Вазовски машиностроителни
заводи“ – ЕАД, Сопот
приемане оставката на Министерския
съвет
възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „Топлофикация
София“ – ЕАД, за периода от 1 януари
2007 г. до 30 април 2013 г.
възлагане на Сметната палата да извърши одит на контрола, упражняван
от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризм а по отношение
на дяловото разпределение на топлинна
енергия за периода от 1 януари 2007 г.
до 30 април 2013 г.
възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им,
упражняван от ДКЕВР по отношение
на доставчиците на топлинна енергия,
електроенергия, вода и природен газ за
периода от 1 януари 2007 г. до 30 април
2013 г.
налагане мораториум върху всички
действия на разпореждане и строителни дейности относно поземлени
имоти, необходими за осъществяване
на дейността на „Водна учебна спортна
база на Национална спортна академия
„Васил Левски“ – Несебър“
избор на съдия в Конституционния съд
на Република България
изменение на Решение за приемане на
Процедурни правила за издигане на
кандидатури, представяне и публично
оповестяване на документи, изслушване
на кандидати и подготовка за избор
на   съдия в Конституционния съд на
Република България от квотата на Народното събрание
изменение на Решение за приемане на
Процедурни правила за издигане на
кандидатури, представяне и публично
оповестяване на документи, изслушване
на кандидати и подготовка за избор на
членове на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество
избор на заместник-председател на
Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество
избор на член на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество
избор на член на Комисията  за отнемане
на незаконно придобито имущество
избор на член на Комисията  за отнемане
на незаконно придобито имущество
даване на съгласие за увеличаване
квотата на Република България в Меж-
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ду народни я ва л у тен фонд съгласно
Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен
фонд от 15 декември 2010 г.
За възлагане на министъра на външните работи да бъде отправена покана към международни организации и парламентарни
асамблеи за изпращане на наблюдатели
на Парламентарни избори 2013 г.
Относно проведения на 27 януари 2013 г.
национален референдум

За
21

За

22
22

За

ДЕКЛАРАЦИИ
По повод опита за покушение срещу лидера
на Движението за права и свободи д-р
Ахмед Доган на 19 януари 2013 г.
На Четиридесет и първото Народно събрание на Република България по повод
70 -годишнината от спасяването на
българските евреи и почитане паметта
на жертвите на Холокоста

За
10

За
За

27

За
За

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАКОНИ
За

За

ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България
и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран
(пътен и железопътен) мост между двете
страни на река Дунав между градовете
Видин (Република България) и Калафат
(Румъния) (№ 105)
денонсиране на Техническото споразумение между министъра на отбраната
на Кралство Белгия, Министерството
на отбраната на Републ ика България,
Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра
на отбраната на Република Италия,
министъра на отбраната на Кралство
Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша,
министъра на националната отбрана
на Румъния, министъра на отбраната
на Кралство Испания, началника на
Турския Генерален щаб, държавния
секретар по отбраната на Обединеното
кралство Великобритания и Северна
Ирландия, Департамента по отбраната
на Съединените американски щати,
Щаба на Върховното главно командване
(ВГК) на Обединените въоръжени сили
(ОВС) на НАТО в Европа (SHAPE) и
министъра на отбраната на Френската
република относно окомплектоването
с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса за бързо
реагиране – Франция (HQ RRC – FR),
същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC) (№ 116)

За
49

За
За
За

За
За
За
За
За
За
За
52

За
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изменение и допълнение на Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“ (№ 120)
ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между
правителството на Република България
и Световната банка за партньорство и
оказване на техническа подкрепа във
връзка с изпълнението на Структурните
инструменти на ЕС (№ 123)
изменение на Закона за бюджета на
Държавното обществено осигуряване
за 2013 г. (№ 126)
изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (№ 133)
допълнение на Закона за местните данъци и такси (№ 137)
допълнение на Наказателния кодекс
(№ 138)
изменение на Закона за висшето образование (№ 141)
ратифициране на Споразумението за
изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна
помощ по Програма „Укрепване на
националната програма по туберкулоза
в България“ между Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария и Министерството на здравеопазването на Република България
(№ 142)
изменение на Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“
(№ 143)
допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (№ 145)
изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (№ 154)
ратифициране на Спогодбата между
правителството на Република България и правителството на Алжирската
демократична и народна република
за морско търговско корабоплаване
(№ 146)
изменение на За кона за м ла деж та
(№ 157)
изменение на Закона за политическите
партии (№ 158)
изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане
(№ 159)
изменение и допълнение на Закона за
насърчаване на заетостта (№ 160)
изменение и допълнение  на Закона за
допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (№ 161)
изменение и допълнение на Закона за
специалните разузнавателни средства
(№ 163)
изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (№ 169)
изменение на Закона за публичност на
имуществото на лица, заемащи висши
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65
65
66
66

67
68
68
68
70
70
70
71

С Т Р. 1 3 8

За
За
За

За
За
За
За

За

За

За

За

За

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 1 3 Г.

държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор
(№ 170)
изменение и допълнение на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2013 г. (№ 171)
изменение и допълнение на Закона за
дейностите по предоставяне на услуги
(№ 179)
изменение на Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите
при несъстоятелност на работодателя
(№ 180)
Закон за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс (№ 181)
изменение и допълнение на Закона за
народната просвета (№ 182)
допълнение на Закона за корпоративното
подоходно облагане (№ 193)
ратифициране на Споразумението между
Република България и Организацията
за забрана на химическ ите оръжия
относно привилегиите и имунитетите
на Организацията (№ 194)
ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове
за гражданско състояние, подписана на
8 септември 1976 г. във Виена (№ 195)
ратифициране на Споразумението за
второ изменение на Споразумението
за партньорство между членовете на
групата държави от Африка, Карибите
и Тихоокеанския басейн, от една страна,
и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано
в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено
за първи път в Люксембург на 25 юни
2005 г., и на Вътрешното споразумение
между представителите на правителствата на държавите – членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките
на Съвета, относно финансирането на
помощта от Европейския съюз съгласно
многогодишната финансова рамка за
периода 2014 – 2020 г. в съответствие
със Споразумението за партньорство
А КТБ-ЕС и за разпределението на
финансовата помощ за отвъдморските
страни и територии, за които се прилага
част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз (№ 196)
ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на
въздухоплаването между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една
страна, и правителството на Държавата
Израел, от друга страна (№ 197)
ратифициране на Изменение № 2 на
Финансовия договор между Република
България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V“) (№ 198)
изменение на Закона за ратифициране
на Протокола от 2002 г. към Атинската

71
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конвенция относно превоза на пътници
и личния им багаж по море от 1974 г.
(№ 199)
91
ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма на Република
България и Международната банка за
възстановяване и развитие (№ 208)	 97
ратифициране на Протокола по повод на
загрижеността на ирландските граждани
относно Договора от Лисабон (№ 209)
98
ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално
включване) между Републ ика България
и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 210)
98
изменение и допълнение   на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(№ 212)
98
изменение и допълнение на Закона за
прилагане на Общите организации на
пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз (№ 213)
99
изменение и допълнение на   Закона
за ветеринарномедицинската дейност
(№ 214)
99
допълнение на Закона за счетоводството
(№ 219)
100
изменение и допълнение на Закона за
данъците върху доходите на физическите
лица (№ 220)
100
изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане
(№ 221)
100
изменение и допълнение на Закона за
местните данъци и такси (№ 222)
101
изменение и допълнение на Закона
за ак цизите и данъчните ск ла дове
(№ 224)
101
ратифициране на договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени
проценти между Република България в
качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството
на Кредитор и Агент по плащанията
(№ 225)
101
изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност
(№ 226)
101
ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен
офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО
на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген
(№ 223)
102
изменение и допълнение на Закона за
водите (№ 229)
103
ратифициране на Споразумението между
правителството на Република Българи я и правителството на Федерална република Германия за взаимно
предоставяне на собственост върх у
поземлени имоти в Берлин и София
(№ 230)
103
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За

За
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За

За

За
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За
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За

За
За
За
За
За

изменение и допълнение на Закона за
уреждане правата на граждани с много
годишни жилищно-спестовни влогове
(№ 231)
изменение и допълнение на   Админ ис т рат и вноп роцесуа л н и я кодекс
(№ 232)
доп ъ л нен ие н а Код екс а н а т ру д а
(№ 233)
ратифициране на Споразумението за
изменение на Рамковото споразумение
меж ду правителството на Република България и Федералния съвет на
Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската
програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните
неравенства в рамките на разширения
Европейски съюз (№ 239)
ратифициране на Договора за стабилност, координаци я и у правление в
Икономическия и паричен съюз между
Кралство Белгия, Република България,
Кралство Дания, Федерална република
Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство
Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър,
Република Латвия, Република Литва,
Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия,
Република Австрия, Република Полша,
Португалската република, Румъния,
Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция (№ 240)
бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2014 г. (№ 243)
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (№ 244)
изменение и допълнение на Закона
за чужденците в Република България
(№ 249)
изменение и допълнение на Данъчноосиг у ри телни я п роцесуа лен кодекс
(№ 251)
държавния бюджет на Република България за 2014 г. (№ 252)
изменение на Закона за рибарството и
аквакултурите (№ 253)
изменение и допълнение на Закона за
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране (№ 254)
изменение и допълнение на Кодекса на
търговското корабоплаване (№ 255)
изменение на Закона за общинската
собственост (№ 256)
изменение и допълнение на Закона за
геодезията и картографията (№ 257)
изменение на Закона за животновъдството (№ 258)
изменение на Закона за специалните
разузнавателни средства (№ 265)
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изменение на Кодекса за социално
осигуряване (№ 266)
111
ПРАВИЛНИЦИ

За
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организацията и дейността на Народното
събрание

53

РЕШЕНИЯ
За

приемане на процедурни правила за
избиране на председател на Четиридесет
и второто Народно събрание
За избиране на председател на Четиридесет
и второто Народно събрание
За приемане на процедурни правила за
избиране на заместник-председатели
на Четиридесет и второто Народно
събрание
За избиране на заместник-председатели
на Четиридесет и второто Народно
събрание
За избиране на временни секретари на
Четиридесет и второто Народно събрание
По прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За избиране на Временна комисия за изработване на проект за Правилник за
организацията и дейността на Народното събрание
За създаване на Временна комисия по
правни въпроси
За избиране на министър-председател на
Република България
За приемане на структура на Министерския
съвет на Република България
За избиране на Министерски съвет на
Република България
За спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на
народните представители
За създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни,
факти и обстоятелства при ползването
на правителствения „Авиоотряд 28“ и
въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на
ползване не за цели на въоръжените сили
за периода август 2009 – март 2013 г.,
включително да провери кога, по какви
дестинации (в страната и в чужбина),
с каква цел, в какъв състав, с какъв
разход на финансови средства са били
ползвани въздухоплавателните средства
на авиоотряда и Министерството на
отбраната
За избиране на подуправител на Българската народна банка
За избиране на председател на Държавна
агенция „Национална сигурност“

47
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За

приемане на отчета за изпълнението
на Закона за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за 2011 г.
За отмяна на Решението за избиране на
председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, прието от Народното
събрание на 14 юни 2013 г.
За избиране на Комисия по икономическата
политика и туризъм
За избиране на Комисия по енергетика
За избиране на Комисия по бюджет и
финанси
За избиране на Комисия по правни въпроси
За избиране на Комисия по регионална
политика и местно самоуправление
За избиране на Комисия по инвестиционно
проектиране
За избиране на Комисия по външна политика
За избиране на Комисия по отбрана
За избиране на Комисия по вътрешна
сигурност и обществен ред
За избиране на Комисия по земеделието
и храните
За избиране на Комисия по труда и социалната политика
За избиране на Комисия по въпросите на
децата, младежта и спорта
За избиране на Комисия по здравеопазването
За избиране на Комисия по околната среда
и водите
За избиране на Комисия по транспорт,
информационни технологии и съобщения
За избиране на Комисия по културата и
медиите
За избиране на Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения
За избиране на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и
парламентарна етика
За избиране на Комисия за контрол над
службите за сигурност, използването и
прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по
Закона за електронните съобщения
За избиране на Комисия по европейските
въпроси и контрол на европейските
фондове
Във връзка с внесените от Министерския
съвет на Република България „Стабилизационни и неотложни мерки за
подобряване на социалното положение
на българските граждани, на бизнес
средата и демократизиране на управлението“
За създаване на Временна комисия за
изработване на проект на нов Изборен
кодекс
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54

54
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56
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56
56

56
56

подкрепа на мерките на правителството
за ребалансиране и стабилизиране на
енергетиката
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За приемане на Процедурни правила за
издигане на кандидатури, представяне
на документи, изслушване на кандидати
и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното
събрание
За за удължаване на ценовия/регулаторния
период, завършващ на 30 юни 2013 г., за
цените на дружествата в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ до
31 юли 2013 г.
За структурни промени в Министерския
съвет на Република България
За персонални промени в Министерския
съвет на Република Българи я и за
изменение на Решение на Народното
събрание от 29 май 2013 г. за избиране
на Министерски съвет на Република
България
Относно Доклад за състоян ието на отбраната и въоръжените сили на Република
България през 2012 г.
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За избиране на Комисия по образованието
и науката
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
За удължаване срока на дейност на Временната анкетна комисия за проверка
на всички данни, факт и и обстоятелства
при ползването на правителствения
„А виоотряд 28“ и възду хоплавателни средства на Министерството на
отбраната
За предсрочно прекратяване на мандата
на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков на
основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона
за здравното осигуряване
За приемане на Процедурни правила за
издигане на кандидатури, изслушване
на кандидати за избор на управител
на Националната здравноосигурителна
каса
За даване на съгласие за участието на
Република България в увеличаването
на капитала на Европейската банка
за възстановяване и развитие
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
За утвърждаване на Вътр ешни правила
за реда и работата на Комисията за
контрол над службите за сигурност,
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използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа
до данните по Закона за електронните
съобщения
За избиране на управител на Националната
здравноосигурителна каса
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа
За вземане на акт от Препоръка № 202
на Международната организация на
труда относно минимума на социалната
защита
За възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство
на вътрешните работи за периода от
1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г.
За налагане на мораториум върху всички
сделки на разпореждане и строителни
дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони „А“ и „Б“
по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи
на инфраструктурни обекти с местно и
национално значение
За изменение на Решение на Народното
събрание за избиране на Комисия за
борба с корупцията и конфликт на
интереси и парламентарна етика
За избиране на Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика
За избиране на Комисия по правата на
човека и жалбите на гражданите
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За избиране на член на Съвета за електронни медии
За избиране на председател на Държавна
агенция „Национална сигурност“
Във връзка с разискванията по питането
на народния представител Корнелия
Нинова към министъра на труда и
социалната политика   Хасан Адемов
относно изпълнението на Оперативна
п рог рама „Разви т ие на човеш к и т е
ресурси“
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
Във връзка с ваканция на Народното събрание за 2013 г.
За попълване на състава на Комисията по
вероизповеданията и   парламентарна
етика
За попълване на състава на Комисията по
енергетика
За попълване на състава на Комисията по
отбрана

За
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64
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промяна в състава на Комисията по
образованието и науката
За промяна в състава на Комисията по
културата и медиите
За промяна в състава на Комисията по
правата на човека и жалбите на гражданите
За попълване на състава на Комисията
по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
За попълване на състава на Комисията по
правни въпроси
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея по франкофония
За попълване на състава на Комисията по
земеделието и храните
За отмяна на свиканото за 30 август 2013 г.
заседание на Народното събрание
Във връзка с Доклада за състоянието на
енергетиката в Република България
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
Във връзка с Доклад за извършената дейност
от Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
през 2012 г.
За създаване на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата
по оповестените факти и данни за
нарушения, извършени в Комисията
за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
За попълване на състава на Временната
комисия за изработване на проект на
нов Изборен кодекс
За попълване на състава на Комисията по
икономическата политика и туризъм
За попълване и промяна в състава на
Комисията по енергетика
За попълване на състава на Комисията по
бюджет и финанси
За попълване на състава на Комисията по
правни въпроси
За попълване на състава на Комисията по
регионална политика и местно самоуправление
За попълване на състава на Комисията по
инвестиционно проектиране
За попълване на състава на Комисията по
външна политика
За попълване на състава на Комисията по
отбрана

71
71
71
71
71
71

71
71
71
71
73
79
79

79

79
81
81
81
81
81
81
81
81
81

С Т Р. 1 4 2
За

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 1 3 Г.

попълване на състава на Комисията по
вътрешна сигурност и обществен ред
За попълване на състава на Комисията по
земеделието и храните
За попълване на състава на Комисията по
труда и социалната политика
За Решение за попълване на състава на
Комисията по образованието и науката
За попълване на състава на Комисията
по въпросите на децата, младежта и
спорта
За попълване на състава на Комисията по
здравеопазването
За попълване на състава на Комисията по
околната среда и водите
За попълване на състава на Комисията по
транспорт, информационни технологии
и съобщения
За попълване на състава на Комисията по
културата и медиите
За попълване на състава на Комисията за
взаимодействие с граждански организации и движения
За попълване на състава на Комисията
по правата на човека и жалбите на
гражданите
За попълване на състава на Комисията
по вероизповеданията и парламентарна
етика
За попълване на състава на Комисията
за борба с корупцията и конфликт на
интереси
За попълване на състава на Комисията
за контрол над службите за сигурност,
използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа
до данните по Закона за електронните
съобщения
За попълване на състава на Комисията
по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
За приемане на Доклада за прилагането
на закона и за дейността на административните съдилища през 2011 г.
За приемане на Доклада за прилагането
на закона и за дейността на административните съдилища през 2012 г.
По О т ч е т а з а д е й н о с т т а н а С ъ в е та за електронни медии за периода
1.01.2012 г. – 30.06.2012 г.
По О т ч е т а з а д е й н о с т т а н а С ъ в е та за електронни медии за периода
1.07.2012 г. – 31.12.2012 г. 	
За приемане на Отчета за дейността на
Комисията за защита на личните данни
за 2012 г. 	
Във връзка с разискванията по питането на
народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан към министърпредседателя на Република България
Пламен Орешарски относно преговори-
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те за многогодишната финансова рамка
на Европейския съюз за 2014 – 2020 г.
и българската позиция
По Год и ш н и я док ла д за дей нос т та на
Българската академия на науките за
2012 г.
За изменение и допълнение на Решение
за избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ДВ,
бр. 63 от 2013 г.) и за промени в състава
в делегацията
По предложение за гласуване недоверие на
Министерския съвет на Република
България
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За попълване на ръководството и промени
в състава на Комисията по правата на
човека и жалбите на гражданите
За промени в състава на Комисията по
вероизповеданията и парламентарна
етика
По искането за предсрочно освобождаване на председателя на 42-то Народно
събрание Михаил Миков
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на НАТО
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарното
измерение на Централноевропейската
инициатива
За изменение и допълнение на Решение
за избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея по франкофония (ДВ, бр. 71
от 2013 г.) и за попълване на състава
на делегацията
За изменение на Решение за избиране на
постоянна делегация на Народното
събрание в Евросредиземноморската
парламентарна асамблея (ДВ, бр. 71 от
2013 г.) и за попълване на състава на
делегацията
За изменение и допълнение на Решение
за избиране на постоянна делегация
на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското
икономическо сътрудничество (ДВ,
бр. 60 от 2013 г.) и за промени в състава
на делегацията
За изменение и допълнение на Решение
за избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарния съюз (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и за
попълване на състава на делегацията
За изменение и допълнение на Решение
за избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа (ДВ, бр. 71
от 2013 г.) и за промени в състава на
делегацията
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избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
За освобож да ва не на Фи л и п Хрис т ов
Златанов като член и председател на
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
За освобождаване на Сабрие Тайфи Сапунджиева като член на Комисията
за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
По предложение за гласуване недоверие
на Министерския съвет на Република
България
За попълване състава на Комисията по
вероизповеданията и парламентарна
етика
За налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост
върху земя на територията на Република България от страна на чужденци
и чуждестранни юридически лица до
1 януари 2020 г.
За приемане на Обобщен годишен доклад
за дейността на Висшия съдебен съвет
и за дейността на Инспектората към
Висшия съдебен съвет за 2011 г.
За приемане на Обобщен годишен доклад
за дейността на Висшия съдебен съвет
и за дейността на Инспектората към
Висшия съдебен съвет за 2012 г.
За определяне на военни формирования
и структури за допълване на Въоръжените сили във военно време и за
определяне числеността на запаса за
Въоръжените сили
По Доклада за работата на Временната
комисия за изработване на проект на
нов Изборен кодекс
За изменение и допълнение на Решение за
създаване на Временна анкетна комисия
за проучване на обстоятелствата по оповестените факт и и данни за нарушения,
извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.) и
за удължаване на срока на действие на
Временната анкетна комисия
За създаване на Временна анкетна комисия
за проверка  и установяване на всички
случаи на грубо партизирано кадруване
в държавната администрация и в други
държавни структури и предприятия,
извършено в периода август 2009 – март
2013 г.
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За попълване на състава и ръководството на
Комисията по културата и медиите
За приемане на Доклад за работата на Временната анкетна комисия за проверка
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на всички данни, факти и обстоятелства
при ползването на правителствения
„Авиоотряд 28“ и въздухоплавателни
средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели
на въоръжените сили за периода август
2009 – март 2013 г., включително да
провери кога, по какви дестинации (в
страната и в чужбина), с каква цел, в
какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на Авиоотряда
и Министерството на отбраната
За избиране на заместник-председател
на Четиридесет и второто Народно
събрание
За попълване на състава и ръководството
на Комисията по правни въпроси
За промени в състава и ръководството на
Комисията по отбрана
За попълване на състава на Комисията
за борба с корупцията и конфликт на
интереси
За прекратяване на пълномощията на
народен представител
За попълване на състава на Комисията
по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
За попълване на състава и ръководството
на Комисията по отбрана
За попълване на състава на Комисията по
културата и медиите 	
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За създаване на Временна анкетна комисия
за проверка и установяване на всички
обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия
министър-председател Бойко Борисов и
бившия директор на Агенция „Митници“
Ваньо Танов, в който се съдържат данни
за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт
За създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на
всички обстоятелства около сделката
за продажбата на летище „Божурище“
през 2005 г., както и процедурата по
обявяване на летището за паметник на
културата през 2008 г. и 2010 г.
По искането за предсрочно освобождаване
на заместник-председателя на 42-то
Народно събрание Мая Манолова
За избор на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства
За приемане на процедурни правила за
издигане на кандидатури, представяне
и публично оповестяване на документи,
изслушване на кандидати и подготовка
за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
За създаване на Временна комисия за
обсъждане и приемане на нов Изборен
кодекс
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ДЕКЛАРАЦИИ

По повод предложението на Изпълнителното бюро на Международния олимпийски
комитет за изваждане на спорта борба
от програмата на Летните олимпийски
игри
За актуалните национални задачи и приоритетите на Народното събрание

За

79
84

За

За

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
За

УКАЗИ
А.
За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За
За
За

За насрочване избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Долен, община Златоград,
област Смол ян, на 7 ап ри л 2013 г.
(№ 5)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Власатица, община Враца, област Враца, на 7 април 2013 г.
(№ 6)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Смоляновци, община Монтана, област Мон тана, на 7 ап ри л
2013 г. (№ 13)
насрочване на частичен избор за кмет
н а к ме т с т в о С л а в ей ков о, о бщ и н а
Провадия, област Варна, на 7 април
2013 г. (№ 18)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, на 12 май 2013 г.
(№ 26)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Повет, община Кърджали,
област Кърджали, на 12 май 2013 г.
(№ 30)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, на 12 май 2013 г.
(№ 31)
н ас р оч ва не н а ч ас т и чен и з б ор з а
к мет на к метст во Х л ябово, общ ина Тополовград, област Хасково, на
29 септември 2013 г. (№ 50)
разпускане на ХLI Народно събрание на
15 март 2013 г. и насрочване на избори
за Народно събрание на 12 май 2013 г.
(№ 57)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Царимир, община Съединение,
област Пловдив, на 29 септември 2013 г.
(№ 78)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Варна, област Варна, на 30
юни 2013 г. (№ 86)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Белене, област Плевен, на
29 септември 2013 г. (№ 113)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Гърмен, област Благоевград,
на 29 септември 2013 г. (№ 117)

За

8

За

За
8
Б.
14

14

За

19

За

21
За
21
За
25

25
За
37
За
41
52
52

За
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насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Шишманово, община Харманли, област Хасково, на 29 септември
2013 г. (№ 118)
52
насрочване на частичен избор за кмет
на община Трън, област Перник, на 29
септември 2013 г. (№ 127)
57
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Селча, община Девин,
област Смолян, на 29 септ ември 2013 г.
(№ 128)
57
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Брезница, община Гоце
Делчев, област Благоевград (№ 188)
84
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Ръжево Конаре, община
Калояново, област Пловдив (№ 189)
87
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Снежина, община Провадия,
област Варна (№ 203)
95
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Овчарци, община Сапарева
баня, област Кюстендил, на 16 март
2014 г. (№ 259)
110
За назначаване и освобождаване от
длъжност ръководители на дипломатически представителства и постоянни
представители на Република България при международни организации
освобождаване на Юрий Борисов Щерк
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Държавата Израел (№ 434)
1
назначаване на Светла Цветанова Стефанова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България в Ямайка със седалище в Хавана (№ 2)
5
назначаване на Димитър Михайлов
Михайлов за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Държавата Израел (№ 7)
9
назначаване на Чавдар Младенов Николов – извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България във
Федеративна република Бразилия, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Републ ика България в Републ ика Еквадор със седалище в Бразилия (№ 8)
9
назначаване на Ангел Христов Чолаков
за извънреден и пълномощен посланик
на Републ ика България в Италианската
република (№ 9)
9
освобождаване на Радион Василев Попов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България
в Кралство Саудитска Арабия (№ 14)
14
назначаване на Пламен Георгиев Шукюрлиев – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Китайската народна република, и за
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За

За

За

За

За

За

За

За

За

извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Монголия със
седалище в Пекин (№ 17)
назначаване на Катя Илиева Делева – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Юж на Африка, и за извън реден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Ботсуана със
седалище в Претория (№ 33)
назначаване на комодор Емил Василев
Ефтимов на длъжността директор на
дирекция „Сътрудничество и регионална
сигурност“ в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел, Белгия,
считано от 16 юли 2013 г. (№ 85)
освобождаване на Тодор Иванов Чуров
от длъжността постоянен представител
на Република България в Северноатлантическия съвет към Организацията
на Северноатлантическия договор със
седалище в Брюксел, Кралство Белгия и
назначаване на Иван Ангелов Найденов
за постоянен представител на Репуб
лика България в Северноатлантическия
съвет към Организацията на Северноатлантическия договор със седалище в
Брюксел, Кралство Белгия (№ 107)
освобождаване на Радион Василев Попов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Кралство Саудитска Арабия (№ 108)
и назначаване на Николай Георгиев
Николов за извънреден и пълномощен
посланик на Републ ика България в
Кралство Саудитска Арабия със седалище в София (№ 108)
назначаване на Катя Илиева Делева – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Юж на Африка, и за извън реден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Зимбабве със
седалище в Претория (№ 119)
освобождаване на Емил Савов Ялнъзов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Ирландия (№ 124)
назначаване на Бранимир Стоянов
Заимов за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Ирландия (№ 124)
назначаване на К и ри л Любоми ров
Топалов за извънреден и пълномощен
посланик на Република България при
Светия престол и Суверенния военен
хоспиталиерен орден на Свети Йоан от
Йерусалим, Родос и Малта (№ 135)
освобождаване на Марин Райков Николов от длъжност та извънреден и
пълномощен посланик на Република
България във Френската република
и в Княжество Монако със седалище
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За
41

За

За

53
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За

53

53
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63

За

За

За

За

За

За
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в Париж и за назнаначаване на Ангел Христов Чолаков за извънреден и
пълномощен посланик на Република
България във Френската република
(№ 139)
освобождаване на Ангел Христов Чолаков от длъжност та извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Италианската република и за
назначаване на Марин Райков Николов
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Италианската
република (№ 140)
освобож даване на Филип Георгиев
Боков от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Република Словения
(№ 147)
освобождаване на Евгени Стефанов
Стойчев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Канада (№ 148)
освобождаване на Николай Борисов
Иванов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Държавата Катар (№ 149)
освобождаване на Валери Рачев Рачев
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Ирак (№ 162)
назначаване на Иван Стоянов Сираков
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Словения (№ 164)
назначаване на Катя Илиева Делева – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Юж на Африка, и за извън реден и
пълномощен посланик на Републ ика
България в Република Намибия със
седалище в Претория (№ 165)
назначаване на Николай Милков Милков
за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Канада
(№ 176)
освобождаване на Георг и Константинов
Василев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Социалистическа република
Виетнам (№ 177)
назначаване на Евгени Стефанов Стойчев за извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България в Социа лист и ческа реп ублика Виет нам
(№ 178)
освобождаване на Венелин Димитров
Лазаров от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Републ ика
България в Либия (№ 183)
освобождаване на Петър Асенов Драгнев
от длъжността извънреден и пълномо-
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щен посланик на Републ ика България
в Ха шем и т ско к ра лс т во Йорда н и я
(№ 184)
назначаване на Венелин Димитров Лазаров за извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България в Хашемитско кралство Йордания (№ 185)
освобождаване на Дим итър Андреев
Димитр ов от длъжността извънреден
и пълномощ ен посланик на Репуб
лика България в Алжирската демократична и народна република (№ 186)
назначаване на Звездалин Йорданов
Лалов за извънреден и пълномощен
посланик на Републ ика България в
Алжирската демократична и народна
република (№ 187)
освобож даване на Здравко Василев
Попов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република Българи я в Чешката реп ублика
(№ 191)
на знача ва не на Лъчезар Йорда нов
Петков за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Чешката република (№ 192)
освобождаване на Красимир Димитров
Стефанов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Австралийския съюз и в
Нова Зеландия (№ 204)
назначаване на Емилия Йорданова Стефанова-Велева за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Австралийския съюз (№ 205)
освобождаване на Мая Николова Добрева от длъжността   извънреден и
пълномощен посланик   на Република
Бъ л гари я в Реп убл и ка Черна г ора
(№ 215)
назначаване на Ангел Николаев Ганев
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Беларус (№ 216)
назначаване на Катя Илиева Делева – извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Южна
Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Замбия (№ 218)
назначаване на Сергей Пенчев Мичев
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Индонезия (№ 245)
За назначаване и освобождаване от
длъжност други държавни служители,
определени със закон
назначаване на Лилиана Тотева Терзиева за член на Комисията за отнеманена незаконно придобито имущество
(№ 44)

За

освобождаване на бригаден генерал
Пламен Маринов Лилов от длъжността
командир на 68-а бригада „Специални
сили“ и назначаването му на длъжността заместник-командир на Корпуса за
бързо развръщане на НАТО в Солун,
Гърция, (№ 51)

29

За

освобождаване на бригаден генерал Тодор Николаев Коджейков от длъжността
заместник-началник на Националната
служба за охрана и за назначаването
му на длъжността началник на Националната служба за охрана (№ 82)

41

За

назначаване на полковн ик Калин Стоянчев Иванов на длъжността заместникначалник на Националната служба за
охрана (№ 83)

41

За

назначаване на бригаден генерал Стефан
Христов Петров на длъжността директор
на дирекция „Операции и подготовка“
в Министерството на отбраната, считано от 27 май 2013 г. (№ 84)

41

За

освобождаване на главен комисар Калин Георгиев Георгиев от длъжността
главен секретар на Министерството на
вътрешните работи (№ 111)

52

За

назначаване на Светлозар Стоянов Лазаров на длъжността главен секретар
на Министерството на вът решните
работи (№ 112)

52

За

прекратяване предсрочно пълномощията на Константин Кирилов Казаков
като председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“(№ 115)

52

назначаване на полковн ик Михаил Димитров Попов за временно изпълняващ
задълженията на вакантната длъжност
командир на 68-а бригада „Специални
сили“ (№ 125)

57

назначаване на Александър Андреев
Андреев за член на Централната избирателна комисия (№ 134)

60

За

освобождаване на бригаден генерал
Данчо Димитров Дяков от длъжността
директор на служба „Военна полиция“
(№ 173)

82

За

назначаване на полковн ик Борислав
Владимиров Сертов на длъжността
директор на служба „Военна полиция“
(№ 174)

82

За

освобождаване на бригаден генерал
Цветан Георгиев Харизанов от длъжността началник на Националния военен
университет „Васил Левски“ и от военна
служба, считано от 3 декември 2013 г.
(№ 234)
106

За

назнача ва не на пол ковн и к Хрис т о
Атанасов Атанасов за временно изпълняващ задълженията на вакантната
длъжност началник на Националния
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За

За

За

Г.
На
На
На
На
На
На
На

На
На
На
На
На
На

военен университет „Васил Левски“ за
времето от 3 декември 2013 г. до 1 май
2014 г. включително (№ 235)
назначаване на бригаден генерал Стефан
Динчев Янев на длъжността началник
на Националния военен университет
„Васил Левски“, считано от 2 май 2014 г.
(№ 236)
освобождаване на генерал-майор Стоян
Димитров Тонев от длъжността началник на Военномедицинската академия и
от военна служба, считано от 3 декември
2013 г. (№ 241)
назначаване на полковн ик Крум Сотиров Кацаров за временно изпълняващ
задълженията на вакантната длъжност
началник на Военномедицинската академия, считано от 3 декември 2013 г. за
срок до назначаването на титуляр на
длъжността, но не по-дълъг от 6 месеца
(№ 242)
За награждаване с ордени и медали
генерал-лейтенант Михаил Попов Савов посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове (№ 436)
генерал-лейтенант Иван Иванов Фичев
посмъртно с орден „Стара планина“
първа степен с мечове на (№ 437)
генерал от пехотата Васил Иванов Кутинчев посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове (№ 438)
генерал от пехотата Стефан Тошев Тошев
посмъртно с орден „Стара планина“
първа степен с мечове (№ 439)
генерал-лейтенант Стою Петков Брадистилов посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове (№ 440)
генерал от пехотата Георги Стоянов
Тодоров посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове (№ 441)
генерал от пехотата Стилиян Георгиев
Ковачев посмъртно с орден „Стара
планина“ първа степен с мечове на
генерал от пехотата (№ 442)
генерал от пехотата Никола Иванов Иванов посмъртно с орден „Стара планина“
първа степен с мечове (№ 443)
генерал-майор Иван Константинов Сарафов посмъртно с орден „Стара планина“
първа степен с мечове (№ 444)
генерал-майор Димитър Кирков Кирков посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове (№ 445)
генерал-майор Радой Ичов Сираков
посмъртно с орден „Стара планина“
първа степен с мечове (№ 446)
генерал-майор Васил Петров Делов
посмъртно с орден „Стара планина“
първа степен с мечове (№ 447)
генерал-лейтенант Радко Русков Димитриев посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове (№ 448)
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На генерал-лейтенант Климент Евтимов
Бояджиев посмъртно с орден „Стара
планина“ първа степен с мечове (№ 449)
На генерал от пехотата Павел Петров Христов посмъртно с орден „Стара планина“
първа степен с мечове (№ 450)
На генерал от пехотата Православ Кръстев
Тенев посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове (№ 451)
На генерал-лейтенант Никола Колчев Генев
посмъртно с орден „Стара планина“
първа степен с мечове (№ 452) 	
На генерал-лейтенант Атанас Григориев
Назлъмов посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове
(№ 453)
На капитан І ранг Димитър Добрев Добрев посмъртно с орден „Стара планина“ първа степен с мечове (№ 454)
На Йордан Йовчев Йовчев с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 4)
На г-н Анри Лоарет – директор на музея
„Лувър“, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен (№ 53)
На г-н Карол Мистрик – извънреден и пълномощен посланик на Словашката репуб
лика в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен (№ 41)
На г-жа Шийла Камерър – извънреден и
пълномощен посланик на Република
Южна Африка в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 42)
На г-н Александар Църквеняков – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика Сърбия в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 43)
На Иван Николов Абаджиев с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 52)
На г-н Жак Баро – член на Конституционния съвет на Френската република,
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 74)
На г-жа Олфат Фарах – извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 76)
На г-жа Мишлин Аби Самра – извънреден
и пълномощен посланик на Ливанската република в Република България, с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 77)
На г-н Церендорж Ганхуяг – извънреден и
пълномощен посланик на Монголия в
Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 87)
На г-н Джузепе Консоло с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 90)
На Енчо Стоев Пиронков с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 93)
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На проф. Елена Иванова Баева с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 94)
50
На Калинка Згурова Кънева с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 95)
50
На Ана (Ани) Димитрова Бакалова с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 96)
50
На Найден Станев Вълчев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 97)
50
На Драгомир Димитров Ненов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 98)
50
На г-н Чън Би-хо – извънреден и пълномощен посланик на Република Корея
в Републ ика България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 109)
52
На г-н Карел Кристиан ван Кестерен – извънреден и пълномощен посланик на
Кралство Нидерландия в Република
България, с орден „Стара планина“
първа степен (№ 121)
54
На г-н Трасивулос Стаматопулос – извънре
ден и пълномощен посланик на Република Гърция в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 130)
59
На г-жа Даря Баудаж Курет – извънреден
и пълномощен посланик на Републ ика
Словения в Република България, с
орден „Мадарскиконник“ първа степен
(№ 131)
59
На Александър Стефанов Шаламанов с
медал „За заслуга“ (№ 129)
60
На Димитър Симеонов Ларгов с орден
„Стара планина“ втора степен (№ 150)
67
На Неделчо Крумов Беронов с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 151)
68
На Васил Михайлов Етрополски с орден
„Стара планина“ втора степен (№ 152)
68
На г-н Гуо Йеджоу – извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 155) 68
На Виол и на Мари нова С пас ова с ор ден „Стара планина“ първа степен
(№ 166)
72
На Константин Николов Жалов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 167)
72
На Ирина Георгиева Бокова с орден „Стара
планина“ с лента (№ 211)
98
На проф. д-р Роланд Валтер Марти с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 217)
101
На Михаил Николаев Вълов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ втора степен
(№ 227)
106
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На Асен Георгиев Шопов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 237)
106
На проф. д-р Франсис Джеймс Томсън с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен (№ 238)
108
Д. За удостояване офицери с висши военни
звания
На бригаден генерал Пламен Маринов
Лилов с висше офицерско звание „генерал-майор“,  считано от 1 март 2013 г.
(№ 51)
29
На комодор Емил Василев Ефтимов с висше
офицерско звание „контраадмирал“,
считано от 16 юли 2013 г. (№ 85)
41
За повишаване на о.р. бригаден генерал
Александър Панайотов Александров
във висше военно звание в резерва
„генерал-майор“ (№ 246)
110
Е. За утвърждаване на граници и центрове за административно-териториални
единици
За утвърждаване на нови граници на община
Чирпан, област Стара Загора, и община
Стара Загора, област Стара Загора (№ 1)
5
За изменение на Указ № 1 от 10 януари
2013 г. (ДВ, бр. 5 от 18 януари 2013 г.) за
утвърждаване нови граници на община
Чирпан, област Стара Загора, и община Стара Загора, област Стара Загора
(№ 15)
14
Ж. Други
За изменение на Указ № 85 от 28 февруари
2012 г. за утвърждаване на длъжностите
във въоръжените сили на Република
България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за
охрана (№ 25)
17
За възлагане на Бойко Методиев Борисов
да състави правителство (№ 32)
19
За възлагане на Сергей Дмитриевич Станишев да състави правителство (№ 37)
20
За възлагане на парламентарната група на
Движение за права и свободи да посочи кандидат за министър-председател
(№ 45)
23
За назначаване на служебно правителство
(№ 56)
25
За определ яне номераци ята, наименованията и границите на изборните
райони за произвеждане на избори за
народни представители на 12 май 2013 г.
(№ 58)
25
За изменение на Указ № 85 от 2012 г. за
утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България,
Националната раз узнавателна служба и
Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (№ 79) 37
За свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и второ Народно
събрание на 21 май 2013 г. в 10,00 ч.
(№ 89)
45
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За

За

За

възлагане на кандидата за министърпредседател Бойко Методиев Борисов
да състави правителство (№ 91)
възлагане на кандидата за министърпредседател Пламен Василев Орешарски да състави правителство (№ 92)

За

За

За

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
47
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
47

предлагане на Четиридесет и второто Народно събрание да избере Пламен Василев Орешарски за министърпредседател на Република България

(№ 99)

48

връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и
допълнение на Закона за специалните
разузнавателни средства, приет от ХLIІ
Народно събрание на 11 юли 2013 г., и
мотивите към указа (№ 153)
връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г., приет
от ХLIІ Народно събрание на 1 август
2013 г., и мотивите към указа (№ 168)
връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение
и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от
ХLIІ Народно събрание на 24 октомври
2013 г., и мотивите към указа (№ 207)

66

70

97

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
По конституционно дело:
Номер 5 от 2012 г. (№ 1)

30

Номер 1 от 2013 г. (№ 2)

50

Номер 7 от 2013 г. (№ 3)

57

Номер 11 от 2013 г. (№ 4)

62

Номер 13 от 2013 г. (№ 5)

63

Номер 5 от 2013 г. (№ 6)

65

Номер 16 от 2013 г. (№ 7)

89

Номер 6 от 2013 г. (№ 8)

91

Номер 18 от 2013 г. (№ 9)

94

Номер 8 от 2013 г. (№ 10)

95

Номер 20 от 2013 г. (№ 11)

104

Номер 9 от 2013 г. (№ 12)

105

Номер 14 от 2013 г. (№ 13)

105

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За
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обявяване за избран за председател на
Конституционния съд на Република България Димитър Великов Токушев (№ 2) 23

По конституционно дело:
Номер 7 от 2012 г. (№ 3)

34

Номер 4 от 2013 г. (№ 4)

65

348 За изменение на Постановление № 367
на Министерския съвет от 2011 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2012 г.
349 За изменение и допълнение на Нар е д б а т а з а с п е ц и ф и ч н и т е и з и с к
вания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г.
350 За изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179
на Министерския съвет от 2001 г.
351 За приемане на Наредба за батерии
и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
352 За приемане на Наредба за отработените
масла и отпадъчните нефтопродукти
353 За приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от
Закона за здравното осигуряване
354 За приемане на Наредба за норми
за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни
инсталации 	
355 За приемане на Наредба за излязлото
от употреба електрическо и електронно
оборудване
Поправка
1
За изпълнението на държавния бюд ж е т н а Ре п у б л и к а Б ъ л г а р и я з а
2013 г.
2
За одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2013 г. за присъединяването
на Република България към Шенгенското
пространство
3
За изменение на Постановление № 181
на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на стратегическ ите обекти и дейности, които са от значение
за националната сигурност
4
За изменение и допълнение на Постановление № 334 на Министерския съвет от
2011 г. за българските неделни училища
в чужбина
5
За приемане на обемите и цените на
медицинската помощ по чл. 55, ал. 2,
т. 2 от Закона за здравното осигуряване
за 2013 г.
6
За приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за публично-частното
партньорство
7
За изменение и допълнение на Наредбата
за реда за внасяне и разпределяне на
задължителните осигурителни вноски
и вноските за фонд „Гарантирани взе-
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мания на работниците и служителите“,
приета с Пост ановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г.
За изменение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от
2009 г.
За изменение на Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация, приета с Пост ановление № 129 на
Министерския съвет от 2012 г.
За изменение и допълнение на нормат и вн и а к т ове на М и н ис т ер ск и я
съвет
За приемане на Наредба за излезлите от
употреба моторни превозни средства
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение на Постановление № 86
на Министерския съвет от 2010 г. за
заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България и на държавните служители
и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи
За приемане на Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в
областта на автомобилния транспорт
и за интерфейси с останалите видове
транспорт
За приемане на Наредба за реда за
разпореждане с жилища, ателиета и
гаражи, предоставени за управление
на Министерството на вът решните
работи
За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
бюд жет ни к реди т и по бюд жета на
Министерството на външните работи
за 2013 г.
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини
за основен ремонт и за изграждане на
детски ясли и детски градини
за изменение на Постановление № 1
на Министерския съвет от 2013 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2013 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване
на регулирана професия на територията
на друга държава членка, приета с
Постановление № 74 на Министерския
съвет от 2011 г.
За изменение на Постановление № 269
на Министерския съвет от 2012 г. за
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създаване на ликвидационна комисия за
извършване ликвидацията на закрития
Фонд „Тютюн“
За изменение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с
Постановление № 252 на Министерския
съвет от 2000 г.
За изменение и допълнение на Тарифа
№ 14 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
и от областните управители, одобрена с
Постановление № 175 на Министерския
съвет от 1998 г.
За изменение на Постановление № 88
на Министерския съвет от 2010 г. за
определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на
правосъдието
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Община
Варна
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията
по вписванията, приет с Постанов
ление № 89 на Министерския съвет от
2007 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за категоризиране на труда при пенсиониране, приета с Постановление № 235
на Министерския съвет от 1998 г.
За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2013 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За условията и реда за отпускане на
безлихвени заеми на общини от централния бюджет за финансиране на
разходи за окончателни плащания по
одобрени проекти по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г. и за
тяхното възстановяване
За утвърждаване на единни разходни
стандарти за финансиране през 2013 г.
на държавните културни институти,
осъществяващи дейности в областта
на сценичните изкуства
За одобряване на целева субсидия за
капиталови разходи по бюджета на
община Пловдив за 2013 г.
За допълнение на Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за
кадрово осигуряване на някои дейности
в бюджетните организации
За условията за получаване на стипендии
от учениците след завършено основно
образование
За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г.
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За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, събирани от Контролнотехническата инспекция към Министерството на земеделието и храните
по Закона за регистрация и контрол
на земеделската и горската техника,
одобрена с Постановление № 21 на
Министерския съвет от 1999 г.
За приемане на Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания
За изменение и допълнение на Правилника за устройството, дейността и
структурата на Медицинския институт
на Министерството на вът решните
работи, приет с Постановление № 210
на Министерския съвет от 2011 г.
За приемане на Наредба за реда за
установяването и означаването на европейски критични инфраструктури
в Република България и мерките за
тяхната защита
За допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет
За изменение на Постановление № 59
на Министерския съвет от 2011 г. за
условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния
бюджет за финансиране на разходи за
окончателни плащания по одобрени
проекти по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
и за тяхното възстановяване
За одобряване на Тарифа за таксите,
които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона
за горите и по Закона за държавните
такси
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За приемане на Наредба за условията
и реда за разкриване и осигуряване
дейността на курсове по начална и/
или специална военна подготовка във
висшите училища и за подготовката на
учениците от средните училища
За одобряване на допълнителни бюджетни средства от централния бюджет за
2013 г. за честване на 135-годишнината
от Освобождението на България
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет
за 2013 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 230 на Министерския
съвет от 2009 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в
срока на прилагане на Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. със средства от техническата помощ на програмата
За изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
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министъра на отбраната и Българската
армия, приет с Пост ановление № 84 на
Министерския съвет от 2010 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 333 на Министерския съвет от
2010 г. за приемане на План за развитие
на въоръжените сили на Република
България
За изменение на Постановление № 1
на Министерския съвет от 2013 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2013 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За одобряване на целева субсидия за
капиталови разходи по бюджета на
Столичната община за 2013 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
средства по бюджета на Българската
академия на науките за стимулиране
на водещите иновативни и общественополезни научни изследвания
За определяне на структури от другите сили от системата за национална
сигурност на Република България и
тяхната численост за включване във
въоръжените сили във военно време
За приемане на Наредба за условията
и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във
връзка с ограниченията за употреба на
определени опасни вещества
За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
За осигуряване на средства за крайни
декодиращи устройства на лица със
специфични социални потребности за
приемане на цифрово телевизионно
радиоразпръскване и за провеждане на
национална информационна кампания
за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на
Министерския съвет от 2008 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
мерките срещу изпирането на пари,
приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г.
За одобряване на целева субсидия за
капиталови разходи по бюджетите на
община Варна и на община Русе за
2013 г.
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За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
бюд жет ни к реди т и по бюд жета на
Министерството на външните работи
за 2013 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на
пазара на биоциди, приета с Постановление № 336 на Министерския съвет
от 2007 г.
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2013 г.
За изменение на Тарифата за държавните
такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243
на Министерския съвет от 2005 г.
За одобряване на целева субсидия за
капиталови разходи по бюджетите на
община Бургас и на община Добрич за
2013 г.
За приемане на план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на
избори за народни представители през
2013 г. 	
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За условията и реда за определяне на
изпълнител от страна на кандидати
за безвъзмездна финансова помощ и
бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, Съвместната
оперативна програма „Черноморски
басейн 2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов
механизъм
За одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община
Варна и на община Русе за 2013 г.
За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета
на Министерството на физическото
възпитание и спорта за 2013 г.
За определяне на Тарифа, по която партиите, коалициите от партии и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и
техните регионални центрове
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
За приемане на Устройствен правилник
на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
и на неговата администрация
За преструктуриране на нелихвените
разходи по републиканския бюджет за
2013 г.
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За изменение и допълнение на Наредбата за осигурителните каси, приета с
Постановление № 89 на Министерския
съвет от 2001 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на
паричните обезщетения и помощи от
държавното обществено осигуряване,
приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за отпускане и изплащане на паричните
обезщетения за безработица, приета с
Постановление № 32 на Министерския
съвет от 2002 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските
лица, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.
За изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите,
върху които се правят осигурителни
вноски, приета с Постановление № 263
на Министерския съвет от 1999 г.
За приемане на Правилата за речния
надзор по Дунава
За приемане на Правила за плаване по
река Дунав
За изменение на Тарифата за таксите,
които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона
за енергийната ефективност и Закона за
енергията от възобновяеми източници,
приета с Постановление № 26 на Министерския съвет от 2012 г.
За еднократно подпомагане на лица и
семейства
За изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския
съвет от 2013 г. за приемане на плансметка за разходите по подготовката
и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г.
За приемане на Тарифа за таксите,
събирани от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“ за
дейностите по оценка, надзор и повторна
оценка на технически служби
За изменение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси,
приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
За изменение на Постановление № 1
на Министерския съвет от 2013 г. за
изпълнението на държавния бюд жет
на Република България за 2013 г.
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За предоставяне на средства по бюджета
на Националната служба за охрана за
прилагане на Решение 2008/477/ЕО за
хармонизиране на радиочестотна лента
2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги в Общността
За отменяне на нормативни актове на
Министерския съвет
За изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата
за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република
България, приета с Постановление № 280
на Министерския съвет от 1998 г.
За приемане на Наредба за радиационна
защита при дейности с радиационни
дефектоскопи
За изменение и допълнение на нормат и вн и а к т ове на М и н ис т ер ск и я
съвет
За одобряване на Тарифа за таксите,
които се събират от Българския институт
по метрология
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За приемане на Наредба за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените
продукти
За изменение и допълнение на Постанов
ление № 67 на Министерския съвет от
2013 г. за приемане на план-сметка за
разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
чуж денците в Република България,
приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 236 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на детайлни
правила за допустимост на разходите
по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската
икономика 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално
развитие 43
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
за 2013 г.
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г.
За п р едо с т а вя не на доп ъ л н и т ел на
финансова помощ чрез бюджета на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване участието на собственици на
самос т оя т ел н и ж и л и щ н и обек т и в
многофамилни жилищни сгради, одо-
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брени по проект BG161PO001-1.2.01-0001
„Енергийно обновяване на българските
домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
104 За изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и
предоставяне на стандартна информация
за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията
на енергия и на други ресурси, приета с
Постановление № 140 на Министерския
съвет от 2011 г.
105 За допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно
чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета
от 21 октомври 2009 г. за създаване на
рамка за определяне на изискванията
за екодизайн към продуктите, свързани
с енергопотреблението, приета с Постановление № 101 на Министерския съвет
от 2010 г.
106 За отменяне на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране
на отпадъците от производството на
титанов диоксид, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет
от 2004 г.
107 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
108 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2013 г.
109 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната
власт за 2013 г.
110 За изменение на Правилника за организацията и дейността на Националния
съвет за научни изследвания, приет с
Постановление № 105 на Министерския
съвет от 2004 г.
111 За изменение и допълнение на Наредбата за търговете и конкурсите, приета с
Постановление № 213 на Министерския
съвет от 2003 г.
112 За изменение на Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните
заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет
от 2000 г.
113 За утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавн и т е висш и у ч и л и ща з а у чебнат а
2013 – 2014 г.
Поправка
114 За приемане на Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от
повикване във въоръжените сили при
мобилизация
115 За изменение и допълнение на Наредбата
за общите изисквания за оперативна
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съвместимост и информационна сигурност, приета с Постановление № 279 на
Министерския съвет от 2008 г.
За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират
в системата на Министерството на
икономиката, енергетиката и т у ризма по Закона за държавните такси,
приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от 1995 г.
За определяне на условията, критериите
и реда за финансово подпомагане на
общините през 2013 г. за достъпа им до
финансиране от Фонда за органите на
местното самоуправление в България
„ФЛАГ“ – ЕАД
За определяне размера на еднократната
целева помощ за ученици, записани в
първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част
от разходите в началото на учебната
2013 – 2014 г.
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2013 г. за изпълнение
на дейности по Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие и Закона
за кадастъра и имотния регистър
За изменение на Наредбата за условията
и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет
от 2003 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, приет с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2010 г.
За изменение на Постановление № 110
на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на Съвет за развитие при
Министерския съвет
За предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за финансиране на приоритетния
инфраструктурен проект „Изграждане
на нов граничен комбиниран (пътен
и железопътен) мост на река Дунав
п ри Ви д и н – К а лафат (Бъ л гари я –
Румъния)“
За предоставяне на финансови средства
от централния бюджет за 2013 г. по
бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за
финансово осигуряване на дейностите по
извеждане от експлоатация на блокове
1 – 2 на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, и за
изпълнение на програмата за национална туристическа реклама
За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Българската академия
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на науките за подпомагане на дейностите
по научно обслужване с висока обществена и държавна значимост
За допълнение на Тарифата за таксите,
които се събират от Министерството
на образованието, младежта и науката,
одобрена с Постановление № 103 на
Министерския съвет от 2003 г.
За допълнение на Правилника за реда за
упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в
капитала, приет с Постановление № 112
на Министерския съвет от 2003 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани
с оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия
и контрола над тях във и от въоръжените сили на Република България,
приета с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2010 г.
За допълнение на Постановление № 258
на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна
програма „Транспорт“, съфинансирана
от Кохезионния фонд и Европейския
фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г. 	
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за
негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с Постановление № 351
на Министерския съвет от 2012 г.
За изменение на Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за
кадрово осигуряване на някои дейности
в бюджетните организации
За изменение на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от
жилищния фонд на Министерството на
отбраната, които се намират в населени
места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра
на отбраната и на Българската армия,
приета с Постановление № 193 на Министерския съвет от 2010 г. 	
За определяне размера на таксите за
преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и
железопътен) мост на река Дунав между
градовете Видин (Републ ика България)
и Калафат (Румъния), събирани от съвместната търговска структура – оператор
на новия комбиниран мост
За определяне размера на еднократната
целева помощ за ученици, записани в
първи клас на държавно или общинско
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училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната
2013/2014 г.
За предоставяне на средства на Българския Червен кръст за изпълнение
на план 2013 г. за разпределение на
храни от интервенционните запаси на
Европейския съюз за най-нуждаещи се
лица
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Авиоотряд
28 за 2013 г.
За изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите,
приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на
Министерския съвет от 2008 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 1 на Министерския съвет
от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2013 г.
За изменение на Постановление № 89
на Министерския съвет от 2012 г. за
приемане на държавен военновременен
план
За приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта
и спорта
За изменение на Устройствения правилник на областните администрации,
приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
За определяне функциите на българските органи и институции по смисъла на
Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 г. за координация на системите за
социална сигурност, Регламент (ЕО)
№ 987/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 септември 2009 г. за
установяване процедурата за прилагане
на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална
сигурност и Регламент (ЕС) № 1231/2010
на Европейския парламент и на Съвета
от 24 ноември 2010 г. за разширяване
обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и
на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави,
които все още не са обхванати от тези
регламенти единствено на основание
тяхното гражданство
За изменение на Постановление № 1
на Министерския съвет от 2013 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2013 г. 	
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната
власт за 2013 г.
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147 За изменение и допълнение на Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и
сведенията, представляващи служебна
тайна, приета с Постановление № 205
на Министерския съвет от 2002 г.
148 За изменение на Устройствения правилник на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232
на Министерския съвет от 2009 г.
149 За приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
150 За изменение и допълнение на нормат и вн и а к т ове на М и н ис т ер ск и я
съвет
151 За приемане на Тарифа за определяне
на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната
профилактична програма и програмите
за надзор и ликвидиране на болести по
животните за 2013 г.
152 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната
политика за 2013 г. за изплащане на
еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица
при инцидента в рудник „Ораново“,
община Симитли, на 16 юли 2013 г.
153 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2013 г.
154 За допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването
на водните площи, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет
от 1996 г.
155 За изменение и допълнение на Правилника за фу нк циите, за дачите и
организацията на работа на Съвета по
сигурността при Министерския съвет,
приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г.
156 За закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Кюстендил
157 За създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление
158 За изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, приет с Постановление № 268 на Министерския
съвет от 2009 г.
159 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет
с Постановление № 343 от 2004 г.
160 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
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Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
161 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на регионалното
развитие и Устройствен правилник на
Министерството на инвестиционното
проектиране
162 За предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд „Земеделие“
по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2013 г.
163 За изменение на Постановление № 152
на Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2013 г.
за изплащане на еднократна финансова
помощ на законните наследници на починалите лица при инцидента в рудник
„Ораново“, община Симитли, на 16 юли
2013 г.
164 За приемане на Наредба за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка
по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта,
за изискванията за изпитване на игрално
оборудване и игрален софтуер и за реда
за извършване на проверки
165 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
бюджетни кредити по бюджетите на
Министерството на отбраната и на
Министерския съвет за 2013 г. за честването на  100 години от Балканските
войни
Поправка
166 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
за 2013 г. за изплащане на държавна
парична награда за особени заслуги на
лицата от персонала на рудник „Ораново“ и на външните минни спасители,
взели участие в спасителната операция
по издирване на затрупаните миньори
при инцидента в рудник „Ораново“, община Симитли, на 16 юли  2013 г.
167 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
семейни помощи за деца, приет с Пос
тановление № 139 на Министерския
съвет oт 2002 г.
168 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 302
на Министерския съвет от 2009 г.
169 За изменение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция
по т ра нсп л а н т а ц и я, п рие т с По с 
тановление № 34 на Министерск и я
съвет от 2004 г.
170 За отмяна на Постановление № 27 на
Министерския съвет от 2008 г. в изпълнение на Обща позиция 2006/318/
ОВППС на Съвета на Европейския съюз
от 27 април 2006 г. за подновяване на
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ограничителните мерки по отношение
на Бирма/Мианмар, на Обща позиция
2007/248/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 23 април 2007 г. за
подновяване на ограничителните мерки
по отношение на Бирма/Мианмар и на
Обща позиция 2007/750/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 19 ноември
2007 г. за изменение на Обща позиция
2006/318/ОВППС за подновяване на
ограничителните мерки по отношение
на Бирма/Мианмар
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. 	
За приемане на Устройствен правилник
на Държавна агенция „Технически операции“
За изменение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на иг рачк ите, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2010 г.
За изменение на Наредбата за условията
и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за
медицинските изделия и за определяне
на стойността, до която те се заплащат,
приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г.
За изменение на Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката, приет с Постановление № 11
на Министерския съвет от 2010 г.
За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на културата
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане
на схема за предоставяне на плодове и
зеленчуци в учебните заведения – схема
„Училищен плод“, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет
от 2010 г.
За изменение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на пиротехническите
изделия, приета с Постановление № 315
на Министерския съвет от 2009 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за означаване вида на материалите,
използвани в основните части на обувките, приета с Постановление № 112 на
Министерския съвет от 2006 г. 	
За приемане на Наредба по чл. 13, ал. 3 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП)
за критериите и реда за определяне на
основни национални интереси в областта
на сигурността и отбраната по смисъла
на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
и реда за сключване на договори
За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
бюджетни кредити по бюджета на Ми-
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нистерството на вътрешните работи за
2013 г. за организиране на обучение на
Силите за сигурност на Косово
За изменение на Постановление № 1
на Министерския съвет от 2013 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2013 г.
За изменение на Постановление № 245
на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна
програма „Регионално развитие“, съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие, за финансовата
рамка 2007 – 2013 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския
спортен тотализатор, приет с Постановление № 163 на Министерския съвет
от 2000 г. 	
За приемане на Наредба за безопасност
при управление на радиоактивните
отпадъци
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За приемане на Правилник за устройството и дейността на Военна академия
„Георги Стойков Раковски“
За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на земеделието и
храните
За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
За изменение и допълнение на Постановление № 180 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на детайлни
правила за допустимост на разходите
по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
За изменение на Постановление № 88
на Министерския съвет от 2010 г. за
определяне на първостепенния и второстепенни те разпореди тели с бюджетни кредити в Министерството на
правосъдието
За изменение на Постановление № 190
на Министерския съвет от 2011 г. за
временно прекратяване дейността на
задгранични представителства на Република България
За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение на Устройствения правилник на Дирекцията за национален
строителен контрол, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от
2010 г.
За изменение на Устройствения правилник на А генци ята по геодези я,
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картография и кадастър, приет с Пос
тановление № 302 на Министерския
съвет от 2004 г.
За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на икономиката и
енергетиката
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2013 г.
За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
бюд жет ни к реди т и по бюд жета на
Министерството на външните работи
за 2013 г.
За изменение на Устройствения правилник на Министерството на околната
среда и водите, приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от
2009 г.
За изменение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет
от 2008 г.
За приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните
работи
За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2013 г. за нуждите
на Център „Фонд за лечение на деца“
За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
бюджетни кредити за честване през
2013 г. на 110 години от ИлинденскоПреображенското въстание
За уреждане на отношенията във връзка с
преобразуването на административните
структури по § 14, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона
за Държавна агенци я „Национална
сигурност“
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
За допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина,
приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
За изменение на Постановление № 14
на М и н ис т ерск и я с ъве т о т 2011 г.
за определяне на първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на
културата
За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на земеделието и храните за
2013 г.
За изменение на Постановление № 1
на Министерския съвет от 2013 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2013 г.
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211 За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за извършване на
посредническа дейност по наемане на
работа, приета с Постановление № 107
на Министерския съвет от 2003 г.
212 За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които събират музеите,
Националният институт за недвижимо
културно наследство и Националната
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
за извършване на услуги и за издаване
на документи и дубликати, одобрена с
Постановление № 290 на Министерския
съвет от 2011 г.
213 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
214 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет
от 2008 г. 	
215 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на правосъдието
216 За изменение на Постановление № 131
на Министерския съвет от 2012 г. за
определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на вътрешните работи
217 За одобряване на допълнителни разходи
и трансфери по републиканския бюджет
за 2013 г.
218 За изменение на Наредбата за реда и
начина за въвеждане на бандеролите за
бутилирани алкохолни напитки, приета
с Постановление № 157 на Министерския съвет от 2006 г.
219 За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет
от 2008 г.
220 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на
Министерския съвет от 2006 г.
221 За предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. на „Български
пощи“ – ЕА Д, за компенсиране на
несправедливата финансова тежест от
извършване на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските
услуги през 2011 г.
222 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския
съвет от 2003 г. 	
223 За изменение на Постановление № 1
на Министерския съвет от 2013 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2013 г. 	
224 За изменение и допълнение на Тарифа
№ 1 към Закона за държавните такси
за таксите, събирани от съдилищата,
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прокуратурата, следствените служби
и Министерството на правосъдието,
приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г.
За изменение на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за
приоритетни вещества и някои други
замърсители, приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от
2010 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение на Устройствения правилник на областните администрации,
приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
бюд жет ни к реди т и по бюд жета на
Министерството на вътрешните работи за 2013 г. за увеличаване щатната
численост на персонала на Държавната
агенция за бежанците при Министерския
съвет за осигуряване на увеличения
капацитет за прием на лица, търсещи
закрила
За изменение на Постановление № 1
на Министерския съвет от 2013 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2013 г. 	
За изменение и допълнение на Постановление № 69 на Министерския
съвет от 2013 г. за условията и реда за
определяне на изпълнител от страна на
кандидати за безвъзмездна финансова
помощ и бенефициенти на договорена
безвъзмездна финансова помощ от
Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски
басейн 2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов
механизъм
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната
власт за 2013 г.
За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България, приет с
Постановление № 145 на Министерския
съвет от 2012 г.
За изменение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, приет с
Постановление № 59 на Министерския
съвет от 2008 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За приемане на Наредба за третиране
на биоотпадъците
За изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския
съвет от 2010 г. за създаване на Съвет
за развитие при Министерския съвет
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237 За изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката
и външното оформление на тютюневите
изделия и за определяне на стандарти за
извършване на оценка на съответствието
на съдържанието на вредни съставки в
цигарите, приета с Постановление № 184
на Министерския съвет от 2004 г.
238 За допълнение на списъка на държавите
с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона
за експортното застраховане, приет с
Постановление № 124 на Министерския
съвет от 2007 г. 	
239 За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по
бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи
училища и детски градини
240 За допълнение на Постановление № 234
на Министерския съвет от 2012 г. за
определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на младежта
и спорта
241 За изменение на Правилника за структурата, дейността и организацията на
работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на
Министерския съвет от 2009 г.
242 За определяне размера на линията на
бедност за страната за 2014 г.
243 За определяне на условията и реда за
предоставяне на информация и данни
за въвеж да не в И нформа ц ион ната
система на Европол в съответствие с
Решение 2009/371/ПВР на Съвета от
6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)
244 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране за 2013 г.
245 За изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употр еба моторни
превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет
от 2013 г.
246 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
247 За приемане на Устройствен правилник
на Държавна агенция „Технически операции“ 	
248 За приемане на Наредба за изискванията
към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване
или за проучване, добив и първична
преработка на подземни богатства,
за ликвидация и/или консервация на
геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на
засегнатите земи и за условията и реда
за тяхното съгл асуване
249 За определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
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250 За изменение на Постановление № 84
на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Списък на средищните
училища в Република България, определяне на критерии за включване
в Списъка на средищните училища и
приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително
финансиране за осигуряване обучението
на пътуващите ученици от средищните
училища
251 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 216 на
Министерския съвет от 2008 г. 	
252 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
253 За изменение на Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с
Постановление № 293 на Министерския
съвет от 2011 г.
254 За одобряване на целева субсидия за
капиталови разходи по бюджета на
Община Русе за 2013 г.
255 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета
256 За приемане на Наредба за излязлото
от употреба електрическо и електронно
оборудване
257 За изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към напитките от
плодове, приета с Постановление № 219
на Министерския съвет от 2002 г.
258 За предоставяне на допълнителни бю
джетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.
259 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2013 г.
260 За одобряване на допълнителни средства
за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за декември
2013 г.
261 За отменяне на Наредбата за регулиране
на цените на топлинната енергия 	
262 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
263 За изменение на Постановление № 198
на Министерския съвет от 2013 г. за
одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2013 г.
264 За приемане на Устройствен правилник
на Българската агенция за инвестиции
265 За изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния
институт за недвижимо културно наследство, приет с Постановление № 8
на Министерския съвет от 2012 г. 	
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266 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
и на нейната администрация, приет с
Постановление № 122 на Министерския
съвет от 2004 г. 	
267 За изменение и допълнение на Постановление № 27 на Министерския съвет от
2013 г. за предоставяне на допълнителни
бюджетни кредити на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2013 г.
268 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2013 г.
269 За изменение и допълнение на Наредбата
за документите, необходими за издаване
на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване
на промени в тях, приета с Постановление № 270 на Министерския съвет
от 2012 г. 	
270 За одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджета на община
Девин за 2013 г.
271 За допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно
чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета
от 21 октомври 2009 г. за създаване на
рамка за определяне на изискванията
за екодизайн към продуктите, свързани
с енергопотреблението, приета с Постановление № 101 на Министерския съвет
от 2010 г.
272 За приемане на Устройствен правилник
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
273 За одобряване на целева субсидия за
капиталови разходи по бюджета на
община Неделино за 2013 г.
274 За изменение на Постановление № 59
на М и н ис т ерск и я с ъве т о т 2011 г.
за условията и реда за отпускане на
безли х вени заеми на общини те от
централния бюджет за финансиране
на разходи за окончателни плащания
по одобрени проекти по Програмата
за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. и тяхното възстановяване
275 За приемане на Наредба за разделно
събиране на биоотпадъците
276 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, приет с
Постановление № 351 на Министерския
съвет от 2006 г.
277 За създаване на Център за развитие на
човешките ресурси и за приемане на
Правилник за устройството и дейността
на Центъра за развитие на човешките
ресурси
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278 За приемане на Устройствен правилник
на Агенцията за ядрено регулиране
279 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на
вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет
от 2006 г.
280 За изменение и допълнение на Наредбата за задължителните общи условия
за сиг у рност на авт омат изи рани т е
информационни системи или мрежи, в
които се създава, обработва, съхранява
и пренася класифицирана информация,
приета с Пост ановление № 99 на Министерския съвет от 2003 г.
281 За изменение на Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи
и документи на хартиен носител в
администрациите, приета с Постановление № 101 на Министерския съвет
от 2008 г.
282 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на
Министерския съвет от 2008 г.
283 За изменение на Постановление № 131
на Министерския съвет от 2012 г. за
определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на вътрешните работи
284 За изменение на Постановление № 1
на Министерския съвет от 2013 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2013 г.
285 За внасяне на допълнителни средства
в централния бюджет за 2013 г. от
държавни предприятия и еднолични
търговски дружества с държавно участие
в капитала
286 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на икономиката и енергетиката, приет с
Постановление № 197 на Министерския
съвет от 2013 г.
287 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г.
288 За предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета
на Министерството на т ранспорта,
информационните технологии и съобщенията за „Български пощи“ – ЕАД,
и на общини
289 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната
политика за 2013 г.
290 За одобряване на допълнителен трансфер
от централния бюджет по план-сметката на Държавен фонд „Земеделие“ за
2013 г. за осигуряване на допълнителни
средства за разплащане на субсидии към
бенефициенти по схемата на национални
доплащания за животни
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291 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г.
292 За одобряване на допълнителни разходи
по републиканския бюджет за 2013 г.
293 За изменение на Постановление № 1
на Министерския съвет от 2013 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2013 г.
294 За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
295 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с
Постановление № 179 на Министерския
съвет от 2011 г.
296 За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за издаване, отказ
и отнемане на разрешения за работа на
чужденци в Република България, приета
с Постановление № 77 на Министерския
съвет от 2002 г. 	
297 За допълнение на Наредбата за работното
време, почивките и отпуските, приета с
Постановление № 72 на Министерския
съвет от 1986 г.
298 За изменение и допълнение на Устройствени я правилник на Държавната
агенция за бежанците при Министерския
съвет, приет с Постановление № 59 на
Министерския съвет от 2008 г. 	
299 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Националната
разузнавателна служба за 2013 г.
300 За изменение на Постановление № 27
на Министерския съвет от 2013 г. за
предоставяне на допълнителни бюджетни кредити на Министерството на
регионалното развитие за 2013 г.
301 За одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджета на община
Септември за 2013 г.
302 За одобряване на целева субсидия за
капиталови разходи по бюджета на
община Перник за 2013 г.
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разбирателство между правителството
на Република България и Европейската
инвестиционна банка за оказване на
подкрепа при изпълнението на проекти,
финансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз
110
За разбирателство между правителството
на Република България и Световната
банка за партньорство и оказване на
техническ а подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти
на Европейския съюз
110
Изменение към Меморандума за разбирателство между правителств ото на Република България и Световната банка за
партньорство и оказване на техническа
подкрепа във връзка с изпълнението на
Структурните инструменти на ЕС
110

За
За
За

За

За

батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
отработените масла и отпадъчните
нефтопродукти
норми за допустими емисии на серен
диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни
инсталации
из л яз ло т о о т у по т реба елек т ри ческо и електронно оборудване
излезлите от употреба моторни превозни
средства
условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в
областта на автомобилния транспорт
и за интерфейси с останалите видове
транспорт
реда за разпореждане с жилища, ателиета
и гаражи, предоставени за управление
на Министерството на вът решните
работи
реда за установяването и означаването
на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за
тяхната защита

2
2

2
2
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8

8
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За

условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална
и/или специална военна подготовка във
висшите училища и за подготовката на
учениците от средните училища
21
За условията и реда за пускане на пазара на
електрическо и електронно оборудване
във връзка с ограниченията за употреба на
определени опасни вещества
24
За радиационна защита при дейности с
радиационни дефектоскопи
38
За условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти
40
За отсрочване на запасни и техника-запас
от повикване във въоръжените сили при
мобилизация
47
За реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда
за извършване на проверки
72
По чл. 13, ал. 3 от Закона за обществен и т е пор ъч к и (ЗОП) за к ри т ери ите и реда за определяне на основни
национални интереси в областта на
сигурността и отбраната по смисъла
на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
и реда за сключване на договори
75
За безопасност при управление на радиоактивните отпадъци 	
76
За третиране на биоотпадъците
92
За изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене
и проучване или за проучване, добив и
първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация
на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на
засегнатите земи и за условията и реда
за тяхното съгл асуване
95
За излязлото от употреба електрическо и
електронно оборудване
100
За разделно събиране на биоотпадъците
107
ТАРИФИ
За

таксите, които се събират в системата на
Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните
такси
По която партиите, коалициите от партии
и и н и ц иат и вн и т е ком и т е т и за п лащат п ред изборн и т е п реда ва н и я по
Българската национа лна телевизи я
и Българското национално радио и
техните регионални центрове
За таксите, събирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби
За таксите, които се събират от Българския
институт по метрология

21

30

38
40

За
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определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по
държавната профилактична програма
и програмите за надзор и ликвидиране
на болести по животните за 2013 г.

66

МЕТОДИКИ
За

остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от
Закона за здравното осигуряване
Специализирани методики за оценка на
енергийните спестявания

2
17

РЕШЕНИЯ
1078 За удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площ „Блок Добрич“, разположена на
територията на област Добрич
1081 За издаване на разрешение за промяна в размера на площ Блок „Доб
рич“ за търсене и проучване на нефт
и природен газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, разположена на
територията на област Добрич
7
За административно-териториална про
мяна в oбщина Руен, област Бургас – закриване на населено място
14 За удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площ „Блок 1-4 Каварна“, разположена
на териториятана област Добрич
23 За откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-23 Света Марина“,
разположена в континенталния шелф
и в изк лючителната икономическа
зона на Република България в Черно
море, и за уведомление за предоставяне
на разрешение чрез конкурс
59 За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавнa
нуждa за изграждане на обект „Автомагистрала „Марица“, участък Любимец – Капитан Андреево от км 89+100
до к м 108+260 – реконст ру к ци я на
електропровод 20 кV при км 103+100“
на територията на община Свиленград,
област Хасково
60 За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Тракия“ Оризово – Бургас
ЛОТ 5, у част ък „К арнобат – пътен
възел „Бургас-запад“ от км 325+280 до
км 360+568 – изместване на електропроводи, т.т. кабели и водопроводи“ на
територията на област Бургас
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72

73

77

94
95

100

105

107

121

За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище
„Егреците“, разположено в землищeто на
гр. Ветрен, община Септември, област
Пазарджик
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Зъбера-2“, разположено в землището на с. Белотинци,
община Монтана, област Монтана, на
„Фили“ – ООД, Плевен
За допускане предварително изпълнение
на Решение № 1078 на Министерския
съвет от 2012 г. за удължаване срока на
разрешението за търсене и проучване
на нефт и газ в площ „Блок Добрич“ и
на Решение № 1081 на Министерския
съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за промяна в размера на площ
„Блок Добрич“
За административно-териториални промени в община Сунгурларе, област
Бургас – закриване на населени места
За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект
„Обходен път на град Враца – път I-1
(E-79) от км 0+000 до км 6+816.60“ на
територията на област Враца
За а д м и н ис т рат и вно - т ери т ориа л на
промяна в община Враца, област Враца – присъединяване на едно населено
място към друго населено място
За прекратяване на конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от
Закона за подземните богатства, в площ
„Блок 1-19 Свети Атанас“, обявен с Решение № 804 на Министерския съвет
от 2011 г.
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитобазалти,
от находище „Футула“, разположено в
землищата на с. Железник и с. Смолник,
община Карнобат, област Бургас, на
„Пътстрой Бургас“ – ЕООД, Бургас
За даване на разрешение за частично
прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 649
на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 58 от 2012 г.) за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт
и природен газ – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-21 Хан
Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море
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122 За продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт
и газ – подземни богатства по   чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок „Галата“, разположен в
континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море
123 За приемане на Отчета за изпълнението
на Националната статистическа програма и за дейността на Националния
статистически институт през 2012 г. и
за приемане на Националната статистическа програма за 2013 г.
124 За изменение и допълнение на Решение
№ 693 на Министерския съвет от 2011 г.
(ДВ, бр. 73 от 2011 г.) за предоставяне на
концесия за добив на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалноо блицовъчни
материали – гнайсошисти, от находище
„Чатала“, разположено в землището
на с. Железино, община Ивайловград,
област Хасково
125 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитови туфи,
от находище „Трите круши – запад“,
разположено в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас,
на „Базалт“ – ЕООД, Хасково
129 За признаване на Кооперация „Национална потребителна кооперация на
слепите в България“ за представителна
организация на национално равнище в
Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания
139 За обявяване на 6 март 2013 г. за Ден
на национален траур
160 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици,
от находище „Горна Кремена“, участък
„Буков дол“, разположено в землището
на с. Горна Кремена, община Мездра,
област Враца, на „Монолит“ – А Д,
София
161 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства – строителни
материали, от находище „Каменището“,
разположено в землището на гр. Летница, община Летница, област Ловеч,
на „Лет ница – Керамика“ – ЕООД,
Летница
166 За а д м и н ис т рат и вно - т ери т ориа л н и
промени в община Севлиево, област
Габрово
169 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище
„Кантона“, разположено в землището
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на с. Черни ри д, общ ина Ива й ло вград, област Хасково, на ЕТ „Севдин – Шукри Фейзи“ – Хасково
За изменение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. 	
За приемане на отчета за дейността на
Управителния съвет на Националния
компенсационен ж и лищен фон д за
2012 г.
За изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии
за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта
им относно валутата за изчисляване на
годишното концесионно плащане за 1
кубически метър минерална вода
За даване на разрешение за прехвърляне
изцяло на правата и задълженията по
предоставена на СД „БМ Трейд-1 – Ресурси и сие“ – Бургас, концесия за добив
на подземни богатства от находище
„Дядово Бомил“, община Нова Загора,
област Сливен
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Старите колиби“, разположено
в землището на с. Мулдава, община
Асеновград, област Пловдив
За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект
„Автомагистрала „Хемус“, участък Белокопитово – Каспичан от км 342+200
до к м 350+0 0 0 – реконст ру к ци я на
техническа инфраструктура“ на територията на област Шумен
За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавнa
нуждa за изграждане на обект „Нов
г рани чен мост на река Ду нав при
Видин – Калафат“ на територията на
община Видин, област Видин
За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „АМ
„Струма“ ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от  км 322+000 до км 359+483,52“
на територията на област Кюстендил и
област Благоевград
За изменение и допълнение на Националния план за разпределение на
радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет
от 2004 г.
За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект „Реконструкция на Път ІІІ-293 „Александрия – Коритен – Северняк – граница с
Република Румъния от км 44+442 до км
45+685,08“ на територията на община
Крушари, област Добрич
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437 За прекратяване на конкурс за избор
на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-22 Терес“, обявен с
Решение № 853 на Министерския съвет
от 2012 г.
68
470 За обявяване на 5 август 2013 г. за Ден
на национален траур
69
471 За признаване на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за национално представителна организация
71
494 За актуализация на Плана за въвеждане
на наземното цифрово телевизионно
радиоразпръскване (DVB-T) в Република
България, приет с Решение № 604 на
Министерския съвет от 2012 г.
75
502 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект
„Път Е-79 „Даскалово – Дупница“ от
км 287+450 до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел „Боснек“ при км
299+173, пътен възел „Старо село“ при
км 301+862, и реконструкция на техническа инфраструктура“ на територията
на област Перник
77
Поправка
82
593 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолинова суровина, от находище „Саръгьол“,
участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“, с.
Дойранци, община Каолиново, област
Шумен, чрез провеждане на търг с тайно
наддаване
89
625 За отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект „Интермодален терминал в Южен – Централен
район на планиране в България – Пловдив“ на територията на община „Родопи“, област Пловдив
100
644 За определяне на спечелилия търга с
тайно наддаване кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – жилен
кварц, от находище „Белия камък“, разположено в землището на с. Глоговица,
община Трън, област Перник
95
660 За изменение на списъци на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
и за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
97
664 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варови-
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672

678

697
698

714
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775

ци и мергели, от находище „Мадлен“,
разположено в землището на с. Горско
Сливово, община Летница, област Ловеч, на „Хидробетон“ – ООД, с. Казичене, Столична община
За признаване на Сдружение „Българска
асоциация за рекреация, интеграция
и спорт“ (БАРИС) за представителна
организация на национално равнище в
Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания
За изменение на списъците на защитени
зони за опазване на дивите птици и за
приемане на Списък на защитени зони
за опазване на дивите птици
За разместване на почивни дни през
2014 г.
За изменение и допълнение на Решение
№ 945 на Министерския съвет от 2012 г.
за разместване на почивни дни през
2013 г.
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци,
от находище „Брусарци“ – участъци
„Смирненски“ и „Брусарци“, разположено в землищата на гр. Брусарци
и с. Смирненски, община Брусарци,
област Монтана, на „Индустриални
минерали БГ“ – ЕООД, София
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – диабази
и гранодиорити, от находище „Лещака“,
разположено в землището на с. Раковица, община Макреш, област Видин,
на „Геотехмин“ – ООД, София
За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавнa
нуждa за изграждане на обект „АМ
„Хемус“ СОП – пътен възел „Яна“ от
км 0+000 до км 8+460, подобекти: Събиратели – изпарители за дъждовни води
и аварийни резервоари за депониране
на замърсители при залпов разлив,
разположени в участъците между км
2+180 и км 2+440 и между км 3+100
и к м 3+360 (след река Лесновска);
Препроектиране на селскостопански
път на км 1+990, попадащ във водното
препятствие – нов км 1+965; Реконструкция на ЕЛ 110 kV при км 1+649
и реконструкция на Деривация при
км 5+378 и Пътна връзка, осигуряваща
обслужване и достъп до газоразпределителна станция Кремиковци“ на
територията на област София
За определяне на дните за религиозни
празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през
2014 г.
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

97

ДОГОВОРИ

98

99
100

100

101

Решение на Европейския съвет от 25 март
2011 г. за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм
за стабилност за държавите членки,
чиято парична единица е еврото
Между Кралство Белгия, Република България, Чешката република,   Кралство
Дания, Федерална република Германия,
Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република,
Република Кипър, Република Латвия,
Република Литва,  Великото херцогство
Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия,
Република Австрия, Република Полша,
Португалската република, Румъния,
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия
(държави – членк и на Европейск и я
съюз) и Република Хърватия за присъединяване на Република Хърватия
към Европейския съюз, подписан на
9 декември 2011 г.

48

62

СПОРАЗУМЕНИЯ

107

Между правителството на Република България и Университетската агенция на
Франкофонията относно седалище за
Антена на Бюрото на Университетската
агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България

43

МЕМОРАНДУМИ
За

сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция
между правителството на Република
България и правителството на Република Косово
108
ПРОГРАМИ

За

108

108

сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между
правителството на Република България
и правителството на Република Гърция за периода 2012 – 2014 г. 	
За сътрудничество в обл астт а на науката,
културата и образованието между правителството на Република България и
правителството на Държавата Израел
за периода 2012 – 2014 г.
Програма 2013 – 2015 г. в изпълнение на
Спогодбата за сътрудничество между
правителството на Република България,
от една страна, и правителството на
Валония и правителството на Френската

6

7
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общност на Белгия, от друга, както и
на Спогодбата за сътрудничество между
Република България и Комисията на
Френската общност на регион Брюкселстолица
Между 	правителството на Република България и Министерския съвет на Република
Албания за сътрудничество в областта
на образованието, науката и културата
за периода 2012 – 2014 г.

За

9

28

НАРЕДБИ
За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2008 г. за условията и реда
за атестиране на дипломатическите
служители
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2008 г. за условията и реда за
провеждане на конкурсите за дипломатически служители
кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите
в дипломатическата служба (№ 1)

За

6
За
24

92

ИНСТРУКЦИИ
За

условията и реда за съгласуване на
з а я в лен и я т а з а и з д а в а не н а ви з и
(№ КОВ-04-02-351)

За

90

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

За

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителството на Република България и правителството на Република Косово за полицейско сътрудничество
Между правителството на Република България и правителството на Съединените
американски щати за засилване на
сътрудничеството в предотвратяването
и борбата с тежката престъпност
Между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската републ ика за сътрудничество в
областта на извънредните ситуации
Между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за сътрудничество в
борбата срещу престъпността

39

За

42

За

53

За

53

ПРОТОКОЛИ
Меж ду Министерството на вът решните
работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на
Република Албания за прилагане на
Споразумението между Европейската
общност и Републ ика Албания относно
реадмисията на лица, пребиваващи без
разрешение

За

89

НАРЕДБИ
За

преминаване на държавната служба в
Министерството на вътрешните работи
(№ Iз-2525)

За

За
1
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определяне първоначалния максимален
размер на контролните точки, условията
и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при
извършването на които от наличните
контролни точки на водача, извършил
нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както
и условията и реда за издаване на
разрешение за провеждане на допълнително обучение (№ Із-2539)
предоставяне на информация от специализирана дирекция „Оперативни
технически операции“ на Министерството на вътрешните работи на другите структ у ри на Министерството
на вътрешните работи, държавните
органи и организации (№ Iз-29)
изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната
и контролна дейност на продуктите за
пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност
изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1681 от 2012 г. за определяне на
условията и реда за осигуряване на
безплатна храна за служителите на
МВР, работещи при специфични условия
и рискове за живота и здравето, и на
ободряващи напитки за служителите
на МВР, които работят на смени
изменение и допълнение на Наредба
№ I-157 от 2002 г. за условията и реда за
издаване на свидетелство за управление
на моторни превозни средства, отчета
на водачите и тяхната дисциплина
изменение и допълнение на Наредба
№ Із-2727 от 2010 г. за организацията
и функционирането на Националната
Шенгенска информационна система на
Република България
изменение на Наредба № Із-2209 от
2012 г. за условията и реда за формиране
на допълнително възнаграждение за
резултати в служебната дейност
реда за организиране и осъществяване
на превантивен контрол от органите
на пожарна безопасност и защита на
населението на Министерството на
вътрешните работи (№ Із-553)
изменение и допълнение на Наредба
№ Із-2377 от 2011 г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите
изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1429 от 2011 г. за униформеното
облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението
на служебните задължения на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи
изменение и допълнение на Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

1

5

6

13

18

28

28

29

30

66

75
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За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ Із-2377 от 2011 г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите
изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1681 от 2012 г. за определяне на
условията и реда за осигуряване на
безплатна храна за служителите на
МВР, работещи при специфични условия
и рискове за живота и здравето, и на
ободряващи напитки за служителите
на МВР, които работят на смени
допълнение на Наредба № Із-1681 от
2012 г. за определяне на условията и
реда за осигуряване на безплатна храна
на служителите на МВР, работещи при
специфични условия и рискове за живота
и здравето, и на ободряващи напитки
на служителите на МВР, които работят
на смени 	

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
75

За

За
За

За

За

За
За

За

ДОГОВОРИ
Национален рамков договор за денталните
дейности между Националната здравноосиг у рителна каса и Българск и я
зъболекарски съюз за 2013 г.

5

СПОРАЗУМЕНИЯ
81

97

ИНСТРУКЦИИ
За
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изменение и допълнение на Инструкция
№ Iз-2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на
вътр ешните работи, отчитането му и
компенсиране на работата извън установеното работно време
14
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“ (№ Із-547)
29
за патрулно-постова дейност (№ Iз-633)
34
изменение и допълнение на Инструкция
№ Iз-2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи, отчитането му и
компенсиране на работата извън установеното работно време
44
способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница на Република България
(№ Iз-1455)
70
изменение и допълнение на Инструкция
№ I-185 от 2002 г. за определяне реда за
възстановяване на идентификац ионния
номер на пътно превозно средство
71
организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол
на пътното движение (№ Із-1665)
79
допълнение на Инструкция № Iз-37 от
2012 г. за условията и реда за носене
на служебно оръжие от държавните
служители от МВР
97
изменение на Инструкция № Iз-2295 от
2012 г. за организацията на дейността
в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на
гражданите
108

За

изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна
помощ по Програма „Укрепване на
националната програма по туберкулоза
в България“ между Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария и Министерството на здравеопазването на Република България

70

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните
здравни инспекции

34

НАРЕДБИ
За

За
За

За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2012 г. за реда на предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ
на ветераните от войните
изменение на Наредба № 5 от 2008 г.
за управление качеството на водите за
къпане
изменение на Наредба № 15 от 2006 г.
за здравните изисквания към лицата,
работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и
възрастни, водоснабдителните обекти,
предприятията, които произвеждат или
търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2011 г. за условията и реда за
заплащане на лечение на български
граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1,
т. 8 от Закона за здравето
предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за
медицинската дейност на лечебните
заведения (№ 1)
изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването
допълнение на Наредба № 10 от 2011 г.
за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република
България лекарствени продукти, както
и за условията и реда за включване,
промени, изключване и доставка на
лекарствени продукти от списъка по
чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2008 г. за реда за издаване на

2
5

14

15

24

24

24
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За
За

За

За
За
За

За

За
За
За

За
За

За
За
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здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето
на човека
здравословно хранене на децата на
възраст от 0 до 3 години в детските
заведения и детските кухни (№ 2)
изменение на Наредба № 38 от 2004 г.
за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение
Националната здравноосиг у рителна
каса заплаща лекарства, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или
частично
изменение на Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
изменение и допълнение на Наредба № 14
от 2004 г. за медицинските критерии и
реда на установяване на смърт
допълнение на Наредба № 39 от 2004 г.
за профилактичните прегледи и диспансеризацията
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/
внос и принципите и изискв анията
за добра производствена практика на
всички видове лекарствени продукти,
на лекарствени продукти за клинично
изпитване и на активни вещества
изменение и допълнение на Наредба № 21
от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване
на дейности с наркотични вещества и
техните препарати
утвърждаването на медицински стандарт
по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (№ 3)
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
изменение на Наредба № 29 от 2007 г.
за въ зс та новя ва не на ра зход и т е и
за относителния дял на средствата
за труд за дейности по трансплантац и я, финанси рани о т Минист ер ството на здравеопазването
изменение на Наредба № 15 от 2002 г.
за изискванията към използване на
ароматизанти в храните
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2008 г. за материалите и предметите
от пластмаси, предназначени за контакт
с храни
изменение на Наредба № 34 от 2006 г.
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
изменение и допълнение на Наредба № 47
от 2010 г. за организацията, дейността
и условията и реда за финансиране
на националните и pепубликанските
консултанти

За
27
28

За

За
29
За
31
32

За

33

За
35

БР ОЙ 111

изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на лекарствени
продукти
81
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2000 г. за изискванията към
док у ментаци ята и отчетност та при
извършване на дейности с наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
84
изменение и допълнение на Наредба
№ 17 от 2008 г. за условията и реда за
провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни
болести
88
изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2001 г. за условията и реда, при
които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да
бъдат освободени от някои мерки за
контрол
104
изменение и допълнение на Наредба № 15
от 2006 г. за здравните изисквания към
лицата, работещи в детските заведения,
специализираните институции за деца
и възрастни, водоснабдителните обекти, предприят ията, които произвеждат
или търгуват с храни, бръснарските,
фризьорските и козметичните салони 106
изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК
111

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
37

ПРАВИЛНИЦИ
За

43
47

За

изменение и допълнение на Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра
на земеделието и храните
94
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Националната
служба по зърното към министъра на
земеделието и храните
104
НАРЕДБИ

49

За

68

72
73

73

За

изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за определяне на
вида, отличителните знаци, условията
и реда за получаване, сроковете за
износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна
агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални
звена и държавните предприятия по
чл. 163 от Закона за горите
изменение и допълнение на Наредба
№ 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване
и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.

1

2
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За

За

За

За

За
За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба № 25
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
прилагане на правилата на биологично
производство на растения, животни и
аквакултури, растителни, животински
продукти, продукти от аквакултури и
храни, тяхното етикетиране и контрола
върху производството и етикетирането
(№ 1)
услови ята и реда за за лесяване на
горски територии и земеделски земи,
използвани за създаване на специални,
защитни и стопански гори и на гори в
защитени територии, инвентаризация на
създадените култури, тяхното отчитане
и регистриране (№ 2)
прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла
на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на
Съвета от 29 септември 2008 година
за създаване на система на Общността
за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран
и нерегулиран риболов, за изменение
на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО)
№ 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94
и (ЕО) № 1447/1999 (№ 3)
защита на горските територии срещу
ерозия и порои и строеж на укрепителни
съоръжения (№ 4)
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2011 г. за специалните изисквания за
участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично
подпомагане
изменение и допълнение на Наредба
№ 17 от 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни,
продуктите от тях и предпазването и
контрола на болести по водните животни
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2009 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на
стратегиите за местно развитие“ и по
мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на
съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии
за местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. 	

За

2
За

16
За

За
16

За

За
21

За

21
За

23

За
24

24
За

За

24
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изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2007 г. за условията и реда за
признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и
на техните асоциации и за условията
и реда за одобряване и изменение на
одобрените оперативни програми
изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване
на стопанства на млади фермери“ по
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. 	
допълнение на Наредба № 16 от 2010 г.
за изискванията за качество и контрол
за съответствие на пресни плодове и
зеленчуци
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2007 г. за условията и реда за
признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и
на техните асоциации и за условията
и реда за одобряване и изменение на
одобрените оперативни програми
изменение на Наредба № 1 от 2009 г.
за условията и реда за предоставяне на
финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2011 г. за сечите в горите
изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти
изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Добавяне на стойност
към земеделски и горски продукти“ по
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2008 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 211 „Плащания на
земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка
212 „Плащания на земеделски стопани
в райони с ограничения, различни от
планинските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. 	
изменение на Наредба № 22 от 2003 г.
за одобрение на типа на нови трактори
по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни
устройства
допълнение на Наредба № 49 от 2003 г.
за условията и реда за одобрение на
типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и
за одобрение на типа на нови трактори
по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично
изпитване

27

44

44

47

53
63

69

70

71

72

72

С Т Р. 17 0
За

За

За

За

За

За

За

За

За

За
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допълнение на Наредба № 53 от 2003 г.
за условията и реда за одобрение на типа
на седалка на водача и за одобрение
на типа на нови колесни трактори по
отношение на седалката на водача
допълнение на Наредба № 54 от 2003 г.
за условията и реда за одобрение на типа
на електрическо/електронно устройство и за одобрение на типа на нови
колесни и верижни превозни средства
по отношение на електромагнитната
съвместимост
допълнение на Наредба № 58 от 2003 г.
за условията и реда за одобрение на
типа на защи т на конст ру к ци я п ри
преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови
колесни трактори по отношение на
защитната конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване
допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за
условията и реда за одобрение на типа на
предно монтирана защитна конструкция
при преобръщане и за одобрение на типа
на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна
конструкция при преобръщане
допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за
условията и реда за одобрение на типа на
задно монтирана защитна конструкция
при преобръщане и за одобрение на типа
на нови трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна
конструкция при преобръщане
допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за
условията и реда за одобрение на типа
на безопасно стъкло и на механично
теглително-прикачно устройство на нови
трактори и за одобрение на типа на
нови трактори по отношение на отделни
компоненти и характеристики
допълнение на Наредба № 14 от 2004 г.
за условията и реда за одобрение на
типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови
трактори по отношение на емисиите на
замърсители
изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2005 г. за одобрение на типа
на нови колесни и верижни трактори,
техните ремаркета и сменяема прикачна
техника
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Модернизиране на
земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подкрепа за създаване
и развитие на микропредприятия“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.

За

72
За

72
За

72

За
72
За

За
72

За
72

72

За

72
За

72
За

72
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изменение и допълнение на Наредба
№ 17 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране
на болес т та ша п по д ву коп и т н и т е
ж ивотни и за услови ята и реда за
прилагането им
изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на
туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 52 от 2006 г. за здравните изисквания
към овце и кози при придвижването
или транспортирането им между Република България и държавите – членки
на Европейския съюз, за определяне
на здравния статус на обектите, от
които произхождат, и допълнителните
гаранции за здравния статус на тези
обекти
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на
пазара на Европейския съюз
изменение и допълнение на Наредба
№ 99 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване
и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни
услуги за населението и икономиката
в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ
по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
2008/2009 – 2013/2014 г. 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Разнообразяване към
неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 41 от 2008 г. за изискв анията към
обекти, в които се отглеждат, развъждат
и/или предлагат домашни любимци с
цел търговия, към пансиони и приюти
за животни
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78

81
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За

За

За

За

За
За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2010 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на
рибарските области“, подмярка 4.1.А.
„Финансова подкрепа за прилагане
на местните стратегии за развитие и
покриване на текущите разходи на
рибарските групи“ по Приоритетна ос
№ 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана
от Европейския фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г. 	
изискванията към средствата за официална идентификация на животните
и използването им, условията, реда
и контрола по събиране, въвеждане,
поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна
система на Българската агенция по
безопасност на храните (№ 6)
сертифициране и проверка на мощността
на двигателите на риболовните кораби,
вписани в регистъра на риболовните
кораби (№ 5)
изменение на Наредба № 11 от 2009 г.
за условията и реда за прилагане на
мярка 214 „Агроекологични плащания“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2008 г. за изискв анията за търговия
с яйца за консумация
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението
и транспортирането на сурово краве
мляко и изискванията за търговия и
пускане на пазара на мляко и млечни
продукти
изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за дейността на
животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани
райони
условията и реда за сортоизпитване,
признаване, вписване и отписване на
сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република
България (№ 7)
условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на
проби от семена от физически лица
(пробовземачи) и за условията и реда за
одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни
качества на семената и на лаборатории
за определяне здравното състояние
на семената и посадъчния материал
(№ 8)
изменение и допълнение на Наредба
№ 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни

За

За

84

90

За

За

91
За
92
94
За

94
За
94
За
97

98
За
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услуги за населението и икономиката
в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по
пчеларство за периода 2014 – 2016 г.
(№ 9)
изменение и допълнение на Наредба
№ 65 от 2006 г. за изискванията към
обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти
изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално
залесяване на неземеделски земи“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 28 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане
на полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура
2000 и плащания, свързани с Директива
2000/60/ЕО –  за земеделски земи“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 37 от 2006 г. за здравните изисквания
към животните, от които се добиват
суровини и храни за консумация от
хора
изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на
стратегиите за местно развитие“ и по
мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на
съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии
за местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. 	
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските производители

98

103

105

105

105

105

105

106

107

110

С Т Р. 17 2
За

За
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изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Предоставяне на
съвети и консултиране в земеделието в
България и Румъния“ по Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
110
изменение на Наредба № 2 от 2011 г. за
специалните изисквания за участие в
одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
110

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЯ
За

предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма на Република
България и Международната банка за
възстановяване и развитие
103

За

изменение на Правилника за безопасност
и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
73
изменение и допълнение на Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и
топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически
съоръжения
92
изменение и допълнение на Правилника
за безопасност и здраве при работа в
електрически уредби на електрически
и топлофик ационни централи и по
електрически мрежи
92
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в
Москва, Руска федерация
102

ПРАВИЛНИЦИ

За

СПОРАЗУМЕНИЯ
За

За

икономическо сътрудничество между
правителството на Република България и правителството на Алжирската
демократична и народна република
икономическо сътрудничество между
правителството на Република България
и Министерския съвет на Република
Албания

10

27

За

За

ПРОТОКОЛИ
Допълнителен протокол към Договора между
правителството на Републ ика България
и правителството на Кралство Мароко
за взаимно насърчаване и защита на
инвестициите

НАРЕДБИ
За
19

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци“
изменение и допълнение на Правилника за безопасност при работа по
електрообзавеждането с напрежение
до 1000 V

За
21

49

НАРЕДБИ
За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 16-437 от 2007 г. за условията и реда
за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните
прекурсори
реда за издаване на удостоверени я
и вписване в регист ъра на лицата,
които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване
на с ъор ъжен и я в енерг и й н и обекти за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници
(№ РД-16-317)
изменение на Наредба № РД-16-1117 от
2011 г. за условията и реда за издаване,
прехвърляне, отмяна и признаване на
гаранциите за произход на енергията
от възобновяеми източници

БР ОЙ 111

За
18
За
За

24

24

За

изменение на Наредба  № РД-16-267 от
2008 г. за определяне на количеството
електрическа енергия, произведена от
комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-16-996 от 2007 г. за съдържанието, структурата, условият а и реда
за п редс та вя не на и нформа ц и я о т
предприятията, които осъщ ествяват
дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива,
преобразуване, пренос, разпределение
и търговия с енергия и природен газ,
за целите на енергийното прогнозиране
и планиране
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните
линии
допълнение на Наредба № 9 от 2004 г.
за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
изменение и допълнение на Наредба
№ 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването
изискванията за местоположението,
пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска
дейност и за образованието, езиковата
квалификация и стажа на персонала,
който ще бъде зает в осъществяването

67

74

92
92
94
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За
За
За

на туристическата дейност (№ 16-1399) 97
изменение на Наредба № 16-334 от 2007 г.
за топлоснабдяването
99
обследване за енергийна ефективност,
сертифициране и оценка на енергийните
спестявания на сгради (№ 16-1594)
101
отменяне на Наредба № 7 от 2004 г. за
присъединяване към газопреносната и
газоразпределителните мрежи
105

МЕМОРАНДУМИ
За

За

За

МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
НАРЕДБИ
За

За
За

За
За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на
енергия в сгради
80
изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите
80
условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити
спортни стрелбища, извън урбанизираните територии (№ V-12-299)
83
допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
93
условията и реда за устройството, безопасността и техническ ите изисквания
към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти (№ V-12-707)
102
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране
на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската
система за проектиране на строителни
конструкции
111

За

За
За

За

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителств ото на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и
култура   (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Републ ика България)
на Регионален център за опазване на
нематериалното културно наследство
в Югоизточна Европа под ег и дата
на ЮНЕСКО (категория 2)
Между правителството на Република България и правителството на Република Ту рция за забрана и предотвратяване на незаконния внос, износ и
прехвърляне на правото на собственост на културни ценности 	
За кинематографична копродукция между
правителството на Република България и правителството на Държавата
Израел

За
За
27
За

42

За
За

55

разбирателство между правителството на
Република България и правителството
на Републ ика Турция относно взаимно създаване на културни центрове
ПРАВИЛНИЦИ
състава, функциите и дейността на
Националния съвет за нематериално
културно наследство към министъра на
културата
изменение на Правилника за устройството, организацията на работата и
финансирането на Специализирания
експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

10

45

81

НАРЕДБИ
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2002 г. за приемане на ученици
в Националната гимназия за древни
езици и култури „Константин-Кирил
Философ“
8
реда за водене на регистъра на нематериалното културно наследство на
Република България (№ 1)
45
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните
културни институти
102

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

За

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА

С Т Р. 17 3   

СПОРАЗУМЕНИЯ
сътрудничество в областта на образованието между Министерството на
образованието, младежта и науката на
Република България и Министерството
на образованието на Китайската народна
република за периода 2012 – 2015 г.

34

ПРОГРАМИ
сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството
на образованието, младежта и науката на
Република България и Министерството
на човешките ресурси на Унгария за
периода 2013 – 2015 г.

38

ПРАВИЛНИЦИ
изменение и допълнение на Правилника
на Фонд „Научни изследвания“
49
изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните
инспекторати по образованието
110
НАРЕДБИ
изменение на Наредба № 1 от 2010 г.
за работните заплати на персонала
в звената от системата на народната
просвета 	
изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2003 г. за документите за системата
на народната просвета
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Компютърен аниматор“
(№ 79)

14
24
29

С Т Р. 17 4
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

За
За
За
За
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придобиване на квалификация по професи ята „Помощник-инст ру ктор по
спортно-туристическа дейност“(№ 80)
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета
придобиване на квалификация по професията „Дисководещ“ (№ 81)
придобиване на квалификация по професията „Компютърен график“ (№ 82)
придобиване на квалификация по професията „Сътрудник по управление на
индустриални отношения“ (№ 83)
придобиване на квалификация по проф е си я т а „И коном ис т -и нф ормат и к“
(№ 84)
придобиване на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни
съоръжения“ (№ 85)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Инструктор по спортнотуристическа дейност“ (№ 86)
придобиване на квалификация по професията „Спортен масажист“ (№ 87)
придобиване на квалификация по професията „Мехатроника“ (№ 88)
изменение на Наредба № 11 от 2005 г.
за приемане на ученици в държавни и
в общински училища
изменение на Наредба № 2 от 2003 г.
за признаване на завършени етапи на
училищно обучение или степени на
образование и професионална квалификация по документи, издадени от
училища на чужди държави
придобиване на квалификация по професията „Куриер“ (№ 89)
придобиване на квалификация по професията „Химик-технолог“ (№ 90)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професи ята „Работник в текстилно
производство“ (№ 91)
придобиване на квалификация по професията „Еколог“ (№ 92)

29
51

69
71

За

71

За

72

За

72
72
82

За
За

88

За

105
105
За
105

За

105
За

КОНВЕНЦИИ

ПРАВИЛНИЦИ

За

За

71

Изменения на чл. 25 и 26 от Конвенция т а
за опазване и използване на транс
граничните водни течения и международните езера
22
Изменение на чл. ХХІ от Конвенцията по
международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора 107
устройството и дейността на дирекциите
на националните паркове
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Висшия
консултативен съвет по водите

За

68

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

За

За

28
42

За

БР ОЙ 111

НАРЕДБИ
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри (№ 2)
10
изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на
язови ри т е – д ържа вна собс т венос т,
в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански,
любителски риболов и аквакултури в
обектите – държавна собственост по
чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и
аквакултурите
16
характеризиране на повърхностните
води (№ Н-4)
22
изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на
водите
22
отменяне на Наредба № 7 от 1986 г. за
показатели и норми за определяне на
качеството на течащите повърхностни
води
22
изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения,
изпускани в околната среда, главно в
атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени
инсталации
24
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за проучване, ползване и
опазване на подземните води
28
условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации
за изгаряне и инсталации за съвместно
изгаряне на отпадъци (№ 4)
36
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2011 г. за издаване на разрешителни
за заустване на отпадъчните води във
водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на
точковите източници на замърсяване
44
изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (№ 3)
49
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
(№ 6)
80
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2013 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за
дейностит е по отпадъците, както и реда
за водене на публични регистри
86
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране
на отпадъци (№ 7)
111

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЯ
Техническо споразумение за водоснабдяване
на полигон Ново село, Зона 1 – Предна оперативна база
Между Министерств ото на отбраната на
Републ ика България и Министерството

8
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на отбраната на Ислямска република
Афганистан за безвъзмездно предоставяне на сглобяеми контейнери за
настаняване на личен състав
Техническо споразумение между Федералното министерство на отбраната на
Федерална република Германия, федералния министър на отбраната и спорта
на Република Австрия, Министерството
на отбраната на Републ ика България,
Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството
на отбраната на Чешката република,
Министерството на отбраната на Финландия, министъра на отбраната на
Френската република, Министерството
на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската
република, Министерството на отбраната на Република Латвия, министъра
на отбраната на Великото херцогство
Люксембург, министъра на отбраната
на Кралство Нидерландия, министъра
на отбраната на Кралство Норвегия,
министъра на националната отбрана
на Република Полша, Министерството
на националната отбрана на Румъния,
Министерството на отбраната на Република Словения и Генералния щаб на
Република Турция (действащ от името
на правителството на Република Турция)
относно управлението, финансирането
и поддръжката на Многон ационалния
съвместен щаб в гр. Улм
Между правителството на Република България и правителството на Република
Гърция относно презгранични операции
за Air Policing

За
60

За

разбирателство между Министерството
на отбраната на Република България
и Министерст вото на нац иона лната отбрана на Социалистическа реп ублика Виетнам за сът рудничество в областта на отбраната 	

За

95

За

98

За
77

УСТАВИ
Строеви устав на Въоръжените сили на
Република България

За
7

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

За
За

отменяне на Правилника за осигуряване
и управление на качеството на отбранителни продукт и за Министерството
на отбраната и Българската армия
дейността на военнослужещите и цивилните служители в Службата на военния
аташе към дипломатическите представителства на Република България
изменение на Правилника за управление
на жизнения цикъл на отбранителните
продукти
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Института по отбрана

изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния
военноисторически музей
отменяне на Правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти

63
64

НАРЕДБИ
За

МЕМОРАНДУМИ
За
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3

27

За
За
За

31
35

реда за разпределяне на служебното
време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия,
неговото отчитане извън нормалната
му продължителност и определяне на
допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над
общата продължителност на служебното
време и за изпълнение на службата през
почивни дни и в дните на официални
празници (№ Н-18)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-19 от 2010 г. за условията и реда
за разработването и планирането на
курсове за придобиване, повишаване
на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на
военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях
реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация
и/или преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия във връзка с възстановяването
им в случаите по чл. 260, ал. 1, 2 и 3
от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (№ Н-1)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-10 от 2011 г. за организацията и
дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството
на отбраната
условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения
от военнослужещите от Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и от Българската армия при изпълнение на военната служба в състава
на български или многонационални
формирования извън територията на
Република България (№ Н-3)
военномедицинска експертиза (№ Н-4)
военномедицинска експертиза (№ Н-4)
(продължение от бр. 26)
определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в
болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия
(№ Н-5)

2

4

8

18

22
26
27

29

С Т Р. 17 6
За

За

За

За

За

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 1 3 Г.

условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за
обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи (№ Н-6)
36
условията и реда за изплащане на пътни
пари на военнослужещите и цивилните
служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от
платен годишен отпуск (№ Н-7)
49
изменение на Наредба № Н-8 от 2012 г.
за определяне на условията и реда за
ползване на лечебните заведения към
Министерството на отбраната
72
допълнение на Наредба № 21 от 2010 г.
за условията и реда за сертифициране
на летателната годност на военните
въздухоплавателни средства
101
изменение на Наредба № Н-18 от 2012 г.
за реда за разпределяне на служебното
време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия,
неговото отчитане извън нормалната
му продължителност и определяне на
допълнителното възнагра ж дение за
изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на
служебното време и за изпълнение на
службата през почивни дни и в дните
на официални празници
105

НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2008 г. за функциите и организацията
на дейността на бюрата за съдимост
14
Поправка
15
За изменение на Наредба № 1 от 1999 г.
за прилагане на глава пета от Закона
за българското гражданство
53
За изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2003 г. за условията и реда за
провеждане на изпита за помощникнотариуси по заместване
79
За изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2009 г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на
съдебната власт до Национална база
данни  „Население“
93
За изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
111

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МЕМОРАНДУМИ
За

ИНСТРУКЦИИ
За

За

За

За

условията, реда и организацията на взаимодействието между военната полиция
и структурите на Министерството на
вътрешните работи (№ И-1)
отменяне на Инст рукция № И-6 от 2010 г.
за правната дейност в Министерството
на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната
изменение на Инструкция № И-5 от
2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на
административните структури на Министерството на отбраната
психологично осигуряване на военнослужещите и кандидатите за назначаване на
длъжности за военнослужещи в служба
„Военна полиция“ (№ И-5)

разбирателство между правителството
на Република България, представлявано
от министъра на регионалното развитие
и благоустройството, и правителството
на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия по
Инструмента за предприсъединителна
помощ № ССІ: 2007CB16IPO006

19

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

7

КОНВЕНЦИИ
За
33

издаване на многоезични извлечения
от актове за гражданско състояние,
подписана на 8 септември 1976 г. във
Виена
108
МЕМОРАНДУМИ

За
51

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
КОНВЕНЦИИ

51

разбирателство между Република Гърция и Република България относно
изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество
Гърция – България 2007 – 2013 г.

68

ПРОТОКОЛИ

74
За

На Съвета на Европа относно изпиране,
издирване, изземване и конфискация
на облагите от престъпление и относно
финансирането на тероризма

БР ОЙ 111

изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на
Република България, представлявано
от министъра на регионалното развитие
и благоустройството, и правителството
на Република Сърбия за изпълнение
на Програмата за трансгранично сът
рудничество България – Сърбия по
Инструмента за предприсъединителна
помощ № ССІ: 2007CB16IPO006 	

19
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НАРЕДБИ
За
За

За
За
За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите
изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони
изменение на Наредба № 1 от 2009 г.
за условията и реда за устройството и
безопасността на площадките за игра
проектиране, изграж дане и експлоатация на канализационни системи
(№ РД-02-20-8)
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на регистъра
на населението
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2004 г. за условията и реда за
присъединяване на потр ебителите и
за ползване на водоснабдителните и
канализационните системи

21

Административно споразумение за взаимно
признаване на свидетелства за правоспособност между правителството на
Република България, представено чрез
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, и Централната комисия за корабоплаване по Рейн

27

За

2

49

82

95
За

76

СПОГОДБИ

За
За

15

18

За

66

СПОРАЗУМЕНИЯ
установяване на функционален блок
в ъ з д у ш но п р о с т р а нс т в о DA N U BE
FA B меж д у Реп ублика Българи я и
Румъния
Между правителството на Република България и правителството на Румъния за
създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран
(пътен и железопътен) мост между двете
страни на река Дунав между градовете
Видин (Република България) и Калафат
(Румъния)
Между правителството на Република България и правителството на Държавата
Израел  за сътрудничество в областта
на информационните тех нологии и
съобщенията

изменение и допълнение на Правилника
за устройството, функциите и дейността
на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

93

НАРЕДБИ
За

КОНВЕНЦИИ

Изменени я и доп ъ лнени я на п ри ложения „А“ и „В“ на Eвропейската спог одба за меж д у нар оден п р евоз на
опасни товари по шосе (ADR)
Изменени я и доп ъ лнени я на п ри ложения „А“ и „В“ на Eвропейската спог одба за меж д у нар оден п р евоз на
опасни товари по шосе (ADR)
Между правителството на Република България и правителството на Кралство
Мароко за морско търговско корабоплаване

69

ПРАВИЛНИЦИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Морска трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда
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За

За

1
За
За

52

За

За
68

допълнение на Наредба № 56 от 2003 г.
за изискванията, условията и реда за
обучение на кандидатите за придобиване
на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на
превозите с железопътен транспорт, или
признаване на такава правоспособност
и реда за провеждане на проверочните
изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
изменение на Наредба № 8 от 2001 г.
за условията и реда за определяне на
български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници
и товари по силата на международен
договор
извършване на превози на товари по
вътрешни водни пътища (№ 17)
изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства
и индивидуално одобряване на пътни
превозни средства, регистрирани извън
държавите – членки на Европейския
съюз, или друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство (№ Н-3)
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2007 г. за условията и реда
за издаване на телефонни указатели,
включително работата с базите данни,
тяхното прехвърляне и ползване, както
и за предоставяне на телефонни справочни услуги
изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването
по вътрешните водни пътища
изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2004 г. за корабните документи
изменение и допълнение на Наредба
№ 46 от 2001 г. за железопътен превоз
на опасни товари
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2006 г. за обработка и превоз на
опасни товари по море и по вътрешни
водни пътища
изменение и допълнение на Наредба
№ 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

3

7
10

21

24

32
39
44

46
47

С Т Р. 17 8
За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За
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изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2010 г. за проверките по реда
на държавния пристанищен контрол
49
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите 	
65
изменение и допълнение на Наредба
№ 27 от 2000 г. за авиационните учебни
центрове
67
допълнение на Наредба  № 16 от 2006 г.
за обработка и превоз на опасни и/или
замърсяващи товари по море и на опасни
товари по вътрешни водни пътища
67
изменение и допълнение на Наредба
№ 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната
железопътна система с железопътната
система в рамките на Европейския
съюз
71
изменение и допълнение на Наредба № 39
от 2009 г. за условията и реда за издаване
на свидетелства за правоспособност на
пилоти, свидетелства за авиационни
учебни центрове, обучаващи пилоти, и
свидетелства за медицинска годност на
авиационен персонал – пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1,
JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и контрола върху
тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства,
извън уредените в JAR-FCL
76
изменение и допълнение на Наредба
№ 60 от 2009 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета
77
допълнение на Наредба № 6 от 2012 г.
за компетентност на морските лица в
Република България
81
изменение и допълнение на Наредба
№ 48 от 2001 г. за железопътен превоз
на специфични товари, на товари без
опаковка и на товари, изискващи особена опаковка
83
изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз на
опасни товари
87
изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализира
ните пристанищни обекти (№ 9)
96
изменение и допълнение на Наредба
№ 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на
оборудването на морските кораби
104
изменение и допълнение на Наредба
№ 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната
железопътна система с железопътната
система в рамките на Европейския
съюз
106
допълнение на Наредба № 41 от 2001 г.
за достъп и използване на железопътната
инфраструктура
110

БР ОЙ 111

ИНСТРУКЦИИ
За

работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство
на Република България (№ 24)

88

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
КОНВЕНЦИИ
За

службите по трудова медицина, 1985 г.,
на Международната организация на
труда (№ 161)

41

СПОГОДБИ
Между Република България и Република
Сърбия за социална сигурност

10

СПОРАЗУМЕНИЯ
Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република
България и Република Сърбия за социална сигурност

10

ПЛАНОВЕ
За

действие по Програмата в страната
2013 – 2017 г. между правителството на
Република България и Фонда за децата
на ООН (УНИЦЕФ)

94

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Националния институт за помирение
и арбитраж

95

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2007 г. за условията и реда за
разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
на работниците по срочно трудово
правоотношение или временно трудово
правоотношение
изменение и допълнение на Наредба № 7
от 1999 г. за минималните изисквания за
здравословни и без-опасни условия на труд
на работните места и при използване на
работното оборудване
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2007 г. за условията и реда за
осъществяване и контрол на дейностите
по предоставяне на помощни средства,
приспособления и съоръжения за хората
с увреждания и медицински изделия,
посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1
от Закона за интеграция на хората с
увреждания
изменение на Наредба № РД-07-5 от
2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

19

19

24

27

48
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За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ РД-07-5 от 2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева помощ за
отопление
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-07-5 от 2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева помощ за
отопление

57
За
94

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
НАРЕДБИ
За

изменение на Наредба № 1 от 2011 г. за
условията и реда за прием и спортна
подготовка на учениците в спортните
училища

За

18
За

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

За

СПОГОДБИ
Между Република България и Конфедерация
Швейцария за избягване на двойното
данъчно облагане на доходите и имуществото
101

За

СПОРАЗУМЕНИЯ
Изменение на Споразумението между правителството на Република България
и правителството на Конфедерация
Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна
на писма на 2 ноември 2012 г. и на 15
януари 2013 г.

За
34

ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За
За

изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за данък върху
добавената стойност
20
изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове
25
изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за данък върху
добавената стойност
110
изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове
110

За

За

НАРЕДБИ
За

За

За

сведенията и документите, представяни
на доставчиците на платежни услуги при
извършване на презгранични преводи
и плащания към трета страна (№ 28)
изменение и допълнение на Наредба
№ H-17 от 20 06 г. за прилагане на
разпоредбите на Приложение № 37
и При ложен ие № 38 о т Регла мен т
(ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно
писмено деклариране чрез Единния
административен документ
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2006 г. за условията и реда за предос-

За
3
За

4
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тавяне на средства за компенсиране на
намалените приходи от прилагането на
цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове
за определени категории пътници
8
реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването
на данни за организираните хазартни
игри от разстояние на територията на
Република България и за подаване на
информация за хазартните игри към
сървър на Националната агенция за
приходите (№ 1)
22
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2010 г. за специфичните изисквания
и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата
за измерване на акцизни стоки 	
24
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2007 г. за прилагане на система
Интрастат 	
28
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства
40
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и
съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях
лица, както и от самоосигуряващите
се лица
45
изменение и допълнение на Наредба
№ H-17 от 20 06 г. за прилагане на
разпоредбите на Приложение № 37 и
Приложение № 38 от Регламент (ЕИО)
№ 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
63
изменение на Наредба № Н-3 от 2012 г.
за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в
електронните регистри на Държавната
комисия по хазарта и за предоставянето на електронни услуги
77
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и
съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях
лица, както и от самоосигуряващите
се лица
99
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2007 г. за реда и условията за
придобиване, регистриране, изплащане
и търговия с държавни ценни книжа
100
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и
съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях
лица, както и от самоосигуряващите
се лица
110
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изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства
111

За

За

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
По административно дело:
Номер 8056 от 2011 г.
Номер 14419 от 2011 г.
Номер 5983 от 2012 г.
Номер 9789 от 2012 г.
Номер 8254 от 2012 г.
Номер 1828 от 2012 г.
Номер 9787 от 2012 г.
Номер 10332 от 2012 г.
Номер 12519 от 2012 г.

(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№

10381)
10567)
12757)
3013)
13774)
3768)
5079)
8660)
8516)

1
29
31
40
43
66
93
94
99

30
32

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИЦИ
За

За
За

изменение и допълнение на Правилника за организаци я на дейност та
на Висшия съдебен съвет и неговата
администрация
52
администрацията на Върховния административен съд
67
администрацията на Прокуратурата на
Република България (ПАПРБ)
106

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБИ
За

За

За

За

отменяне на Наредба № 28 от 1999 г.
за информацията, събирана от банките
при извършването на презгранични
преводи и плащания
3
изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в
налично-паричното обращение
24
изменение и допълнение на Наредба № 31
от 2007 г. за сетълмент на държавни
ценни книжа
100

изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на
Наредбата за категоризиране на труда
при пенсиониране
31
изменение и допълнение на Инструкция
№ 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости
на прекратени осигурители без правоприемник
107

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДОГОВОРИ
За

приемане на обеми и цени на денталната
помощ за 2013 г. между Националната
здравноосигурителна каса и Българския
зъболекарски съюз (№ РД-НС-01-5)

5

ПРАВИЛНИЦИ
За

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По административно дело:
Номер 49
от 2013 г.			
Номер 3360 от 2013 г.
(№ 3731)		

БР ОЙ 111

За

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

68
79

РЕШЕНИЯ
На Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (№ РД-НС-04-8)
На Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (№ РД-НС-04-8)
(продължение)
На Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (№ РД-НС-04-8)
(продължение)
За изменение и допълнение на Решение
№ РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса
За изменение и допълнение на Решение
№ РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса

11

12

13

35

60

Д ЪРЖ А ВН А А Г Е Н Ц И Я
„ Д ЪРЖ А ВЕ Н
РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НАРЕДБИ
За

условията и реда за съхраняване на
запаси по Закона за запасите от нефт
и нефтопродукти (№ 1)

71

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИНСТРУКЦИИ

ПРАВИЛНИЦИ

допълнение на Инструкция № 13 от
2000 г. за прилагане на Наредбата за
категоризиране на труда при пенсиониране 	

24

Устройствен правилник на Лесозащитна
станция гр. София
Устройствен правилник на Лесозащитна
станция гр. Пловдив

14
14
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Устройствен правилник на Лесозащитна
станция гр. Варна
14
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните
дирекции по горите
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Беласица“
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Българка“ 	
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Витоша“
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Врачански Балкан“
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Златни пясъци“
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Персина“
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Рилски манастир“
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Русенски Лом“
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Сините камъни“
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Странджа“
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Шуменско плато“
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Горска семеконтролна
станция гр. София
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Горска семеконтролна
станция гр. Пловдив
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Лесозащитна станция
гр. София
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Лесозащитна станция
гр. Варна
28
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Лесозащитна станция
гр. Пловдив
28
Устройствен правилник на Тополово стопанство гр. Пазарджик
65
Устройствен правилник на Опитна станция за
бързорастящи горско-дървесни видове,
гр. Свищов
108
Устройствен правилник на Опитн а станция
по дъбовите гори, гр. Бургас
108

С Т Р. 1 8 1   

Устройствен правилник на Национ ална
нау ч ноизследоват елска с та н ц и я по
ловно стопанство, биология и болести
на дивеча, гр. София
108

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“
ПРОЦЕДУРИ
За

акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 3, в сила от 1.01.2013 г.

5

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
НАРЕДБИ
За
За
За
За

регулиране на цените на електрическата
енергия (№ 1)
33
регулиране на цените на природния газ
(№ 2)
33
лицензиране на дейностите в енергетиката (№ 3)
33
присъединяване към газопреносните и
газоразпределителните мрежи (№ 4)
105

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителството на Република България и правителството на Република
Турция в областт а на сигурността на
военната индустрия
Между правителството на Република България и правителството на Република
Словения за обмен и взаимна защита
на класифицирана информация
Между правителството на Република България и правителството на Федерална
република Германия за взаимна защита
на класифицираната информация
Между правителството на Република България и правителството на Република
Сърбия за взаимна защита и обмен на
класифицирана информация
Между правителството на Република България и правителството на Обединеното
кралство Великобритания и Северна
Ирландия относно защитата на класифицирана информация
Между 	правителството на Република Бълг ари я и п ра ви т елс т во т о на Черна
гора за взаимна защита и обмен на
класифицирана информация

10

16

28

44

50

59

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО ХАЗАРТА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ
Общи задължителни изисквания за игралните
зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната
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площ, разпределението на помещенията
и необходимото техническо оборудване
за контрол
Общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните
игри от разстояние
Общи задължителни технически изисквания
за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
Общи задължителни изисквания за игрални
казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол

Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество и на нейната
администрация

9

58

58

За
9
За

65

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Комисията за защита от дискриминация
8
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Комисията за защита от дискриминация
103

За

14

За

изменение и допълнение на Правилника
за дейността на Комисията за разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия
и на нейната администрация
105

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЯ

ПРАВИЛНИЦИ
ус т р ойс т в о т о и дей но с т т а н а Ко мисията за отнемане на незаконно
придобито имущество и на нейната
администрация 	
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на

31

ПРАВИЛНИЦИ

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
За

изменение и допълнение на Правилника
за дейността на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА
ДОКУ МЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВЯНЕ Н А
П Р И Н А Д Л Е Ж НО С Т Н А Б Ъ Л ГА Р С К И
ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
И РАЗУ ЗН А ВАТ Е Л Н И Т Е С Л У Ж БИ Н А
БЪЛГАРСК АТА НАРОДНА АРМИЯ

НАРЕДБИ
минималното ниво на технически и
организационни мерки и допустимия
вид защита на личните данни (№ 1)

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Комисията
за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
67
изменение на Правилника за организацията и дейността на Комисията за
предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
108

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

67

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За

30

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИЦИ

За

реда и сроковете за осъществяване
на взаимодействие между Комисията
за отнемане на незаконно придобито
имущество, Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерството на
вътрешните работи, органите към министъра на финансите и Прокуратурата
на Република България (№ 513)

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ
НА ИНТЕРЕСИ

65

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

За

52

ИНСТРУКЦИИ
За

ПРАВИЛА
Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри
с игрални автомати и задължителни
образци за счетоводна отчетност
Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в
игрално казино и задължителни образци
за счетоводна отчетност
Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино
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За

49

За

изменение на Технически изисквания
за работа на мобилни наземни мрежи
и съоръженията, свързани с тях (№ 381)
изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на наземни мрежи,
позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги (№ 383)

51

51
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За

За

За
За
За

За

За

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

НАРЕДБИ

РЕШЕНИЯ

изменение и допълнение на Наредба № 16
от 2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби
и заем на финансови инструменти
1
изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията
към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети,
справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосиг урителните
дружества
2
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2003 г. за Централния депозитар
на ценни книжа
24
изискванията към възнагражденията
(№ 48)
32
изменение и допълнение на Наредба
№ 31 от 2006 г. за условият а и реда за
провеждане на изпит и за признаване
на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност,
придобита извън Реп ублика България,
както и за формата на актюерската
заверка, формата и съдържанието на
актюерския доклад и на справките по
Кодекса за застраховането и Закона за
здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява
66
изменение и допълнение на Наредба
№ 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса
за застраховането и за методиката за
уреждане на претенции за обезщетение
на вреди, причинени на моторни превозни средства
97
изменение на Наредба № 9 от 2003 г. за
начина и реда за оценка на активите и
пасивите на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за
изчисляване и обявяване на стойността
на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
107

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
НАРЕДБИ
За

отменяне на Наредба № 1 от 2004 г.
за определяне на минимални цени в
устройственото планиране и инвестиционното проектиране

69

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
ПРАВИЛНИЦИ
За
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реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на
строителя
101

Относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на
изборите за народни представители на
12 май 2013 г. (№ 2152-НС)
Относно утвърждаване на образец на изборна книга № 101 за произвеждане на
изборите за народни представители на
12 май 2013 г. (№ 2153-НС)
Относно приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването
в изборите за народни представители
на 12 май 2013 г. (№ 2163-НС)
Относно поправка на техническа грешка в
Решение № 2163-НС от 15 март 2013 г.
на ЦИК (№ 2168-НС)
Относно поправка на техническ а грешка в
Решение № 2163-НС от 15 март 2013 г.
на ЦИК (№ 2172-НС)
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
(№ 2175-НС)
Относно поправка на техническа грешка в
приложение № 86 и в приложение № 87
от изборните книжа за изборите за народни представители, насрочени за 12 май
2013 г., утвърдени с Решение № 2152-НС
от 13 март 2013 г. на ЦИК (№ 2375-НС)
За обявяване на резултатите от гласуването в изборите за Четиридесет и второ
Народно събрание, произведени на 12
май 2013 г. (№ 2642-НС)
Относно обявяване на избраните народни
представители в Четиридесет и второто
Народно събрание (№ 2643-НС)
Относно поправка на техническа грешк а в
Решение № 2642-НС от 15 май 2013 г.
на ЦИК (№ 2649-НС)
Относно относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и
второто Народно събрание по реда на
чл. 253 ИК (№ 2652-НС)
За обявяване за избрана за народен представител в 17. многомандатен изборен
район – Пловдивски, Маргарита Асенова
Стоилова от листата на КП „Коалиция
за България“ на мястото на Румен Василев Стоянов (№ 2671-НС) 	
За обявяване за избран за народен представител в 13. многомандатен изборен
район – Пазарджишки, Лазар Огнянов
Попов от листата на КП „Коалиция
за България“ на мястото на Илияна
Малинова Йотова (№ 2672-НС)
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29

34

44

44

45

45

47

47
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Относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за
министър-председател (№ 2687-НС)
Относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за
министър (№ 2688-НС)
Относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за
министър (№ 2689-НС)
Относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за
министър (№ 2690-НС)
Относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за
министър (№ 2691-НС)
Относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за
министър (№ 2692-НС)
Относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за
министър (№ 2693-НС)
Относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за
министър (№ 2694-НС)
Относно поправка на техническа грешк а в
Решение № 2690-НС от 30 май 2013 г.
на ЦИК (№ 2697-НС)
Относно обявяване за избран на следващия
в листата кандидат при освобождаване
мястото на член на Европейския парламент (№ 2701-ЕП)
Относно утвърждаване на образци на изборни книжа за частични и нови избори
за общинск и съветници и к метове
(№ 2699-МИ)
За обявяване за избран за народен представител във 02. многомандатен изборен
район – Бургаски, Пенко Атанасов Ата
насов от листата на КП „Коалиция за
България“ (№ 2723-НС)
За обявяване за избран за народен представител в 24. многомандатен изборен
район – София, Таско Михайлов Ерменков от листата на КП „Коалиция
за България“ (№ 2724-НС)
За обявяване за избран за народен представител в 08. многомандатен изборен
район – Добрички, Пламен Христов
Желязков от листата на КП „Коалиция
за България“ на мястото на Явор Илиев
Гечев (№ 2735-НС)
За обявяване за избрана за народен представител в 03. многомандатен изборен
район – Варненски, Лидия Велик Маринова от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Иван Николаев Портних
(№ 2746-НС)
За обявяване за избран за народен представител в 26. многомандатен изборен
район – Софийски, Александър Христов
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49
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49

49

49

49
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56

56

60

63
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Методиев от листата на ПП „Движение
за права свободи“ на мястото на Емил
Кирилов Иванов (№ 2754-НС)
65
За обявяване за избрана за народен представител в 03. многомандатен изборен район – Варненски, Нели Рускова
Петрова от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Лидия Велик Маринова
(№ 2758-НС)
68
За обявяване за избран за народен представител в 12. многомандатен изб орен
район – Монтана, Петър Илиев Якимов
от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Искра Фидосова Искренова
(№ 2759-НС)
68
За обявяване за избран за народен представител в 03. многомандатен изборен
район – Варненски, А лекси Василев
Алексиев от листата на КП „Коалиция
за България“ на мястото на Георги
Христов Борисов (№ 2760-НС)
68
Относно утвърждаване образците на документите на преброителната комисия и
образците на протоколи на СИК и ОИК
при произвеждане на частични избори
за кметове на общини с население под
30 000 избиратели (№ 2784-МИ)
74
За обявяване за избран за народен представител в 15. многомандатен изборен
район – Плевенски, Димитър Георгиев
Кочков от листата на КП „Коалиция за
България“ на мястото на Любомир
Ангелов Петков (№ 2805-НС)	 80
Относно обявяване за избрана за народен
представител в 25. многомандатен изборен район – София, Снежана Георгиева
Дукова от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Йоана Милчева Кирова
(№ 2833-НС)
89
Относно обявяване за избран за народен
представител в 31. многомандатен изборен район – Ямболски, Кирчо Георгиев
Карагьозов от листата на КП „Коал иция
за България“ на мястото на Николай
Василев Петев (№ 2854-НС)
92
Относно обявяване за избран за народен представител в 30. многомандатен изборен
район – Шуменски, Бюнямин Хюсеин
Хасан от листата на ПП „Движение за
права и свободи“ на мястото на Христо
Дамянов Бисеров (№ 2862-НС)
99
За обявяване за избрана за народен представител в 16. многомандатен изборен
район – Пловдив, Атанаска Михаилова
Тенева от листата на КП „Коалиция за
България“ на мястото на Илия Атанасов
Баташки (№ 2870-НС)
102
За обявяване за избран за народен представител в 16. многомандатен изборен район – Пловдив, Кирчо Георгиев
Атанасов от листата на КП „Коалиция
за България“ на мястото на Атанаска
Михаилова Тенева (№ 2874-НС)
103
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СПРАВОЧНИК
на нормативните актове, обнародвани в
„Държавен вестник“ през 2013 г.
Цифрата в числителя означава броя, в който
е обнародван даден нормативен акт, а цифрата в
знаменателя – страницата в съответния брой на
вестника. Тирето ( – ) замества главната дума
(главния израз) в текста.
А
Авиационни учебни центрове, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2000 г.
за – 67/35.
Автомобилен транспорт, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за
условията и реда за предоставяне на средства за
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по – , предвидени
в нормативни актове за определени категории
пътници 8/25.
Агенция за ядрено регулиране, ПМС № 278 за
приемане на Устройствен правилник на – 107/32.
Агенция „Митници“, ПМС № 168 за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 302 на Министерския съвет от
2009 г. 73/4.
Агенция по вписванията, ПМС № 25 за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 89 на Министерския съвет
от 2007 г. 13/8.
Агенция по геодезия, картография и кадастър,
ПМС № 196 за изменение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 302 на Министерския съвет от 2004 г. 78/2.
Агенция „Пътна инфраструктура“, ПМС № 241
за изменение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на – , приет с
ПМС № 295 на Министерския съвет от 2009 г. 93/3.
Административнопроцесуален кодекс, Закон за
изменение и допълнение на – 104/3.
Актюер, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 31 от 2006 г. за условият а и реда
за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен – , за признаване на
правоспособност, придобита извън Реп ублика
България, както и за формата на актюерската
заверка, формата и съдържанието на актюерския
доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които
отговорният – заверява 66/28.
Акцизи и данъчни складове, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – 25/4; Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 101/3; Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – 110/44.
Ароматизанти в храните, Наредба за изменение
на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към
използване на – 68/21.
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Б
Бандероли, ПМС № 218 за изменение на Наредбата за реда и начина за въвеждане на – за
бутилирани алкохолни напитки, приета с ПМС
№ 157 на Министерския съвет от 2006 г. 85/6.
Банкноти и монети, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на – в налично-паричното
обращение 24/110.
Батерии и акумулатори, ПМС № 351 от 2012 г. за
приемане на Наредба за – и за негодни за употреба – 2/6; ПМС № 131 за изменение и допълнение
на Наредбата за  – и за негодни за употреба – ,
приета с ПМС № 351 на Министерския съвет от
2012 г. 51/3.
Безвъзмездна финансова помощ, ПМС № 69 за
условията и реда за определяне на изпълнител
от страна на кандидати за – и бенефициенти
на договорена – от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски
басейн 2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм 27/34.
Безплатна храна, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Iз-1681 от 2012 г. за
определяне на условията и реда за осигуряване
на – за служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и
на ободряващи напитки за служителите на МВР,
които работят на смени 13/15; 81/8.
Безработица, ПМС № 78 за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане
на паричните обезщетения за – , приета с ПМС
№ 32 на Министерския съвет от 2002 г. 33/12.
Биологично производство, Наредба № 1 за прилагане на правилата на – на растения, животни
и аквакултури, растителни, животински продук
ти, продукти от аквакултури и храни, тяхното
етикетиране и контрола върху производството и
етикетирането 16/24.
Биоотпадъци, ПМС № 235 за приемане на
Наредба за третиране на – 92/2; ПМС № 275
за приемане на Наредба за разделно събиране
на – 107/2.
Биоциди, ПМС № 63 за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за пускане на
пазара на – , приета с ПМС № 336 на Министерския съвет от 2007 г. 27/22.
Българска агенция за инвестиции, ПМС № 264 за
приемане на Устройствен правилник на – 103/7.
Бъ л га р с к и н е д е л н и у ч и л и щ а в ч у ж б и н а ,
ПМС № 4 за изменение и допълнение на ПМС
№ 334 на Министерския съвет от 2011 г. за – 5/5.
Български спортен тотализатор, ПМС № 184
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 163 на Министерския съвет от 2000 г. 75/5.
Български Червен кръст, ПМС № 136 за предоставяне на средства на – за изпълнение на
план 2013 г. за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за
най-нуждаещи се лица 56/11.
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Българско гражданство, Наредба за изменение
на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава
пета от Закона за – 53/33.
Бюджетни организации, ПМС № 32 за допълнение на ПМС № 66 на Министерския съвет от
1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности
в – 17/23.
Бюра за съдимост, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на – 14/22.
В
Ветерани от войните, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за реда на
предписване, отпускане и контрол на лекарствени
продукти и дентална помощ на – 2/110.
Ветеринарномедицинска дейност, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 7/1; 99/11;
Закон за допълнение на Закона за – 66/2.
Ветеринарномедицински продукти, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 65 от
2006 г. за изискванията към обектите за търговия
на едро с – 105/40.
Визи, Инструкция № КОВ-04-02-351 за условията и реда за съгласуване на заявленията за
издаване на – 90/9.
Висше образование, Закон за изменение на
Закона за – 63/2.
Висш консултативен съвет по водите, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 42/16.
Висши държавни длъжности, Закон за изменение и допълнение на Закона за публичност на
имуществото на лица, заемащи – 30/2.
Висш съдебен съвет, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за организация на
дейността на – и неговата администрация 52/89.
Води, Наредба за изменение на Наредба № 5 от
2008 г. за управление качеството на – за къпане
5/81; Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране
на повърхностните – 22/9; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за
мониторинг на – 22/46; Наредба за отменяне на
Наредба № 7 от 1986 г. за показатели и норми за
определяне на качеството на течащите повърхностни – 22/46; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните – 28/56; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от
2011 г. за издаване на разрешителни за заустване
на отпадъчните – във водни обекти и определяне
на индивидуалните емисионни ограничения на
точковите източници на замърсяване 44/9; Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 103/2.
Водни животни, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2008 г. за здравните
изисквания към стопанските – , продуктите от тях
и предпазването и контрола на болести по – 24/49.
Водни площи, ПМС № 154 за допълнение
на Наредбата за водноспасителната дейност и
обезопасяването на – , приета с ПМС № 182 на
Министерския съвет от 1996 г. 68/10.
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Водоснабдителни и канализационни системи,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потр ебителите и за ползване на – 95/28.
Военна академия „Георги Стойков Раковски“,
ПМС № 187 за приемане на Правилник за устройството и дейността на – 77/2.
Военни клубове, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2011 г. за организацията и дейността на – и представителните
обекти на Министерството на отбраната 18/139.
Военна полиция, Инструкция № И-1 за условията, реда и организацията на взаимодействието
между – и структурите на Министерството на
вътрешните работи 7/66.
Военномедицинска академия, ПМС № 8 за изменение на Правилника за устройството и дейността
на – , приет с ПМС № 168 на Министерския съвет
от 2009 г. 5/41; Наредба № Н-5 за определяне на
реда за ползване и заплащане на медицински дейности в болниците за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация в структурата на – 29/43.
Военномедицинска експертиза, Наредба № Н-4
за – 26/1; Наредба № Н-4 за – (продължение от
бр. 26) 27/60.
Военнослужещи, Наредба № Н-18 от 2012 г. за
реда за разпределяне на служебното време на – от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, неговото отчитане извън
нормалната му продължителност и определяне
на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата
продължителност на служебното време и за
изпълнение на службата през почивни дни и в
дните на официални празници 2/117; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от
2010 г. за условията и реда за разработването и
планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията,
както и за кандидатстването на – и цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия за обучение
в тях 4/2; Наредба № Н-1 за реда и начина за
изчисляване на разходите за издръжка, обучение,
квалификация и/или преквалификация на – от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия във връзка с възстановяването
им в случаите по чл. 260, ал. 1, 2 и 3 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България 8/16; Наредба № Н-3 за условията и
реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от – от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и от Българската армия
при изпълнение на военната служба в състава на
български или многонационални формирования
извън територията на Република България 22/46;
ПМС № 47 за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на – в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия,
приет с ПМС № 84 на Министерския съвет от
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2010 г. 24/16; Инструкция № И-5 за психологично
осигуряване на – и кандидатите за назн ачаване
на длъжности за – в служба „Военна полиция“
74/74; Наредба за изменение на Наредба № Н-18
от 2012 г. за реда за разпределяне на служебното
време на – от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и
определяне на допълнителното възнаграждение
за изпълнение на възложени задължения над
общата продължителност на служебното време
и за изпълнение на службата през почивни дни
и в дните на официални празници 105/85.
Въздухоплавателни средства, Наредба за допълнение на Наредба № 21 от 2010 г. за условията и
реда за сертифициране на летателната годност
на военните – 101/71.
Възнаграждения, Наредба № 48 за изискванията
към – 32/5.
Въоръжени сили, ПМС № 48 за изменение и
допълнение на ПМС № 333 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на План за развитие
на – на Република България 24/17; ПМС № 54
за определяне на структури от другите сили от
системата за национална сигурност на Република България и тяхната численост за включване
във – във военно време 24/21; ПМС № 121 за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и – на Република
България, приет с ПМС № 46 на Министерския
съвет от 2010 г. 48/33; ПМС № 232 за допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за резерва
на – на Република България, приет с ПМС № 145
на Министерския съвет от 2012 г. 90/1.
Върховен административен съд, Правилник за
администрацията на – 67/6.
Вътреболнични инфекции, Наредба № 3 за утвърждаването на медицински стандарт по превенция
и контрол на – 43/12.
Г
Газопреносни и газоразпределителни мрежи,
Наредба за отменяне на Наредба № 7 от 2004 г.
за присъединяване към – 105/54; Наредба № 4 за
присъединяване към – 105/86.
Гарантирани вземания, Закон за изменение на
Закона за – на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя 84/2.
Геодезия и картография, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 109/142.
Горива, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № РД-16-996 от 2007 г. за съдържанието,
структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъщ ествяват
дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с – , преобразуване, пренос,
разпределение и търговия с енергия и природен
газ, за целите на енергийното прогнозиране и
планиране 74/37.
Горска семеконтролна станция, Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
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правилник на – гр. София 28/41; Правилник за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – гр. Пловдив 28/41.
Горски територии, Наредба № 2 за условията
и реда за залесяване на – и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и
стопански гори и на гори в защитени територии,
инвентаризация на създадените култури, тяхното
отчитане и регистриране 16/45; Наредба № 4 за
защита на – срещу ерозия и порои и строеж на
укрепителни съоръжения 21/21.
Граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове, Закон за изменение и допълнение на
Закона за уреждане правата на – 104/2.
Д
Данни, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на – от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 45/34; 99/14; 110/58.
Данък върху добавената стойност, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – 20/7; 110/33; Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 23/6;
101/13.
Данък върху доходите на физическите лица, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 100/2.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон
за изменение и допълнение на – 98/2; Закон за
изменение и допълнение на – 109/1.
Денонсиране, Закон за – на Споразумението
между правителството на Руск ата федерация,
правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на
петролопровода Бургас – Александруполис 30/55.
Дентална помощ, Договор № РД-НС-01-5 от
2012 г. за приемане на обеми и цени на – за 2013 г.
между Националната здравноосигурителна каса
и Българския зъболекарски съюз 5/57.
Деца, ПМС № 120 за изменение на Наредбата
за условията и реда за осъществяване на закрила
на – с изявени дарби, приета с ПМС № 298 на
Министерския съвет от 2003 г. 48/33.
Дипломатически служители, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г.
за условията и реда за атестиране на – 6/141;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2008 г. за условията и реда за провеждане
на конкурсите за – 24/42; Наредба № 1 за кариерното развитие на – и ротацията на служителите
в дипломатическата служба 92/27.
Дирекция за национален строителен контрол,
ПМС № 195 за изменение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 5 на Министерския
съвет от 2010 г. 78/1.
Длъжности в публичния и частния сектор,
Закон за изменение на Закона за публичност на
имуществото на лица, заемащи висши държавни,
обществени и други – 71/3.
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Добра производствена практика, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 15 от
2009 г. за условията за издаване на разрешение за
производство/внос и принципите и изискв анията
за – на всички видове лекарствени продукти, на
лекарствени продукти за клинично изпитване и
на активни вещества 35/5.
Договор, Решение на Европейския съвет от
25 март 2011 г. за изменение на член 136 от – за
функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото
48/42; – меж ду Кра лство Белги я, Република
България, Чешката република, Кралство Дания,
Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство
Испания, Френската република, Италианската
република, Република Кипър, Република Латвия,
Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта,
Кралство Нидерландия, Република А встрия,
Република Полша, Португалската република,
Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и
Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия (държави – членки на Европейския
съюз) и Република Хърватия за присъединяване
на Република Хърватия към Европейския съюз,
подписан на 9 декември 2011 г. 62/33.
Дом за медико-социални грижи за деца – Кюстендил, ПМС № 156 за закриване на – 67/5.
Допълнителна финансова помощ, ПМС № 103
за предоставяне на – чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване участието на собственици
на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобрени по проект
BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване
на българските домове“ по Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007/2013 г. 43/3.
Допълнителни бюджетни кредити, ПМС № 16
за предоставяне на – по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г. 9/3;
ПМС № 17 за одобряване на – по бюджетите на
общини за основен ремонт и за изграждане на
детски ясли и детски градини 9/3; ПМС № 24 за
одобряване на – по бюджета на Община Варна
13/7; ПМС № 27 за предоставяне на – по бюджета
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2013 г. 15/80; ПМС № 34 за
предоставяне на – по бюджета на Министерския
съвет за 2013 г. 17/27; ПМС № 45 за одобряване на – от централния бюджет за 2013 г. 24/15;
ПМС № 62 за предоставяне на – по бюджета на
Министерството на външните работи за 2013 г.
27/22; ПМС № 64 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на културата за 2013 г. 27/26;
ПМС № 101 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г. 43/2;
ПМС № 102 за одобряване на – по бюджета на
Министерския съвет за 2013 г. 43/2; ПМС № 108
за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. 43/9;
ПМС № 109 за одобряване на – по бюджета на
съдебната власт за 2013 г. 43/9; ПМС № 119 за
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одобряване на – по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за 2013 г. за изпълнение на дейности по Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие
и Закона за кадастъра и имотния регистър 47/40;
ПМС № 137 за одобряване на – по бюджета на
Авиоотряд 28 за 2013 г. 56/11; ПМС № 146 за
одобряване на – по бюджета на съдебната власт
за 2013 г. 63/16; ПМС № 152 за предоставяне
на – по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2013 г. за изплащане
на еднократна финансова помощ на законните
наследници на починалите лица при инцидента
в рудник „Ораново“, община Симитли, на 16 юли
2013 г. 67/4; ПМС № 153 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. 67/4; ПМС № 163 за изменение на
ПМС № 152 на Министерския съвет от 2013 г. за
предоставяне на – по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за
изплащане на еднократна финансова помощ на
законните наследници на починалите лица при
инцидента в рудник „Ораново“, община Симитли,
на 16 юли 2013 г. 71/7; ПМС № 165 за предоставяне на – по бюджетите на Министерството на
отбраната и на Министерския съвет за 2013 г. за
честването на 100 години от Балканските войни
72/7; ПМС № 166 за одобряване на – по бюджета на Министерството на труда и социалната
политика за 2013 г. за изплащане на държавна
парична награда за особени заслуги на лицата от
персонала на рудник „Ораново“ и на външните
минни спасители, взели участие в спасителната
операция по издирване на затрупаните миньори
при инцидента в рудник „Ораново“, община Симитли, на 16 юли 2013 г. 72/10; ПМС № 181 за
предоставяне на –  по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2013 г. за организиране
на обучение на Силите за сигурност на Косово
76/2; ПМС № 198 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2013 г. 78/2; ПМС № 199 за предоставяне на – по
бюджета на Министерството на външните работи
за 2013 г. 79/35; ПМС № 204 за предоставяне на – за
честване през 2013 г. на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание 82/4; ПМС № 209
за предоставяне на – по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2013 г. 82/6;
ПМС № 228 за предоставяне на – по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
за увеличаване щатната численост на персонала
на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет за осигуряване на увеличения
капацитет за прием на лица, търсещи закрила
88/4; ПМС № 231 за одобряване на – по бюджета
на съдебната власт за 2013 г. 89/14; ПМС № 244
за предоставяне на – по бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за
2013 г. 94/6; ПМС № 258 за предоставяне на – по
бюджета на Министерството на правосъдието за
2013 г. 100/48; ПМС № 259 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. 100/48; ПМС № 263 за изменение
на ПМС № 198 на Министерския съвет от 2013 г.
за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. 103/7; ПМС
№ 267 за изменение и допълнение на ПМС № 27
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на Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне
на – на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2013 г. 103/21; ПМС № 268
за одобряване на – за 2013 г. 103/22; ПМС № 287
за одобряване на – по бюджета на Министерския
съвет за 2013 г. 108/12; ПМС № 289 за предоставяне на – по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2013 г. 110/10;
ПМС № 291 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на външните работи за 2013 г.
110/10; ПМС № 299 за одобряване на – по бюджета
на Националната разузнавателна служба за 2013 г.
111/5; ПМС № 300 за изменение на ПМС № 27
на Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на – на Министерството на регионалното
развитие за 2013 г. 111/5.
Допълнителни бюджетни средства, ПМС № 44
за одобряване на – от централния бюджет за
2013 г. за честване на 135-годишнината от Освобождението на България 19/7; ПМС № 270 за
одобряване на – по бюджета на община Девин за
2013 г. 105/29; ПМС № 301 за одобряване на – по
бюджета на община Септември за 2013 г. 111/6.
Допълнителни средства, ПМС № 53 за предоставяне на – по бюджета на Българската академия на
науките за стимулиране на водещите иновативни
и общественополезни научни изследвания 24/21;
ПМС № 71 за предоставяне на – от централния
бюджет по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2013 г. 28/18;
ПМС № 125 за предоставяне на – по бюджета на
Българската академия на науките за подпомагане
на дейностите по научно обслужване с висока
обществена и държавна значимост 49/3; ПМС
№ 162 за предоставяне на – от Държавен фонд
„Земеделие“ по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за 2013 г. 71/7; ПМС
№ 203 за предоставяне на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2013 г. за
нуждите на Център „Фонд за лечение на деца“
82/3; ПМС № 239 за предоставяне на – от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити,
финансиращи училища и детски градини 93/2;
ПМС № 260 за одобряване на – за еднократно
изплащане на допълнителна сума към пенсии
за декември 2013 г. 101/20.
Допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, ПМС № 354 от 2012 г. за приемане на
Наредба за норми за – , изпускани в атмосферата
от големи горивни инсталации 2/72.
Допълнително възнаграждение, Наредба за
изменение на Наредба № Із-2209 от 2012 г. за
условията и реда за формиране на – за резултати
в служебната дейност 28/52.
Дунав, ПМС № 82 за приемане на Правилата за
речния надзор по – 35/1; ПМС № 83 за приемане
на Правила за плаване по река – 35/1.
Държавен бюджет, ПМС № 348 от 2012 г. за
изменение на ПМС № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на – на Република
България за 2012 г. 1/2; ПМС № 1 за изпълнението
на – на Република България за 2013 г. 6/2; ПМС
№ 18 за изменение на ПМС № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на – на
Република България за 2013 г. 9/4; ПМС № 49 за
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изменение на ПМС № 1 на Министерския съвет
от 2013 г. за изпълнението на – на Република
България за 2013 г. 24/17; ПМС № 89 за изменение
на ПМС № 1 на Министерския съвет от 2013 г.
за изпълнението на – на Република България за
2013 г. 38/3; ПМС № 140 за изменение и допълнение на ПМС № 1 на Министерския съвет от
2013 г. за изпълнението на – на Република България за 2013 г. 59/4; ПМС № 145 за изменение
на ПМС № 1 на Министерския съвет от 2013 г.
за изпълнението на – на Република България за
2013 г. 63/16; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – на Република България за 2013 г.
74/2; ПМС № 182 за изменение на ПМС № 1 на
Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението
на – на Република България за 2013 г. 76/2; ПМС
№ 210 за изменение на ПМС № 1 на Министерския
съвет от 2013 г. за изпълнението на – на Република
България за 2013 г. 83/6; ПМС № 223 за изменение
на ПМС № 1 на Министерския съвет от 2013 г.
за изпълнението на – на Република България за
2013 г. 87/4; ПМС № 229 за изменение на ПМС
№ 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на – на Република България за 2013 г.
89/12; ПМС № 284 за изменение на ПМС № 1 на
Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението
на – на Република България за 2013 г. 108/11;
Закон за – на Република България за 2014 г.
109/10; ПМС № 293 за изменение на ПМС № 1 на
Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението
на – на Република България за 2013 г. 110/11.
Държавен военновременен план, ПМС № 141 за
изменение на ПМС № 89 на Министерския съвет
от 2012 г. за приемане на – 62/7.
Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, ПМС № 233 за изменение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 59 на
Министерския съвет от 2008 г. 90/1; ПМС № 298
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 59 на Министерския съвет от 2008 г. 110/19.
Държавна агенция „Национална сигурност“, ПМС
№ 59 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 23
на Министерския съвет от 2008 г. 27/19; Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 52/3; ПМС
№ 139 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 23
на Министерския съвет от 2008 г. 56/12; Закон
за изменение на Закона за – 65/2; ПМС № 201 за
изменение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 23 на Министерския
съвет от 2008 г. 80/2; ПМС № 205 за уреждане
на отношенията във връзка с преобразуването
на административните структури по § 14, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за – 82/5; ПМС № 214 за изменение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС
№ 23 на Министерския съвет от 2008 г. 84/7;
ПМС № 219 за допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 23 на
Министерския съвет от 2008 г. 85/6; ПМС № 282
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 23
на Министерския съвет от 2008 г. 108/7.
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Държавна агенция „Технически операции“, ПМС
№ 172 за приемане на Устройствен правилник
на – 73/5; ПМС № 247 за приемане на Устройствен
правилник на – 94/6.
Държавна граница, Инструкция № Iз-1455 за
способите и организацията за осъществяване
наблюдението на – на Република България 70/102.
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, ПМС № 266 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – и на нейната
администрация, приет с ПМС № 122 на Министерския съвет от 2004 г. 103/13.
Държавна комисия по хазарта, Наредба за
изменение на Наредба № Н-3 от 2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване
обстоятелства в електронните регистри на – и
за предоставянето на електронни услуги 77/75.
Държавна профилактична програма, ПМС № 151
за приемане на Тарифа за определяне на цените,
които се заплащат за изпълнението на мерките
по – и програмите за надзор и ликвидиране на
болести по животните за 2013 г. 66/18.
Държавна служба, Наредба № Iз-2525 от 2012 г.
за преминаване на – в Министерството на вътрешните работи 1/21.
Държавна собственост, ПМС № 220 за изменение на Правилника за прилагане на Закона за – ,
приет с ПМС № 254 на Министерския съвет от
2006 г. 87/2.
Държавни служители, Инструкция за изменение
и допълнение на Инструкция № Iз-2453 от 2012 г.
за реда за разпределяне на работното време
на – в Министерството на вътрешните работи,
отчитането му и компенсиране на работата извън
установеното работно време 44/9.
Държавни ценни книжа, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда
и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с – 100/52; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г.
за сетълмент на – 100/68.
Държавно обществено осигуряване, Закон за
изменение на Закона за бюджета на – за 2013 г.
57/2; Закон за бюджета на – за 2014 г. 106/4.
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите
и дейността на – 93/3.
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността
на – 21/15.
Държавно управление, ПМС № 157 за създаване
на Съвет по децентрализация на – 69/1.
Е
Европейски критични инфраструктури, ПМС
№ 38 за приемане на Наредба за реда за установяването и означаването на – в Република България
и мерките за тяхната защита 19/4.
Европейски парламент, ПМС № 144 за определ яне фу нк циите на българск ите органи
и институции по смисъла на Регламент (ЕО)
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№ 883/2004 на – и на Съвета от 29 април 2004 г. за
координация на системите за социална сигурност,
Регламент (ЕО) № 987/2009 на – и на Съвета от
16 септември 2009 г. за установяване процедурата
за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за
координация на системите за социална сигурност
и Регламент (ЕС) № 1231/2010 на – и на Съвета
от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на
Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО)
№ 987/2009 по отношение на гражданите на трети
държави, които все още не са обхванати от тези
регламенти единствено на основание тяхното
гражданство 63/14.
Европейски съюз, Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти
на – 99/2.
Единен административен документ, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № H-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент
(ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено
деклариране чрез – 4/4; 63/21.
Еднократно подпомагане, ПМС № 85 за – на
лица и семейства 35/2.
Екодизайн, ПМС № 105 за допълнение на
Наредбата за допълнителните мерки, свързани
с прилагането на регламенти, приети съгласно
чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за
създаване на рамка за определяне на изискванията
за – към продуктите, свързани с енергопотреблението, приета с ПМС № 101 на Министерския
съвет от 2010 г. 43/8.
Експортно застраховане, ПМС № 238 за допълнение на списъка на държавите с пазарен риск по
чл. 5, ал. 1 от Закона за – , приет с ПМС № 124
на Министерския съвет от 2007 г. 93/2.
Електрическа енергия, Наредба № 1 за регулиране на цените на – 33/18; Наредба за изменение
на Наредба № РД-16-267 от 2008 г. за определяне
на количеството – , произведена от комбинирано
производство на топлинна и – 67/33.
Електрически уредби, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за безопасност и
здраве при работа в – на електрически и топлофи
кационни централи и по електрически мрежи
92/25; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на – и
електропроводните линии 92/27.
Електрически централи и мрежи, Наредба за
допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на – 92/27.
Електрическо и електронно оборудване, ПМС
№ 355 от 2012 г. за приемане на Наредба за излязлото от употреба – 2/85; ПМС № 55 за приемане на Наредба за условията и реда за пускане
на пазара на – във връзка с ограниченията за
употреба на определени опасни вещества 24/22;
ПМС № 256 за приемане на Наредба за излязлото
от употреба – 100/6.
Електрообзавеждане, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за безопасност
при работа по – с напрежение до 1000 V 49/13;

БРОЙ 111

С П РА В О Ч Н И К Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 1 3 Г.

Правилник за изменение на Правилника за безопасност и здраве при работа по – с напрежение
до 1000 V 73/9.
Електронни документи, ПМС № 281 за изменение на Наредбата за вътрешния оборот на – и
документи на хартиен носител в администрациите,
приета с ПМС № 101 на Министерския съвет от
2008 г. 108/7.
Електронни съобщителни услуги, Решение № 383
за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи
предоставяне на – 51/23.
Електронно управление, Закон за изменение на
Закона за – 20/3.
Енергетика, Закон за допълнение на Закона
за – 20/6; Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в – 33/43; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 59/1.
Енергийна ефективност, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 24/3; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г.
за – , топлосъхранение и икономия на енергия в
сгради 80/31; Наредба за допълнение на Наредба
№ 7 от 2004 г. за – , топлосъхранение и икономия
на енергия в сгради 93/16; Наредба № 16-1594 за
обследване за – , сертифициране и оценка на
енергийните спестявания на сгради 101/47.
Енергийни спестявания, ПМС № 36 за приемане
на Специализирани методики за оценка на – 17/28.
Енергопотребление, ПМС № 104 за изменение
и допълнение на Наредбата за изискванията за
етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с – , по отношение
на консумацията на енергия и на други ресурси,
приета с ПМС № 140 на Министерския съвет
от 2011 г. 43/7; ПМС № 271 за допълнение на
Наредбата за допълнителните мерки, свързани
с прилагането на регламенти, приети съгласно
чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за
създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с – ,
приета с ПМС № 101 на Министерския съвет от
2010 г. 105/30.
Енергия от възобновяеми източници, Наредба
№ РД-16-317 за реда за издаване на удостоверения и
вписване в регистъра на лицата, които извършват
монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за
производство на електрическа – 24/86; Наредба
за изменение на Наредба № РД-16-1117 от 2011 г.
за условията и реда за издаване, прехвърляне,
отмяна и признаване на гаранциите за произход
на – 24/88.
Ж
Железопътен транспорт, Наредба за допълнение на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията,
условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност, изисквана от
персонала, отговорен за безопасността на превозите с – , или признаване на такава правоспособност
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и реда за провеждане на проверочните изпити на
лицата от персонала, отговорен за безопасността
на превозите 3/1; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление
на безопасността в – 47/46.
Железопътна инфраструктура, Наредба за допълнение на Наредба № 41 от 2001 г. за достъп
и използване на – 110/71.
Животни, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 41 от 2008 г. за изискв анията към
обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или
предлагат домашни любимци с цел търговия,
към пансиони и приюти за – 81/14; Наредба № 6
за изискванията към средствата за официална
идентификация на – и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане,
поддържане и използване на информацията в
Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 90/2;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 37 от 2006 г. за здравните изисквания към – ,
от които се добиват суровини и храни за консумация от хора 106/51.
Животновъдни обекти, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към – 69/6.
Животновъдни стопанства, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и
реда за дейността на – в планинските и другите
необлагодетелствани райони 94/48.
Животновъдство, Закон за изменение на Закона за – 109/142.
Жилища, ателиета и гаражи, ПМС № 15 за
приемане на Наредба за реда за разпореждане
с – , предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи 8/8.
З
Заболявания, Наредба за изменение на Наредба
№ 38 от 2004 г. за определяне на списъка на – ,
за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели напълно или частично 29/21.
Задгранични представителства на Република
България, ПМС № 192 за изменение на ПМС № 190
на Министерския съвет от 2011 г. за временно
прекратяване дейността на – 77/59.
Замърсители, ПМС № 225 за изменение на
Наредбата за стандарти за качество на околната
среда за приоритетни вещества и някои други – ,
приета с ПМС № 256 на Министерския съвет от
2010 г. 88/2.
Заплати, ПМС № 9 за изменение на Наредбата
за – на служителите в държавната администрация,
приета с ПМС № 129 на Министерския съвет от
2012 г. 5/41; ПМС № 13 за изменение на ПМС
№ 86 на Министерския съвет от 2010 г. за – на
военнослужещите и цивилните служители по
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и
лицата, работещи по трудово правоотношение по
Закона за Министерството на вътрешните работи
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7/54; Наредба за изменение на Наредба № 1 от
2010 г. за работните – на персонала в звената от
системата на народната просвета 14/22.
Защита на личните данни, Наредба № 1 за минималното ниво на технически и организационни
мерки и допустимия вид – 14/31.
Здравеопазване, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване
на специалност в системата на – 24/48; Наредба
за изменение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на – 73/9.
Здравни изисквания, Наредба за изменение на
Наредба № 15 от 2006 г. за – към лицата, работещи
в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните
обекти, предприятията, които произвеждат или
търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и
козметичните салони 14/22.
Здравно осигуряване, Закон за допълнение на
Закона за – 4/1.
Здравословни и безопасни условия на труд, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2006 г. за осигуряване на – на работниците по
срочно трудово правоотношение или временно
трудово правоотношение 19/24; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за
минималните изисквания за – на работните места
и при използване на работното оборудване 24/99.
Здравословно хранене, Наредба № 2 за – на
децата на възраст от 0 до 3 години в детските
заведения и детските кухни 28/52.
Земеделски производители, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на – 110/69.
И
Игрални зали, Общи задължителни изисквания
за – по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението
на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол 9/20.
Играчки, ПМС № 173 за изменение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на – , приета с ПМС № 300 на
Министерския съвет от 2010 г. 73/8.
Изборен кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 17/1.
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, ПМС № 272 за приемане на Устройствен
правилник на – 105/30.
Изпълнителна агенция по трансплантация, ПМС
№ 169 за изменение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 34 на Министерския съвет
от 2004 г. 73/5.
Имунизации, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за – в Република
България 47/41.
Инвестиции, Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на – 16/2; ПМС
№ 57 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на – ,
приет с ПМС № 221 на Министерския съвет от
2007 г. 24/32.
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Инвестиционно проектиране, Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 2004 г. за определяне
на минимални цени в устройственото планиране
и – 69/15.
Инсталации, произвеждащи титанов диоксид,
Наредба № 3 за изискванията към – 49/31.
Институт по отбрана, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – 35/4.
Интелигентни транспортни системи, ПМС
№ 14 за приемане на Наредба за условията и реда
за внедряване на – в областта на автомобилния
транспорт и за интерфейси с останалите видове
транспорт 8/2.
Интервенционни запаси, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 18 от 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от – за
най-нуждаещи се лица 19/23.
Информационна сигурност, ПМС № 115 за изменение и допълнение на Наредбата за общите
изисквания за оперативна съвместимост и – ,
приета с ПМС № 279 на Министерския съвет от
2008 г. 48/4.
Информационната система на Европол, ПМС
№ 243 за определяне на условията и реда за предоставяне на информация и данни за въвеждане
в – в съответствие с Решение 2009/371/ПВР на
Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) 95/7.
Информация, Наредба № Iз-29 за предоставяне
на – от специализирана дирекция „Оперативни
технически операции“ на Министерството на
вътрешните работи на другите структури на Министерството на вътрешните работи, държавните
органи и организации 5/80.
К
Кадрово осигуряване, ПМС № 132 за изменение
на ПМС № 66 на Министерския съвет от 1996 г.
за – на някои дейности в бюджетните организации 53/25.
Казино, Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в игрално – и
задължителни образци за счетоводна отчетност 65/26; Общи задължителни изисквания за
игрални – по отношение на вида на сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване
за контрол 65/38.
Канализационни системи, Наредба № РД-0220-8 за проектиране, изграждане и експлоатация
на – 49/35.
Квалификация по професията „Дисководещ“,
Наредба № 81 за придобиване на – 68/22.
Квалификация по професията „Еколог“, Наредба
№ 92 за придобиване на – 105/77.
Квалификация по професията „Икономистинформатик“, Наредба № 84 за придобиване
на – 71/14.
Квалификация по професията „Инструктор по
спортнотуристическа дейност“, Наредба № 86 за
придобиване на – 72/22.
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Квалификация по професията „Компютърен аниматор“, Наредба № 79 за придобиване на – 29/32;
Квалификация по професията „Компютърен
график“, Наредба № 82 за придобиване на – 69/8.
Квалификация по професията „Куриер“, Наредба
№ 89 за придобиване на – 105/54.
Квалификация по професията „Мехатроника“,
Наредба № 88 за придобиване на – 72/36.
Квалификация по професията „Оператор на
парни и водогрейни съоръжения“, Наредба № 85 за
придобиване на – 71/18.
Квалификаци я по професи ята „Помощникинструктор по спортно-туристическа дейност“,
Наредба № 80 за придобиване на – 29/36.
Квалификация по професията „Работник в
текстилно производство“, Наредба № 91 за придобиване на – 105/72.
Квалификация по професията „Спортен масажист“, Наредба № 87 за придобиване на – 72/29.
Квалификация по професията „Сътрудник по
управление на индустриални отношения“, Наредба
№ 83 за придобиване на – 71/9.
Квалификация по професията „Химик-технолог“,
Наредба № 90 за придобиване на – 105/59.
Класифицирана информация, ПМС № 280 за
изменение и допълнение на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на
автоматизираните информационни системи или
мрежи, в които се създава, обработва, съхранява
и пренася – , приета с ПМС № 99 на Министерския съвет от 2003 г. 108/4.
Кодекс за застраховането, Закон за изменение
и допълнение на – 20/1.
Кодекс за социално осигуряване, Закон за изменение на – 111/2.
Кодекс на труда, Закон за допълнение на – 104/3.
Колективни инвестиционни схеми, Закон за
изменение и допълнение на Закона за дейността
на – и на други предприятия за колективно инвестиране 109/78.
Командировки, ПМС № 21 за изменение на
Наредбата за дългосрочните – в чужбина, приета
с ПМС № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
13/2; ПМС № 207 за допълнение на Наредбата за
дългосрочните – в чужбина, приета с ПМС № 252
на Министерския съвет от 2000 г. 82/6.
Комисия за защита от дискриминация, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 8/21; 103/32.
Комисия за отнемане на незаконно придобито
имущество, Инструкция № 513 за реда и сроковете
за осъществяване на взаимодействие между – ,
Държавна агенция „Национална сигу рност“,
Министерството на вътрешните работи, органите
към министъра на финансите и Прокуратурата
на Република България 30/86; Правилник за
устройството и дейността на – и на нейната
администрация 49/19; Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – и на нейната администрация 52/88.
Комисия за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси, Правилник за допълнение
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на Правилника за организацията и дейността
на – 67/5; Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на – 108/37.
Комисия за публичен надзор над регистрираните
одитори, Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за дейността на – 31/5.
Комисия за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за дейността на – и на нейната администрация 105/39.
Конвенция, Изменения на чл. 25 и 26 от – за
опазване и използване на трансг раничните водни
течения и международните езера 22/8; Закон за
допълнение на Закона за ратифициране на – за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове 30/56; – № 161 за
службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда 41/3; –  № 161
за службите по трудова медицина, 1985 г., на
Международната организация на труда 41/3; – на
Съвета на Европа относно изпиране, издирване,
изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма
51/4; Морска трудова – , 2006 г., на Международната организация на труда 76/27; Изменение
на чл. ХХІ от – по международната търговия
със застрашени видове от дивата фауна и флора
107/45; – за издаване на многоезични извлечения
от актове за гражданско състояние, подписана
на 8 септември 1976 г. във Виена 108/16.
Контролни точки, Наредба № Із-2539 от 2012 г.
за определяне първоначалния максимален размер на – , условията и реда за отнемането и
възстановяването им, списъка на нарушенията,
при извършването на които от наличните – на
водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и
условията и реда за издаване на разрешение за
провеждане на допълнително обучение 1/34.
Контролно-техническа инспекция към минис
търа на земеделието и храните, Правилник за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – 94/45.
Кораби, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на – и
корабопритежателите 65/22; Наредба № 5 за
сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните – , вписани в регистъра
на риболовните – 91/25; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието
на оборудването на морските – 104/9.
Корабни документи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за – 39/6.
Корабоплаване, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. за оборудването,
регистрацията и използването на радиотелефонната служба в – по вътрешните водни пътища 32/2;
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на
търговското – 109/134.
Корпоративно подоходно облагане, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 68/8;
100/3; Закон за допълнение на Закона за – 91/2.
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Културен институт, ПМС № 30 за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране
през 2013 г. на държавните – , осъществяващи
дейности в областта на сценичните изкуства 16/18;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите
за директори на държавните – 102/16.
Културно наследство, Наредба № 1 за реда
за водене на регистъра на нематериалното – на
Република България 45/33.
Л
Лекарствени продукти, Наредба за допълнение
на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда
за лечение с неразрешени за употреба в Репуб
лика България – , както и за условията и реда
за включване, промени, изключване и доставка
на – от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона
за – в хуманната медицина 24/49; ПМС № 74 за
приемане на Устройствен правилник на Нацио
налния съвет по цени и реимбурсиране на – и
на неговата администрация 30/68; ПМС № 97 за
приемане на Наредба за условията, правилата
и реда за регулиране и регистриране на цените
на – 40/9; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на – 81/8.
Лесозащитна станция, Устройствен правилник
на – гр. София 14/12; Устройствен правилник
на – гр. Пловдив 14/15; Устройствен правилник
на – гр. Варна 14/19; Правилник за изменение
и допълнение на Уст ройствени я правилник
на – гр. София 28/41; Правилник за изменение
и допълнение на Уст ройствени я правилник
на – гр. Варна 28/42; Правилник за изменение
и допълнение на Уст ройствени я правилник
на – гр. Пловдив 28/42.
Летища, ПМС № 92 за изменение и допълнение
на Наредбата за таксите за използване на – за
обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с ПМС
№ 280 на Министерския съвет от 1998 г. 38/4.
Летливи органични съединения, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г.
за норми за допустими емисии на – , изпускани
в околната среда, главно в атмосферния въздух
в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации 24/89.
Лечебни заведения, Наредба № 1 за предоставяне
на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на – 24/45; ПМС
№ 112 за изменение на Наредбата за условията и
реда за ликвидация на – по чл. 5, ал. 1 от Закона
за – , приета с ПМС № 28 на Министерския съвет
от 2000 г. 44/3; Наредба за изменение на Наредба
№ Н-8 от 2012 г. за определяне на условията и
реда за ползване на – към Министерството на
отбраната 72/41.
Лечение на български граждани в чужбина, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от
2011 г. за условията и реда за заплащане на – по
чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето 15/157.
Линия на бедност, ПМС № 242 за определяне
размера на – за страната за 2014 г. 94/6.
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Лица, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни,
водоснабдителните обекти, предприятията, които
произвеждат или търгуват с храни, бръснарските,
фризьорските и козметичните салони, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 15 от
2006 г. за здравните изисквания към – 106/50.
М
Маржин покупки, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за усло
вията и реда за извършване на – , къси продажби
и заем на финансови инструменти 1/47.
Медицинска помощ, ПМС № 353 от 2012 г. за
приемане на методики за остойностяване и за
заплащане на – по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за
здравното осигуряване 2/44; ПМС № 5 за приемане
на обемите и цените на – по чл. 55, ал. 2, т. 2 от
Закона за здравното осигуряване за 2013 г. 5/6.
Медицински изделия, ПМС № 174 за изменение
на Наредбата за условията и реда за съставяне на
списък на – по чл. 30а от Закона за – и за определяне на стойността, до която те се заплащат,
приета с ПМС № 364 на Министерския съвет от
2011 г. 74/18.
Медицински институт на Министерството на
вътрешните работи, ПМС № 37 за изменение и
допълнение на Правилника за устройството, дейността и структурата на – , приет с ПМС № 210
на Министерския съвет от 2011 г. 18/2.
Медицински критерии, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. за – и
реда на установяване на смърт 32/1.
Медицински стандарт по превенция и контрол
на вътреболничните инфекции, Наредба № 3 за
утвърждаването на – 43/12.
Меморандум,  – за сътрудничество в областта
на европейската и евроатлантическата интеграция
между правителството на Република България
и правителството на Република Косово 108/23.
Меморандум за разбирателство, – между правителството на Република България и правителството на Републ ика Турция относно взаимно
създаване на културни центрове 10/30; – между
правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, и правителството на Република
Сърбия относно изпълнението на Програмата за
трансгранично сътрудничество България – Сърбия по Инструмента за предприсъединителна
помощ № ССІ: 2007CB16IPO006 19/11; – между
Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско
териториално сътрудничество Гърция – България
2007 – 2013 г. 68/13; – между Министерството на
отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в
областта на отбраната 77/68; – между правителството на Република България и Европейската
инвестиционна банка за оказване на подкрепа
при изпълнението на проекти, финансирани от
Структурните инструменти на Европейския съюз
110/23; – между правителството на Република
България и Световната банка за партньорство и
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оказване на техническ а подкрепа във връзка с
изпълнението на Структурните инструменти на
Европейския съюз 110/29; – за разбирателство
между правителств ото на Република България и
Световната банка за партньорство и оказване на
техническа подкрепа във връзка с изпълнението
на Структурните инструменти на ЕС 110/32.
Мерки срещу изпирането на пари, ПМС № 60
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 201
на Министерския съвет от 2006 г. 27/21.
Местни данъци и такси, Закон за допълнение
на Закона за – 61/1; Закон за изменение и допълнение на Закона за – 101/2.
Минимална работна заплата, ПМС № 249 за
определяне нов размер на – за страната 97/7.
Министерски съвет, ПМС № 73 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с ПМС № 229 на – от 2009 г. 30/65; ПМС
№ 130 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – и на неговата администрация, приет с ПМС № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. 51/2; ПМС № 171 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – и
на неговата администрация, приет с ПМС № 229
на – от 2009 г. 74/5; ПМС № 262 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – и
на неговата администрация, приет с ПМС № 229
на – от 2009 г. 102/2.
Министерство на външните работи, ПМС № 202
за приемане на Устройствен правилник на – 80/3.
Министерство на вътрешните работи, ПМС
№ 160 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС
№ 126 на Министерския съвет от 2006 г. 70/35;
ПМС № 206 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с
ПМС № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
82/6; ПМС № 216 за изменение на ПМС № 131 на
Министерския съвет от 2012 г. за определяне на
първостепенния и второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити в – 85/3; ПМС № 279 за изменение на Правилника за прилагане на Закона
за Министерството на – , приет с ПМС № 126 на
Министерския съвет от 2006 г. 108/3; Инструкция
за изменение на Инструкция № Iз-2295 от 2012 г.
за организацията на дейността в – по териториалното обслужване на гражданите 108/37.
Министерство на здравеопазването, ПМС № 149
за приемане на Устройствен правилник на – 64/7.
Министерство на земеделието и храните, ПМС
№ 188 за приемане на Устройствен правилник
на – 77/31.
Министерство на икономиката и енергетиката, ПМС № 197 за приемане на Устройствен
правилник на – 79/3; ПМС № 286 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 197 на Министерския съвет от
2013 г. 110/3.
Министерство на икономиката, енергетиката
и туризма, ПМС № 158 за изменение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 268 на
Министерския съвет от 2009 г. 68/11.
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Министерство на инвестиционното проектиране, ПМС № 161 за приемане на Устройствен
правилник на Министерство на регионалното
развитие и Устройствен правилник на – 70/37.
Министерство на културата, ПМС № 176 за
приемане на Устройствен правилник на – 74/18;
ПМС № 208 за изменение на ПМС № 14 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне на
първостепенния и второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити в – 82/6.
Министерство на младежта и спорта, ПМС
№ 142 за приемане на Устройствен правилник
на – 62/7; ПМС № 240 за допълнение на ПМС
№ 234 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в – 93/3.
Министерство на образованието и науката,
ПМС № 175 за изменение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 11 на Министерския
съвет от 2010 г. 74/18.
Министерство на околната среда, ПМС № 200
за изменение на Устройствения правилник на – и
водите, приет с ПМС № 274 на Министерския
съвет от 2009 г. 80/2.
Министерство на отбраната, Инструкция за
изменение на Инструкция № И-5 от 2010 г. за
условията, реда и процедурите за организиране
на работата на административните структури
на – 51/20; ПМС № 133 за изменение на Наредбата

за продажба на жилища, ателиета и гаражи от
жилищния фонд на – , които се намират в населени
места, в които няма структури на – , структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната
и на Българската армия, приета с ПМС № 193 на
Министерския съвет от 2010 г. 53/25.
Министерство на правосъдието, ПМС № 215 за
приемане на Устройствен правилник на – 84/8.
Министерство на регионалното развитие, ПМС
№ 161 за приемане на Устройствен правилник
на – и Устройствен правилник на Министерството
на инвестиционното проектиране 70/37.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ПМС № 148 за
изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 232 на Министерския съвет от
2009 г. 64/5.
Министерството на финансите, ПМС № 138
за изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 249 на Министерския съвет от
2009 г. 56/11.
Митнически органи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван
от – върху средствата за измерване на акцизни
стоки 24/100.
Младеж, Закон за изменение на Закона за – 68/2.
Млечни продукти, ПМС № 349 от 2012 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изискв ания към – , приета с ПМС № 119
на Министерския съвет от 2012 г. 1/2.
Мляко, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и
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транспортирането на сурово краве – и изискванията за търговия и пускане на пазара на – и
млечни продукти 94/47.
Мобилизация, ПМС № 114 за приемане на Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас
от повикване във въоръжените сили при – 47/4.
Мобилни наземни мрежи и съоръжения, Решение
№ 381 за изменение на Технически изисквания
за работа на – , свързани с тях 51/21;
Морски лица, Наредба за допълнение на Наредба
№ 6 от 2012 г. за компетентност на – в Република
България 81/19.
Морски пространства, вътрешни водни пътища
и пристанища на Република България, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 28/2.
Моторни превозни средства, ПМС № 11 за приемане на Наредба за излезлите от употреба – 7/33;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване
на свидетелство за управление на – , отчета на
водачите и тяхната дисциплина 18/117; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 60 от
2009 г. за одобряване типа на нови – и техните
ремаркета 77/69; ПМС № 245 за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употр еба – ,
приета с ПМС № 11 на Министерския съвет от
2013 г. 95/8; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното
застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за
застраховането и за методиката за уреждане на
претенции за обезщетение на вреди, причинени
на – 97/64.
Н
Наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, ПМС № 58 за осигуряване на средства
за крайни декодиращи устройства на лица със
специфични социални потребности за приемане
на цифрово телевизионно радиоразпръскване и
за провеждане на национална информационна
кампания за въвеждане на – 24/40.
Наказателен кодекс, Закон за допълнение
на – 61/1; Закон за изменение и допълнение
на – 84/2.
Наказателно-процесуален кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 71/2.
Наркотични, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при
извършване на дейности с – вещества и техните
препарати 37/1; 84/22; ПМС № 253 за изменение на Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като – , приета с ПМС
№ 293 на Министерския съвет от 2011 г. 97/27;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2001 г. за условията и реда, при които
лекарствените продукти, съдържащи – вещества,
могат да бъдат освободени от някои мерки за
контрол 104/8.
Народна просвета, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на – 24/88; 51/20; Закон за
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изменение и допълнение на Закона за – 84/3; ПМС
№ 255 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за – 98/6.
Народни представители, ПМС № 67 за приемане
на план-сметка за разходите по подготовката и
произвеждането на избори за – през 2013 г. 27/28;
ПМС № 86 от 15 април 2013 г. за изменение и
допълнение на ПМС № 67 на Министерския съвет
от 2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори
за – през 2013 г. 38/2; ПМС № 98 за изменение
и допълнение на ПМС № 67 на Министерския
съвет от 2013 г. за приемане на план-сметка за
разходите по подготовката и произвеждането на
избори за – през 2013 г. 41/2.
Народно събрание, Правилник за организацията
и дейността на – 53/2.
Насърчаване на заетостта, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 70/2; ПМС № 222
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 131
на Министерския съвет от 2003 г. 87/3.
Национален военноисторически музей, Правилник за изменение на Правилника за устройството
и дейността на – 63/17.
Национален институт за недвижимо културно
наследство, ПМС № 265 за изменение на Правилника за устройството и дейността на – , приет с
ПМС № 8 на Министерския съвет от 2012 г. 103/13.
Национален институт за помирение и арбитраж,
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 95/28.
Национален рамков договор, – за денталните
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за
2013 г. 5/42.
Национален съвет за научни изследвания, ПМС
№ 110 за изменение на Правилника за организацията и дейността на – , приет с ПМС № 105 на
Министерския съвет от 2004 г. 44/2.
Национален съвет за нематериално културно
наследство към министъра на културата, Правилник за състава, функциите и дейността на – 45/31.
Национален съвет за сътрудничество по етничес
ките и интеграционните въпроси към Министерския
съвет, ПМС № 276 за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на – ,
приет с ПМС № 351 на Министерския съвет от
2006 г. 107/24.
Национална гимназия за древни езици и култури
„Константин-Кирил Философ“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г.
за приемане на ученици в – 8/25.
Национална железопътна система, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 57 от
2004 г. за постигане на оперативна съвместимост
на – с железопътната система в рамките на Европейския съюз 71/26; 106/54.
Национална здравноосигурителна каса, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на – 68/21; Правилник
за устройството и дейността на – 79/35; Закон за
бюджета на – за 2014 г. 106/20.
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Национална научноизследователска станция по
ловно стопанство, биология и болести на дивеча,
гр. София, Устройствен правилник на – 108/33.
Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г., Наредба
за изменение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
по – 53/33; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по – 75/122.
Национална програма по пчеларство за периода
2014 – 2016 г., Наредба № 9 за условията и реда
за прилагане на мерките от – 103/33.
Национална служба по зърното към министъра
на земеделието и храните, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на – 104/7.
Национални паркове, Правилник за устройството
и дейността на дирекциите на – 28/31.
Национални и pепубликански консултанти,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 47 от 2010 г. за организацията, дейността и
условията и реда за финансиране на – 73/9.
Неелектрически уредби, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за безопасност при
работа в – на електрически и топлофикационни
централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения 92/24.
Нефт и нефтопродукти, Закон за запасите
от – 15/1; Наредба № 1 за условията и реда за
съхраняване на запаси по Закона за запасите
от – 71/31.
Нормативни актове на Министерския съвет,
ПМС № 39; за допълнение на – 21/4;
ПМС № 56; ПМС № 189; ПМС № 193; ПМС
№ 294; за изменение на – 24/31; 77/56; 77/59; 110/12.
ПМС № 10; ПМС № 12; ПМС № 28; ПМС
№ 42; ПМС № 50; ПМС № 52; ПМС № 68; ПМС
№ 94; ПМС № 96; ПМС № 107; ПМС № 94; ПМС
№ 96; ПМС № 107; ПМС № 150; ПМС № 186;
ПМС № 194; ПМС № 213; ПМС № 226; ПМС
№ 234; ПМС № 246; ПМС № 252; за изменение и
допълнение на – 6/126; 7/53; 16/9; 21/9; 24/17; 24/19;
27/29; 40/1; 40/8; 43/8; 40/1; 40/8; 43/8; 65/15; 76/24;
77/59; 84/6; 88/2; 91/13; 96/2; 97/25.
ПМС № 91; за отменяне на – 38/4.
О
Областни администрации, ПМС № 143 за изменение на Устройствения правилник на – , приет
с ПМС № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
62/31; ПМС № 227 за изменение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 121 на
Министерския съвет от 2000 г. 88/3.
Обувки, ПМС № 179 за изменение и допълнение
на Наредбата за означаване вида на материалите,
използвани в основните части на – , приета с ПМС
№ 112 на Министерския съвет от 2006 г. 75/2.
Обществени поръчки, ПМС № 180 за приемане
на Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за – (ЗОП)
за критериите и реда за определяне на основни
национални интереси в областта на сигурността
и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за
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функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
и реда за сключване на договори 75/3.
Общинска собственост, Закон за изменение на
Закона за – 109/140.
Овце и кози, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2006 г. за здравните
изисквания към – при придвижването или транспортирането им между Република България и
държавите – членки на Европейския съюз, за
определяне на здравния статус на обектите, от
които произхождат, и допълнителните гаранции
за здравния статус на тези обекти 74/36.
Ограничителни мерки, ПМС № 170 за отмяна
на ПМС № 27 на Министерския съвет от 2008 г. в
изпълнение на Обща позиция 2006/318/ОВППС на
Съвета на Европейския съюз от 27 април 2006 г.
за подновяване на – по отношение на Бирма/
Мианмар, на Обща позиция 2007/248/ОВППС на
Съвета на Европейския съюз от 23 април 2007 г.
за подновяване на – по отношение на Бирма/
Мианмар и на Обща позиция 2007/750/ОВППС
на Съвета на Европейския съюз от 19 ноември
2007 г. за изменение на Обща позиция 2006/318/
ОВППС за подновяване на – по отношение на
Бирма/Мианмар 73/5.
Опасни товари, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен
превоз на – 44/9; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и
превоз на – по море и по вътрешни водни пътища
46/1; Наредба за допълнение на Наредба № 16 от
2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или
замърсяващи товари по море и на – по вътрешни
водни пътища 67/36.
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“, ПМС № 29 за условията и реда за
отпускане на безлихвени заеми на общини от
централния бюджет за финансиране на разходи
за окончателни плащания по одобрени проекти
по – за периода 2007/2013 г. и за тяхното възстановяване 16/17; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските
области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа
за прилагане на местните стратегии за развитие
и покриване на текущите разходи на рибарските
групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от – на Република
България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за Програмен период 2007/2013 г. 84/22.
Оперативна програма „Развитие на конку
рентоспособн остта на българската икономика
2007/2013 г.“, ПМС № 100 за изменение и допълнение на ПМС № 236 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по – , съфинансирана
от Европейския фонд за регионално развитие 43/2.
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, ПМС № 190 за изменение и допълнение на ПМС № 180 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по – , съфинансирана
от Европейския социален фонд, за финансовата
рамка 2007/2013 г. 77/58.
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Оперативна програма „Регионално развитие“
2007/2013 г., ПМС № 103 за предоставяне на
допълнителна финансова помощ чрез бюджета
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за осигуряване участието на
собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобрени
по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно
обновяване на българските домове“ по – 43/3;
ПМС № 183 за изменение на ПМС № 245 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане на
детайлни правила за допустимост на разходите
по – , съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие, за финансовата рамка
2007/2013 г. 76/2.
Оперативна програма „Транспорт“, П МС
№ 129 за допълнение на ПМС № 258 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на
детайлни правила за допустимост на разходите
по – , съфинансирана от Кохезионния фонд и
Европейския фонд за регионално развитие, за
финансовата рамка 2007/2013 г. 51/2.
Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове, гр. Свищов, Устройствен правилник
на – 108/25.
Опитна станция по дъбовите гори, гр. Бургас,
Устройствен правилник на – 108/29.
Оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, ПМС № 128 за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда
за осъществяване на дейностите, свързани с – и
контрола над тях във и от въоръжените сили на
Република България, приета с ПМС № 278 на
Министерския съвет от 2010 г. 49/6.
Осигурители, Инст ру к ци я за изменение и
допълнение на Инст ру к ци я № 5 от 2005 г. за
приемане и съхран яване на разплащателните
ведомости на прекратени – без правоприемник 107/50.
Осигурителни вноски, ПМС № 81 за изменение
на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят – ,
приета с ПМС № 263 на Министерския съвет
от 1999 г. 33/17.
Осигурителни каси, ПМС № 76 за изменение
и допълнение на Наредбата за – , приета с ПМС
№ 89 на Министерския съвет от 2001 г. 33/3.
Основен пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК, Наредба за изменение на
Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на – 31/5;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на – 111/6.
Отбранителни продукти, Правилник за отменяне на Правилника за осигуряване и управление на качеството на – за Министерството на
отбраната и Българската армия 3/1; Правилник
за изменение на Правилника за управление на
жизнения цикъл на – 31/1; Правилник за отменяне на Правилника за управление на жизнения
цикъл на – 64/25.
Отпадъци, Наредба № 2 за реда и образците,
по които се предоставя информация за дейностите
по – , както и реда за водене на публични регистри
10/31; Наредба № 4 за условията и изискванията
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за изграждането и експлоатацията на инсталации
за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне
на – 36/1; ПМС № 106 за отменяне на Наредбата
за изискванията за третиране и транспортиране
на – от производството на титанов диоксид, приета
с ПМС № 87 на Министерския съвет от 2004 г.
43/8; Наредба № 6 за условията и изискванията
за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на – 80/33; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за реда
и образците, по които се предоставя информация
за дейностит е по – , както и реда за водене на
публични регистри 86/1; Наредба № 7 за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на – 111/84.
Отпадъчни нефтопродукти, ПМС № 352 от
2012 г. за приемане на Наредба за отработените
масла и – 2/27.
Официална сортова листа на Република България, Наредба № 7 за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на
сортовете растения във и от – 97/40.
П
Паразитни болести, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 17 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика,
профилактика и контрол на внасяните – 88/4.
Парични обезщетения, ПМС № 77 за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване
и изплащане на – и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с ПМС № 364 на
Министерския съвет от 2006 г. 33/4.
Патрулно-постова дейност, Инструкция № Iз633 за – 34/11.
Пенсии, ПМС № 80 за изменение и допълнение на Наредбата за – и осигурителния стаж,
приета с ПМС № 30 на Министерския съвет от
2000 г. 33/13.
Пенсиониране, ПМС № 26 за изменение и
допълнение на Наредбата за категоризиране на
труда при – , приета с ПМС № 235 на Министерския съвет от 1998 г. 15/79; Инструкция за
допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за
прилагане на Наредбата за категоризиране на
труда при – 24/113; Инструкция за изменение и
допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за
прилагане на Наредбата за категоризиране на
труда при – 31/6.
Пилоти, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда
за издаване на свидетелства за правоспособност
на – , свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи – , и свидетелства за медицинска
годност на авиационен персонал – , в съответствие
с изискванията на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JARFCL 3 и контрола върху тях, и за националните
правила за – на въздухоплавателни средства,
извън уредените в JAR-FCL 76/97.
Пиротехнически изделия, ПМС № 178 за изменение на Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на – , приета с ПМС
№ 315 на Министерския съвет от 2009 г. 75/2.
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План за действие, – по Програмата в страната 2013 – 2017 г. между правителството на
Република България и Фонда за децата на ООН
(УНИЦЕФ) 94/14.
Пластмаси, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите
и предметите от – , предназначени за контакт с
храни 72/11.
Плодове, ПМС № 257 за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към напитките
от – , приета с ПМС № 219 на Министерския
съвет от 2002 г. 100/42.
Плодове и зеленчуци, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за
условията и реда за признаване на организации
на производители на – и на техните асоциации
и за условията и реда за одобр яване и изменение на одобрените оперативни програми 27/108;
47/46; Наредба за допълнение на Наредба № 16
от 2010 г. за изискванията за качество и контрол
за съответствие на пресни – 44/8.
Площадки за игра, Наредба за изменение на
Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за
устройството и безопасността на – 27/109.
Подземни богатства, ПМС № 248 за приемане
на Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и
проучване или за проучване, добив и първична преработка на – , за ликвидация и/или консервация
на геологопроучвателните и на миннодобивните
обекти и за рекултивация на засегнатите земи и
за условията и реда за тяхното съгл асуване 95/12.
Политически партии, Закон за изменение на
Закона за – 68/8.
Посредническа дейност, ПМС № 211 за изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за извършване на – по наемане на работа,
приета с ПМС № 107 на Министерския съвет от
2003 г. 83/6.
Пожар, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на
бeзопасност при – 75/20.
Пожарна безопасност, Наредба № Із-553 за реда
за организиране и осъществяване на превантивен
контрол от органите на – и защита на населението
на Министерството на вътрешните работи 29/2;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите
за – при експлоатация на обектите 30/81; 75/115.
Помощник-нотариуси, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за – по
заместване 79/49.
Посевен материал, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за
търговия на – от зърнени култури на пазара на
Европейския съюз 74/36.
Потребители, Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на – 27/16.
Правна дейност, Инструкция за отменяне
на Инст рукция № И-6 от 2010 г. за – в Министерството на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната 33/83.
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Правна помощ, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 28/15.
Превозно средство, Инструкция за изменение и
допълнение на Инструкция № I-185 от 2002 г. за
определяне реда за възстановяване на идентифика
ционния номер на пътно – 71/46; Наредба за допълнение на Наредба № 54 от 2003 г. за условията
и реда за одобрение на типа на електрическо/
електронно устройство и за одобрение на типа
на нови колесни и верижни – по отношение на
електромагнитната съвместимост 72/12.
Превоз на пътници и товари, Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2001 г. за условията
и реда за определяне на български превозвачи
за осъществяване на дейности по – по силата на
международен договор 7/66.
Предизборни предавания, ПМС № 72 за определяне на Тарифа, по която партиите, коалициите от
партии и инициативните комитети заплащат – по
Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални
центрове 30/63.
Предоставяне на средства, ПМС № 90 за – по
бюджета на Националната служба за охрана за
прилагане на Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотна лента 2500-2690 MHz за
наземни системи, позволяващи предоставяне на
електронни съобщителни услуги в Общността 38/3;
ПМС № 123 за – от централния бюджет за 2013 г.
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за
финансиране на приоритетния инфраструктурен
проект „Изграждане на нов граничен комбиниран
(пътен и железопътен) мост на река Дунав при
Видин – Калафат (България – Румъния)“ 48/34;
ПМС № 221 за – от централния бюджет за 2013 г.
на „Български пощи“ – ЕАД, за компенсиране на
несправедливата финансова тежест от извършване
на универсалната пощенска услуга по Закона за
пощенските услуги през 2011 г. 87/2.
Предоставяне на финансови средства, ПМС
№ 124 за – от централния бюджет за 2013 г. по
бюджета на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма за финансово осигуряване
на дейностите по извеждане от експлоатация на
блокове 1 – 2 на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, и за
изпълнение на програмата за национална туристическа реклама 48/34.
Презгранични преводи и плащания, Наредба
№ 28 от 2012 г. за сведенията и документите,
представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на – към трета страна 3/2;
Наредба за отменяне на Наредба № 28 от 1999 г.
за информацията, събирана от банките при извършването на – 3/7.
Приватизация и следприватизационен контрол,
Закон за изменение и допълнение на Закона
за – 15/79; ПМС № 147 за изменение и допълнение на Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес
за участие в приватизацията по Закона за – , и
за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна, приета с ПМС № 205 на Министерския съвет от 2002 г. 64/4.
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Природен газ, Наредба № 2 за регулиране на
цените на – 33/33.
Природен парк, Правилник за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на
дирекция на – „Беласица“ 28/39; Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на дирекция на – „Българка“ 28/39;
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на – „Витоша“
28/39; Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на – „Врачански Балкан“ 28/40; Правилник за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на
дирекция на – „Златни пясъци“ 28/40; Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на дирекция на – „Персина“ 28/40;
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на – „Рилски манастир“ 28/40; Правилник за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на
дирекция на – „Русенски Лом“ 28/40; Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на дирекция на – „Сините камъни“
28/40; Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция
на – „Странджа“ 28/41; Правилник за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на
дирекция на – „Шуменско плато“ 28/41.
Пристанища, Наредба № 9 за изискванията за
експлоатационна годност на – и специализираните
пристанищни обекти 96/26.
Пристанищен контрол, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния – 49/82.
Програма, – за сътрудничество в областта
на образованието, науката и културата между
правителството на Република България и правителството на Република Гърция за периода
2012/2014 г. 6/135; – за сътрудничество в обл астт а
на науката, културата и образованието между
правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода
2012/2014 г. 7/61; – 2013/2015 г. в изпълнение на
Спогодбата за сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и
правителството на Валония и правителството на
Френската общност на Белгия, от друга, както и
на Спогодбата за сътрудничество между Република
България и Комисията на Френската общност на
регион Брюксел-столица 9/5; – между правителството на Република България и Министерския
съвет на Република Албания за сътрудничество в
областта на образованието, науката и културата
за периода 2012/2014 г. 28/27; – за сътрудничество
в областта на образованието и науката между
Министерството на образованието, младежта и
науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода
2013/2015 г. 38/17.
Програма за развитие на селските райони за
периода 2007/2013 г., Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие
на населените места“ от – 2/113; 75/117; Наредба
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за изменение и допълнение на Наредба № 25 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони“ от – 2/115; 75/119; 98/26; ПМС
№ 40 за изменение на ПМС № 59 на Министерския съвет от 2011 г. за условията и реда за
отпускане на безлихвени заеми на общините от
централния бюджет за финансиране на разходи
за окончателни плащания по одобрени проекти
по – и за тяхното възстановяване 21/4; ПМС № 46
за изменение и допълнение на ПМС № 230 на
Министерския съвет от 2009 г. за назначаване
на допълнителен персонал за нуждите и в срока
на прилагане на – със средства от техническата
помощ на програмата 24/15; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г.
за условията и реда за прилагане на мярка 214
„Агроекологични плащания“ от – 24/51; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23
от 2009 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Прилагане на стратегиите за местно развитие“
и по мярка „Управление на местни инициативни
групи, придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответната територия
за местните инициативни групи, прилагащи
стратегии за местно развитие“ от – 24/77; 107/46;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Създаване на стопанства на млади фермери“
по – 44/8; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Добавяне на стойност към земеделски
и горски продукти“ по – 70/99; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2008 г.
за условията и реда за прилагане на мярка 211
„Плащания на земеделски стопани за природни
ограничения в планинските райони“ и мярка 212
„Плащания на земеделски стопани в райони с
ограничения, различни от планинските райони“
от – 71/8; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските
стопанства“ от – 72/15; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа
за създаване и развитие на микропредприятия“
от – 72/17; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите
дейности“ от – 73/12; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Разнообразяване
към неземеделски дейности“ от – 78/2; Наредба за изменение на Наредба № 11 от 2009 г. за
условията и реда за прилагане на мярка 214
„Агроекологични плащания“ от – 92/42; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 20 от
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2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане
на превантивни дейности“ от  – 105/41; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 22 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“
от – 105/45; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от – 105/49;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2011 г. за условията и реда за прилагане
на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за
земеделски земи“ от – 105/52; ПМС № 274 за
изменение на ПМС № 59 на Министерския съвет
от 2011 г. за условията и реда за отпускане на
безлихвени заеми на общините от централния
бюджет за финансиране на разходи за окончателни
плащания по одобрени проекти по – и тяхното
възстановяване 106/26; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Предоставяне на
съвети и консултиране в земеделието в България
и Румъния“ по – 110/70.
Продукти и стоки със значение за здравето на
човека, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 14 от 2008 г. за реда за издаване на
здравен сертификат за износ на – 27/107.
Продукти за пожарогасене, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1543 от
2012 г. за разрешителната и контролна дейност
на – по отношение на тяхната гасителна ефективност 6/148.
Прокуратура на Република България, Правилник
за администрацията на – (ПАПРБ) 106/26.
Протокол, – за изменение на Меморандума за
разбирателство между правителството на Репуб
лика България, представлявано от министъра на
регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия за изпълнение
на Програмата за трансгранично сътрудничество
България – Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ № ССІ: 2007CB16IPO006 19/20;
Допълнителен – към Договора между правителството на Републ ика България и правителството
на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и
защита на инвестициите 19/22; – между Министерството на вътрешните работи на Република
България и Министерството на вътрешните
работи на Република Албания за прилагане на
Споразумението между Европейската общност
и Републ ика Албания относно реадмисията на
лица, пребиваващи без разрешение 89/22.
Професионални сержантски (старшински) колежи, Наредба № Н-6 за условията и реда за
приемане на сержанти (старшини) и войници
(матроси) за обучение в – 36/19.

С Т Р. 2 0 1   

Профилактични прегледи и диспансеризация,
Наредба за допълнение на Наредба № 39 от
2004 г. за – 33/17.
Процедура за акредитация, – BAS QR 2, версия
6, ревизия 3, в сила от 1.01.2013 г. 5/60.
Публични финанси, Закон за – 15/26.
Публично-частно партньорство, ПМС № 6 за
приемане на нормативни актове по прилагане
на Закона за – 5/28.
Първостепенни и второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити, ПМС № 23 за изменение на
ПМС № 88 на Министерския съвет от 2010 г. за
определяне на – в Министерството на правосъдието 13/7; ПМС № 191 за изменение на ПМС № 88
на Министерския съвет от 2010 г. за определяне
на – в Министерството на правосъдието 77/58;
ПМС № 283 за изменение на ПМС № 131 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на – в
Министерството на вътрешните работи 108/11.
Пътища, ПМС № 350 от 2012 г. за изменение и
допълнение на Наредбата за специално ползване
на – , приета с ПМС № 179 на Министерския
съвет от 2001 г. 1/3.
Пътни пари, Наредба № Н-7 за условията и
реда за изплащане на – на военнослужещите
и цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
при отиване и връщане от платен годишен отпуск 49/33.
Пътни превозни средства, Наредба № Н-3 за
изменение в конструкцията на регистрираните – и
индивидуално одобряване на – , регистрирани
извън държавите – членки на Европейския съюз,
или друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство 21/34.
Пътно движение, Инструкция № Iз-1665 за организацията на работа и реда за осъществяване
на дейностите по контрол на – 79/51.
Р
Работно време, Инструкция за изменение и
допълнение на Инструкция № Iз-2453 от 2012 г.
за реда за разпределяне на – на държавните
служители в Министерството на вътр ешните
работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното – 14/37; ПМС № 297
за допълнение на Наредбата за – , почивките и
отпуските, приета с ПМС № 72 на Министерския
съвет от 1986 г. 110/17.
Радиационна защита, ПМС № 93 за приемане
на Наредба за – при дейности с радиационни
дефектоскопи 38/5.
Радиоактивни отпадъци, ПМС № 185 за приемане на Наредба за безопасност при управление
на – 76/3.
Ратифициране, Закон за – на Споразумението
между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно
улесняване на трансграничното изпълнение на
финансови санкции във връзка с нарушения на
правилата за движение по пътищата 14/2; Закон
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за – на Спогодбата за социална сигурност между
Република България и Канада 14/2; Закон за – на
Споразумението между правителството на Репуб
лика България и правителството на Съединените
американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката
престъпност 14/3; Закон за – на Спогодбата между
Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане
на доходите и имуществото 23/6; Закон за – на
Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция
относно превоза на пътници и личния им багаж
по море от 1974 г. 27/3; Закон за – на Споразумението за общо авиационно пространство между
Европейския съюз и неговите държави членки,
от една страна, и Република Молдова, от друга
страна 27/4; Закон за – на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги между
Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие 30/54;
Закон за – на Споразумението за предоставяне на
консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и Международната
банка за възстановяване и развитие 30/55; Закон
за – на Споразумението между правителството на
Република България и Университетската агенция
на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на
Франкофонията за Централна и Източна Европа
в България 30/55; Закон за – Изменението на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Конфедерация
Швейцария относно оказването на финансова
помощ 30/56; Закон за – на Споразумението между
правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна
търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете
страни на река Дунав между градовете Видин
(Република България) и Калафат (Румъния) 49/3;
Закон за – Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република
България и Световната банка за партньорство
и оказване на техническа подкрепа във връзка
с изпълнението на Структурните инструменти
на ЕС 54/2; Закон за – на Споразумението за
изменение и допълнение на Споразумението за
предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по
туберкулоза в България“ между Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
и Министерството на здравеопазването на Република България 65/2; Закон за – на Спогодбата
между правителството на Република България
и правителството на Алжирската демократична
и народна република за морско търговско корабоплаване 67/2; Закон за – на Споразумението
между Република България и Организацията
за забрана на химическ ите оръжия относно
привилегиите и имунитетите на Организацията
91/2; Закон за – на Конвенцията за издаване на
многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г.
във Виена 91/3; Закон за – на Споразумението
за второ изменение на Споразумението за парт-
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ньорство между членовете на групата държави
от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от
една страна, и Европейската общност и нейните
държави членки, от друга страна, подписано в
Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи
път в Люксембург на 25 юни 2005 г., и на Вътрешното споразумение между представителите
на правителствата на държавите – членки на
Европейския съюз, заседаващи в рамките на
Съвета, относно финансирането на помощта от
Европейския съюз съгласно многогодишната
финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство
АКТБ-ЕС и за разпределението на финансовата
помощ за отвъдморските страни и територии, за
които се прилага част четвърта от Договора за
функционирането на Европейския съюз 91/3; Закон
за – на Евросредиземноморското споразумение
в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една
страна, и правителството на Държавата Израел,
от друга страна 91/4; Закон за – на Изменение
№ 2 на Финансовия договор между Република
България и Европейската инвестиционна банка
(проект „България – Транзитни пътища V“) 91/4;
Закон за изменение на Закона за – на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно
превоза на пътници и личния им багаж по море
от 1974 г. 91/4; Закон за – на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги между
Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма на Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие 97/2; Закон
за – на Протокола по повод на загрижеността на
ирландските граждани относно Договора от Лисабон 98/2; Закон за – Изменението на Заемното
споразумение (Проект за социално включване)
между Републ ика България и Международната
банка за възстановяване и развитие 98/2; Закон за – на договори за прехвърляеми заеми с
фиксирани лихвени проценти между Република
България в качеството на Кредитополучател и
Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на
Кредитор и Агент по плащанията 101/13; Закон
за – Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23
ноември 2011 г. в Копенхаген 102/1; Закон за – на
Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална
република Германия за взаимно предоставяне на
собственост върху поземлени имоти в Берлин и
София 103/5; Закон за – на Споразумението за
изменение на Рамковото споразумение между
правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно
изпълнението на Българо-швейцарската програма
за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките
на разширения Европейски съюз 106/3; Закон
за – на Договора за стабилност, координация и
управление в Икономическия и паричен съюз
между Кралство Белгия, Република България,
Кралство Дания, Федерална република Германия,
Република Естония, Ирландия, Републ ика Гърция,
Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република
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Латвия, Република Литва, Великото херцогство
Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша,
Португалската република, Румъния, Република
Словения, Словашката република, Република
Финландия и Кралство Швеция 106/3.
Регионални инспекторати по образованието,
Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на – 110/33.
Регионални здравни инспекции, Правилник за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – 34/7.
Регионални дирекции по горите, Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – 28/39.
Регионално развитие, ПМС № 251 за изменение
на Правилника за прилагане на Закона за – ,
приет с ПМС № 216 на Министерския съвет от
2008 г. 97/25.
Регистър на населението, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г.
за издаване на удостоверения въз основа на – 82/7.
Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета, Наредба № 3 за прилагане на точкова система за
извършени тежки нарушения по смисъла на – от
29 септември 2008 година за създаване на система
на Общността за предотвратяване, възпиране и
премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО)
№ 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и
за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО)
№ 1447/1999 21/19.
Регулирана професия, ПМС № 19 за изменение
и допълнение на Наредбата за условията и реда за
издаване на удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на
Република България, необходими за достъп или
за упражняване на – на територията на друга
държава членка, приета с ПМС № 74 на Министерския съвет от 2011 г. 9/4.
Режим „военно положение“ или „положение на
война“, Инструкция № Із-547 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 – 29/55.
Републикански бюджет, ПМС № 75 за преструктуриране на нелихвените разходи по – за 2013 г.
33/2; ПМС № 217 за одобряване на допълнителни
разходи и трансфери по – за 2013 г. 85/3; ПМС
№ 292 за одобряване на допълнителни разходи
по – за 2013 г. 110/11.
Рибарство и аквакултури, Закон за изменение
на Закона за – 109/77.
С
Самоосигуряващи се лица, ПМС № 79 за изменение и допълнение на Наредбата за обществено
осигуряване на – , българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с ПМС
№ 30 на Министерския съвет от 2000 г. 33/12.
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Семейни помощи за деца, ПМС № 167 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за – , приет с ПМС № 139 на Министерския съвет oт 2002 г. 73/2.
Семена, Наредба № 8 за условията и реда за
одобряване и издаване на разрешения за вземане
на проби от – от физически лица (пробовземачи)
и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за
посевни качества на – и на лаборатории за определяне здравното състояние на – и посадъчния
материал 98/11.
Сечи, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8 от 2011 г. за – в горите 63/17.
Синдици, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор,
квалификация и контрол върху – 111/94.
Система Интрастат, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за
прилагане на – 28/57.
Служба на военния аташе към дипломатическите
представителства на Република България, Правилник за дейността на военнослужещите и цивилните
служители в – 27/57.
Служебно оръжие, Инструкция за допълнение
на Инструкция № Iз-37 от 2012 г. за условията и
реда за носене на – от държавните служители
от МВР 97/39.
Служители на МВР, Наредба за допълнение
на Наредба № Із-1681 от 2012 г. за определяне
на условията и реда за осигуряване на безплатна
храна на – , работещи при специфични условия и
рискове за живота и здравето, и на ободряващи
напитки на – , които работят на смени 97/39.
Специални разузнавателни средства, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 70/13;
Закон за изменение на Закона за – 111/2.
Специализиран експертен съвет за опазване на
недвижимите културни ценности, Правилник за
изменение на Правилника за устройството, организацията на работата и финансирането на – 81/8.
Спогодба, – меж ду Република Българи я и
Република Сърбия за социална сигурност 10/11;
Изменения и допълнения на приложения „А“ и
„В“ на Eвропейската – за международен превоз
на опасни товари по шосе (ADR) 15/81; Изменения и допълнения на приложения „А“ и „В“
на Eвропейската – за международен превоз на
опасни товари по шосе (ADR) 18/7; – между
правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за морско търговско корабоплаване 66/20; – между Република
България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
и имуществото 101/25.
Споразумение, – за установяване на функционален блок въздушно пространство DANUBE
FAB меж ду Република България и Румъния
1/8; Техническо – за водоснабдяване на полигон
Ново село, Зона 1 – Предна оперативна база 8/11;
Административно – за прилагане на Спогодбата
между Република България и Република Сърбия
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за социална сигурност 10/18; – за икономическо
сътрудничество между правителството на Репуб
лика България и правителството на Алжирската
демократична и народна република 10/21; – между
правителството на Република България и правителството на Република Турция в областт а на
сигурността на военната индустрия 10/23; – между
правителството на Република България и правителството на Република Словения за обмен
и взаимна защита на класифицирана информация 16/19; – за икономическо сътрудничество
между правителството на Република България
и Министерския съвет на Република Албания
27/51; – между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за
образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно
създаването в София (Републ ика България) на
Регионален център за опазване на нематериалното
културно наследство в Югоизточна Европа под
егидата на ЮНЕСКО (категория 2) 27/53; – между
правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за
взаимна защита на класифицираната информация
28/23; – за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието,
младежта и науката на Република България и
Министерството на образованието на Китайската
народна република за периода 2012/2015 г. 34/4;
Изменение на – между правителството на Репуб
лика България и правителството на Конфедерация
Швейцария относно оказването на финансова
помощ, извършено чрез размяна на писма на 2
ноември 2012 г. и на 15 януари 2013 г. 34/6; – между
правителството на Република България и правителството на Република Косово за полицейско
сътрудничество 39/1; – между правителството
на Република България и правителството на
Съединените американски щати за засилване на
сътрудничеството в предотвратяването и борбата
с тежката престъпност 42/8; – между правителството на Република България и правителството
на Република Турция за забрана и предотвратяване на незаконния внос, износ и прехвърляне
на правото на собственост на културни ценности
42/14; – между правителството на Република
България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото
на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България
43/10; – между правителството на Република
България и правителството на Република Сърбия
за взаимна защита и обмен на класифицирана
информация 44/3; – между правителството на
Република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия относно защитата на класифицирана
информация 50/8; – за денонсиране на Техничес
кото – между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на
Републ ика България, Федералното министерство
на отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на националната отбрана на
Република Гърция, министъра на отбраната на
Република Италия, министъра на отбраната на
Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на
националната отбрана на Румъния, министъра
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на отбраната на Кралство Испания, началника
на Турския Генерален щаб, държавния секретар
по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по
отбраната на Съединените американски щати,
Щаба на Върховното главно командване (ВГК)
на Обединените въоръжени сили (ОВС) на НАТО
в Европа (SHAPE) и министъра на отбраната на
Френската република относно окомплектоването с
личен състав, финансирането, административното
ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса
за бързо реагиране – Франция (HQ RRC – FR),
същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане
на НАТО (HQ NRDC) 52/2; – между правителството на Република България и правителството
на Румъния за създаване на съвместна търговска
структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на
река Дунав между градовете Видин (Република
България) и Калафат (Румъния) 52/79; – между
правителството на Република България и правителството на Азербайджанската републ ика за
сътрудничество в областта на извънредните ситуации 53/26; – между правителството на Република
България и правителството на Азербайджанската
република за сътрудничество в борбата срещу
престъпност та 53/31; – за кинематографична
копродукция между правителството на Репуб
лика България и правителството на Държавата
Израел 55/1; – между правителството на Репуб
лика България и правителството на Черна гора
за взаимна защита и обмен на класифицирана
информация 59/6; – между Министерств ото на
отбраната на Републ ика България и Министерството на отбраната на Ислямска република
Афганистан за безвъзмездно предоставяне на
сглобяеми контейнери за настаняване на личен
състав 60/5; – между правителството на Република
България и правителството на Държавата Израел
за сътрудничество в областта на информационните
технологии и съобщенията 68/11; Административно – за взаимно признаване на свидетелства
за правоспособност между правителството на
Република България, представено чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Изпълнителна агенция
„Морска администрация“, и Централната комисия
за корабоплаване по Рейн 69/4; – за изменение и
допълнение на – за предоставяне на безвъзмездна
помощ по Програма „Укрепване на националната
програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза
и малария и Министерството на здравеопазването
на Република България 70/76; Техническо – между Федералното министерство на отбраната на
Федерална република Германия, федералния
министър на отбраната и спорта на Република
Австрия, Министерството на отбраната на Репуб
лика България, Министерството на отбраната на
Република Хърватия, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на
отбраната на Финландия, министъра на отбраната на Френската република, Министерството
на отбраната на Унгария, Министерството на
отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия,
министъра на отбраната на Великото херцогство
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Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на отбраната на
Кралство Норвегия, министъра на националната
отбрана на Република Полша, Министерството
на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения
и Генералния щаб на Република Турция (действащ от името на правителството на Република
Турция) относно управлението, финансирането
и поддръжката на Многон ационалния съвместен
щаб в гр. Улм 95/22; – между правителството на
Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air
Policing 98/7; – за предоставяне на консултантски
услуги между Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма на Република България
и Международната банка за възстановяване и
развитие 103/24.
Спортни обекти, Наредба № V-12-299 за условията и реда за изграждане и експлоатация на – ,
открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии 83/9.
Средищни училища, ПМС № 250 за изменение
на ПМС № 84 на Министерския съвет от 2009 г.
за приемане на Списък на – в Република България, определяне на критерии за включване в
Списъка на – и приемане на финансови правила
за разходване на средствата за допълнително
финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от – 97/7.
Стратегическ и обекти и дейности, ПМС № 3
за изменение на ПМС № 181 на Министерския
съвет от 2009 г. за определяне на – , които са от
значение за националната сигурност 5/4.
Строеви устав, – на Въоръжените сили на
Република България 7/70.
Строежи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите
паспорти на – 2/126; 80/33.
Строителни конструкции, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от
2011 г. за проектиране на – на строежите чрез
прилагане на европейската система за проектиране на – 111/84.
Схема „Училищен плод“, ПМС № 177 за изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за прилагане на схема за предоставяне
на плодове и зеленчуци в учебните заведения – ,
приета с ПМС № 91 на Министерския съвет от
2010 г. 74/34.
Схеми за национални доплащания, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от
2011 г. за специалните изисквания за участие
в одобрените – и за специфично подпомагане
23/85; Наредба за изменение на Наредба № 2 от
2011 г. за специалните изисквания за участие в
одобрените – и за специфично подпомагане 110/70.
Счетоводство, Закон за допълнение на Закона
за – 100/2.
Съвет за развитие при Министерския съвет,
ПМС № 122 за изменение на ПМС № 110 на
Министерския съвет от 2010 г. за създаване
на – 47/40; ПМС № 236 за изменение и допълнение
на ПМС № 110 на Министерския съвет от 2010 г.
за създаване на – 91/23.
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Съвет по сигурността при Министерския съвет, ПМС № 155 за изменение и допълнение на
Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на – , приет с ПМС № 216 на
Министерския съвет от 1998 г. 68/10.
Съвместна оперативна програма „Черноморски
басейн 2007/2013 г.“, ПМС № 230 за изменение
и допълнение на ПМС № 69 на Министерския
съвет от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за
безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти
на договорена безвъзмездна финансова помощ от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, – , Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм 89/13.
Съдебна власт, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и
начина за предоставяне достъп на органите на – до
Национална база данни „Население“ 93/16.
Т
Такси, ПМС № 22 за изменение и допълнение на
Тарифа № 14 за – , които се събират в системата
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и от областните управители,
одобрена с ПМС № 175 на Министерския съвет
от 1998 г. 13/6; ПМС № 35 за изменение и допълнение на Тарифата за – , събирани от Контролнотехническата инспекция към Министерството на
земеделието и храните по Закона за регистрация
и контрол на земеделската и горската техника,
одобрена с ПМС № 21 на Министерския съвет от
1999 г. 17/27; ПМС № 41 за одобряване на Тарифа
за – , които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите
и по Закона за държавните – 21/5; ПМС № 65 за
изменение на Тарифата за държавните – , събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС
№ 243 на Министерския съвет от 2005 г. 27/27;
ПМС № 84 за изменение на Тарифата за – , които
се събират от Агенцията за устойчиво енергийно
развитие по Закона за енергийната ефективност и
Закона за енергията от възобновяеми източници,
приета с ПМС № 26 на Министерския съвет от
2012 г. 35/2; ПМС № 87 за приемане на Тарифа
за – , събирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за дейностите по
оценка, надзор и повторна оценка на технически
служби 38/2; ПМС № 88 за изменение на Тарифа
№ 4 за – , които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона
за държавните такси, приета с ПМС № 53 на
Министерския съвет от 1998 г. 38/2; ПМС № 95 за
одобряване на Тарифа за – , които се събират от
Българския институт по метрология 40/2; ПМС
№ 113 за утвърждаване на – за кандидатстване
и за обучение в държавните висши училища за
учебната 2013/2014 г. 45/2; ПМС № 116 за изменение и допълнение на Тарифата за – , които
се събират в системата на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 118
на Министерския съвет от 1995 г. 48/24; ПМС
№ 126 за допълнение на Тарифата за – , които
се събират от Министерството на образованието,
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младежта и науката, одобрена с ПМС № 103 на
Министерския съвет от 2003 г. 48/35; ПМС № 134
за определяне размера на –  за преминаване на
пътни превозни средства по новия комбиниран
(пътен и железопътен) мост на река Дунав между
градовете Видин (Републ ика България) и Калафат
(Румъния), събирани от съвместната търговска
структура – оператор на новия комбиниран мост
54/3; ПМС № 212 за изменение и допълнение
на Тарифата за – , които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно
наследство и Националната библиотека „Св. св.
Кирил и Методий“ за извършване на услуги и
за издаване на документи и дубликати, одобрена
с ПМС № 290 на Министерския съвет от 2011 г.
84/5; ПМС № 224 за изменение и допълнение на
Тарифа № 1 към Закона за държавните – за – ,
събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието,
приета с ПМС № 167 на Министерския съвет от
1992 г. 88/2.
Телефонни указатели, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за условията и реда за издаване на – , включително
работата с базите данни, тяхното прехвърляне и
ползване, както и за предоставяне на телефонни
справочни услуги 24/99.
Територии и устройствени зони, Наредба за
изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове – 21/34.
Товари, Наредба № 17 за извършване на превози
на – по вътрешни водни пътища 10/141; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 48 от
2001 г. за железопътен превоз на специфични – ,
на – без опаковка и на – , изискващи особена
опаковка 83/29; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията
и реда за извършване на автомобилен превоз на
опасни – 87/5.
Токсични химически вещества, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 16-437
от 2007 г. за условията и реда за извършване на
дейности с – и техните прекурсори 18/121.
Топлинна енергия, ПМС № 261 за отменяне на
Наредбата за регулиране на цените на – 102/2.
Топлоснабдяване, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 2007 г. за – 94/49;
Наредба за изменение на Наредба № 16-334 от
2007 г. за – 99/14.
Тополово стопанство гр. Пазарджик, Устройствен правилник на – 65/19.
Трактори, Наредба за изменение на Наредба
№ 22 от 2003 г. за одобрение на типа на нови – по
отношение на валовете за отвеждане на мощност
и техните предпазни устройства 72/11; Наредба
за допълнение на Наредба № 49 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна
конструкция при преобръщане чрез статично
изпитване и за одобрение на типа на нови – по
отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване 72/11; Наредба
за допълнение на Наредба № 53 от 2003 г. за
условията и реда за одобрение на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови
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колесни – по отношение на седалката на водача
72/12; Наредба за допълнение на Наредба № 58
от 2003 г. за условията и реда за одобрение на
типа на защитна конструкция при преобръщане
чрез динамично изпитване и за одобрение на типа
на нови колесни – по отношение на защитната
конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване 72/12; Наредба за допълнение на
Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на предно монтирана защитна
конструкция при преобръщане и за одобрение на
типа на нови – с тясна колея по отношение на
предно монтираната защитна конструкция при
преобръщане 72/12; Наредба за допълнение на
Наредба № 3 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на задно монтирана защитна
конструкция при преобръщане и за одобрение
на типа на нови – с тясна колея по отношение
на задно монтираната защитна конструкция
при преобръщане 72/13; Наредба за допълнение
на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда
за одобрение на типа на безопасно стъкло и на
механично теглително-прикачно устройство на
нови – и за одобрение на типа на нови трактори
по отношение на отделни компоненти и характеристики 72/13; Наредба за допълнение на Наредба
№ 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение
на типа на двигатели с компресионно запалване
и за одобрение на типа на нови – по отношение
на емисиите на замърсители 72/13; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 30 от
2005 г. за одобрение на типа на нови колесни
и верижни – , техните ремаркета и сменяема
прикачна техника 72/13.
Трансплантация, Наредба за изменение на
Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на
разходите и за относителния дял на средствата
за труд за дейности по – , финансирани от Министерството на здравеопазването 49/30.
Туризъм, Закон за – 30/3.
Туроператорска и/или туристическа агентска
дейност, Наредба № 16-1399 за изискванията за
местоположението, пригодността и оборудването
на помещението за извършване на – и за образованието, езиковата квалификация и стажа на
персонала, който ще бъде зает в осъществяването
на туристическата дейност 97/63.
Търгове и конкурси, ПМС № 111 за изменение
и допълнение на Наредбата за – , приета с ПМС
№ 213 на Министерския съвет от 2003 г. 44/2.
Търговски закон, Закон за изменение и допълнение на – 20/3.
Търговски дружества, ПМС № 127 за допълнение на Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в – с държавно участие в
капитала, приет с ПМС № 112 на Министерския
съвет от 2003 г. 49/4.
У
Увеселителни обекти, Наредба № V-12-707 за
условията и реда за устройството, безопасността
и техническ ите изисквания към съоръженията,
поставяни в – 102/4.
Униформено облекло, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за – ,
отличителните знаци и принадлежностите, свър-
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зани с изпълнението на служебните задължения
на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи 66/23.
Униформено представително и униформено
теренно облекло, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за определяне
на вида, отличителните знаци, условията и реда
за получаване, сроковете за износване на – от
служителите в Изпълнителна агенция по горите,
нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163
от Закона за горите 1/45.
Устройство на територията, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 66/2.
Ученици, ПМС № 33 за условията за получаване
на стипендии от – след завършено основно образование 17/23; ПМС № 118 за определяне размера
на еднократната целева помощ за – , записани в
първи клас на държавно или общинско училище,
за покриване на част от разходите в началото
на учебната 2013 – 2014 г. 48/33; ПМС № 135 за
определяне размера на еднократната целева помощ за – , записани в първи клас на държавно
или общинско училище, за покриване на част
от разходите в началото на учебната 2013/2014 г.
56/10; Наредба за изменение на Наредба № 11 от
2005 г. за приемане на – в държавни и в общински
училища 82/7.
Училища, Наредба за изменение на Наредба № 1
от 2011 г. за условията и реда за прием и спортна
подготовка на учениците в спортните – 18/139;
ПМС № 43 за приемане на Наредба за условията
и реда за разкриване и осигуряване дейността
на курсове по начална и/или специална военна
подготовка във висшите – и за подготовката на
учениците от средните – 21/10.
Училищно обучение, Наредба за изменение на
Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на – или степени на образование
и професионална квалификация по документи,
издадени от училища на чужди държави 88/8.
Ф
Финансови конгломерати, Закон за изменение и
допълнение на Закона за допълнителния надзор
върху – 70/7.
Финансови отчети, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на – , справките, докладите и приложенията
на застрахователите, презастрахователите и на
здравноосиг урителните дружества 2/127.
Фискални устройства, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за
регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез – 40/40; 111/95.
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, ПМС № 7 за изменение и
допълнение на Наредбата за реда за внасяне и
разпределяне на задължителните осигурителни
вноски и вноските за – , приета с ПМС № 291 на
Министерския съвет от 2005 г. 5/38.
Фонд за органите на местното самоуправление в
България „ФЛАГ“ – ЕАД, ПМС № 117 за определяне
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на условията, критериите и реда за финансово
подпомагане на общините през 2013 г. за достъпа
им до финансиране от – 48/25.
Фонд „Научни изследвания“, Правилник за изменение и допълнение на Правилника на – 49/15.
Фонд „Тютюн“, ПМС № 20 за изменение на
ПМС № 269 на Министерския съвет от 2012 г. за
създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития – 9/5.
Фондове за допълнително пенсионно осигуряване, Наредба за изменение на Наредба № 9 от
2003 г. за начина и реда за оценка на активите
и пасивите на – и на пенсионноосигурителното
дружество, на стойността на нетните активи на
фонда, за изчисляване и обявяване на стойността
на един дял и за изискванията към воденето на
индивидуалните партиди 107/49.
Фуражни култури, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от – на пазара на
Европейския съюз 75/117.
Х
Хазарт, ПМС № 164 за приемане на Наредба
за реда и начина за включване на лабораториите
в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за – , за
изискванията за изпитване на игрално оборудване
и игрален софтуер и за реда за извършване на
проверки 72/3; ПМС № 269 за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за – и за даване
на разрешения за извършване на промени в тях,
приета с ПМС № 270 на Министерския съвет от
2012 г. 105/28.
Хазартни игри, Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на – с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност 9/23; Наредба № 1 за реда и начина за
идентификация и регистрация на участниците,
съхраняването на данни за организираните – от
разстояние на територията на Република България
и за подаване на информация за – към сървър
на Националната агенция за приходите 22/53;
Общи технически и функционални изисквания
към игралния софтуер и комуникационното
оборудване за – от разстояние 58/2; Общи задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху – и игралното оборудване 58/10;
Общи задължителни игрални условия и правила
за организиране на – в игрално казино 67/36.
Хора с увреждания, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на
дейностите по предоставяне на помощни средства,
приспособления и съоръжения за – и медицински
изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1
от Закона за интеграция на – 27/109; ПМС № 159
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на – , приет
с ПМС № 343 от 2004 г. 70/24.
Ц
Целева помощ за отопление, Наредба за изменение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на – 48/43; Наредба
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за изменение и допълнение на Наредба № РД07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане
на – 57/10; 94/45.
Целева субсидия, ПМС № 31 за одобряване
на – за капиталови разходи по бюджета на община
Пловдив за 2013 г. 16/19; ПМС № 51 за одобряване на – за капиталови разходи по бюджета на
Столичната община за 2013 г. 24/19; ПМС № 61
за одобряване на – за капиталови разходи по
бюджетите на община Варна и на община Русе
за 2013 г. 24/41; ПМС № 66 за одобряване на – за
капиталови разходи по бюджетите на община
Бургас и на община Добрич за 2013 г. 27/28; ПМС
№ 70 за одобряване на – за капиталови разходи по
бюджетите на община Варна и на община Русе за
2013 г. 28/18; ПМС № 254 за одобряване на – за
капиталови разходи по бюджета на Община Русе
за 2013 г. 98/6; ПМС № 273 за одобряване на – за
капиталови разходи по бюджета на община Неделино за 2013 г. 106/25; ПМС № 302 за одобряване
на – за капиталови разходи по бюджета на община
Перник за 2013 г. 111/6.
Централен бюджет, ПМС № 285 за внасяне на
допълнителни средства в – за 2013 г. от държавни
предприятия и еднолични търговски дружества
с държавно участие в капитала 108/12; ПМС
№ 288 за предоставяне на средства от – за 2013 г.
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за
„Български пощи“ – ЕАД, и на общини 110/8;
ПМС № 290 за одобряване на допълнителен
трансфер от – по план-сметката на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2013 г. за осигуряване на
допълнителни средства за разплащане на субсидии към бенефициенти по схемата на национални
доплащания за животни 110/10.
Централен депозитар на ценни книжа, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 8 от
2003 г. за – 24/102.
Централен професионален регистър на строителя, Правилник за реда за вписване и водене
на – 101/38.
Център за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България,
Инструкция № 24 за работа на – 88/8.
Център за развитие на човешките ресурси, ПМС
№ 277 за създаване на Център за развитие на
човешките ресурси и за приемане на Правилник
за устройството и дейността на – 107/26.
Център на промишлеността на Република
България в Москва, Руска федерация, Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – 102/3.
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Цигари, ПМС № 237 за изменение на Наредбата
за изискванията към етикетирането, маркировката
и външното оформление на тютюневите изделия
и за определяне на стандарти за извършване на
оценка на съответствието на съдържанието на
вредни съставки в – , приета с ПМС № 184 на
Министерския съвет от 2004 г. 92/23.
Ч
Черноморско крайбрежие, Закон за изменение и
допълнение на Закона за устройството на – 27/5.
Чужденци, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – в Република България 23/1; 108/2;
ПМС № 99 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – в Република
България, приет с ПМС № 179 на Министерския
съвет от 2011 г. 41/3; ПМС № 295 за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – в Република България, приет с ПМС № 179
на Министерския съвет от 2011 г. 110/12; ПМС
№ 296 за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на – в Република
България, приета с ПМС № 77 на Министерския
съвет от 2002 г. 110/16.
Ш
Шап по двукопитните животни, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 17 от
2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване
и ликвидиране на болестта – и за условията и
реда за прилагането им 73/11.
Шенгенска информационна система, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Із-2727
от 2010 г. за организацията и функционирането
на Националната – на Република България 28/42.
Шенгенско пространство, ПМС № 2 за одоб
ряване финансирането на проекти, свързани с
изпълнението на неотложни мерки за 2013 г. за присъединяването на Република България към – 5/2.
Я
Язовири, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването
на – , държавна собственост, в рибностопанско
отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в
обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1
от Закона за рибарството и аквакултурите 16/71.
Яйца, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2008 г. за изискв анията за
търговия с – за консумация 94/45.
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