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мец – Капитан Андреево“ от км 89+100
до км 108+260, подучастък Път ІІ-80
(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км
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нa нуждa за изграждане на обект „Допълнително проектиране и строителство на Автомагистрала „Тракия“,
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 74 на Министерския съвет от 1998 г. за
ликвидиране на последствията от добива и
преработка на уранова суровина (обн., ДВ,
бр. 39 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г.,
бр. 78 от 2005 г., бр. 108 от 2007 г., бр. 93 от
2009 г. и бр. 47 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 4 се създава изречение второ:
„Собственикът или ползвателят е длъжен да
осигурява на „Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД,
достъп до мониторинговите пунктове и сондажи за тяхното обслужване и експлоатиране.“
§ 2. В чл. 4, ал. 1 се създава т. 7:
„7. разходи за управление на дейността на
„Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД.“

§ 3. В чл. 8, ал. 5 след думите „Приходите
от продажбата“ се добавя „на придобитите
със средства от държавния бюджет специализирани дълготрайни материални активи
по чл. 4, ал. 1, т. 5 и“.
§ 4. Навсякъде в постановлението думите
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката“, думите
„Министърът на икономиката, енергетиката и
туризма“ се заменят с „Министърът на икономиката и енергетиката“ и думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министъра на икономиката и
енергетиката“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9622
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 66 на
Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14
от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от
2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г. и бр. 17, 53,
80 и 97 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В допълнителните и заключителните
разпоредби § 1б и 1в се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Числеността на персонала в бюджетните организации, назначен при условията и
по реда на чл. 1 от Постановление № 66 на
Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации, към датата на влизане в сила
на това постановление се запазва. Тя може
да бъде увеличавана само след обоснован
доклад на съответния министър, обсъден на
оперативно заседание на Министерския съвет.
§ 3. Ръководителите на бюджетни организации на всеки 6 месеца представят в Министерството на труда и социалната политика
информация за броя на назначените лица при
условията и по реда на чл. 1 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г.
за кадрово осигуряване на някои дейности в
бюджетните организации.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9623

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за насърчаване на инвестициите,
приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62
от 2010 г. и бр. 24 и 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 31 се създава ал. 10:
„(10) В случаите на прехвърляне на имота
от еднолични дружества с държавно участие
или от търговски дружества, чийто капитал е
собственост на еднолични търговски дружества
с държавно участие, чийто основен предмет на
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дейност е свързан с привличането на инвестиции, в договора по ал. 2, т. 11 дружеството
може да договори предоставянето на друг вид
равностойно обезпечение, полагайки грижата
на добър търговец.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Разпоредбите на глави първа и шеста
са в сила до 30 юни 2014 г.
§ 3. Разпоредбите на глави пета, седма и
седма „а“ са в сила до 31 декември 2013 г., а
при условие че Европейската комисия одобри
удължаване или не възрази срещу удължаване на Картата на регионалните помощи
2007 – 2013 за Република България, приета
с Решение № 1 на Европейската комисия от
2007 г., тези разпоредби са в сила и се прилагат до 30 юни 2014 г. съобразно условията
на акта на Европейската комисия относно
удължаването на Картата на регионалните
помощи 2007 – 2013 за Република България.
§ 4. В случая по § 3 министърът на икономиката и енергетиката оповестява публично
условията на акта на Европейската комисия
относно удължаването на Картата на регионалните помощи 2007 – 2013 за Република
България на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.
§ 5. Удължаването на срока на действие
на разпоредбите относно регионалната инвестиционна помощ и регионална помощ
за заетост по схема № Х 351/10 (изменен на
SA.36402 (13/Х) и финансовото подпомагане
за обучение за придобиване на професионална
квалификация по схема № Х 350/2010 (изменен на SA.31505 (13/Х) се смята за съобщено
на Европейската комисия на основание чл. 2
от Регламент (ЕС) № 1224/2013 на Комисията от 29 ноември 2013 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 800/2008 по отношение на
периода на неговото прилагане (ОВ, L 320/22
от 30 ноември 2013 г.).
§ 6. Предложенията за издаване или за
отказ за издаване на сертификат по чл. 13,
ал. 2 и исканията за прилагане на насърчителни мерки за проекти, работата по които е
започнала или ще започне преди 1 юли 2014 г.,
се предоставят на министъра на икономиката
и енергетиката, съответно се подават в Министерството на икономиката и енергетиката
най-късно на 30 април 2014 г.
§ 7. Постановлението се приема във връзка
с чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1224/2013 на Комисията от 29 ноември 2013 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 800/2008 по отношение на
периода на неговото прилагане (ОВ, L 320/22
от 30 ноември 2013 г.).
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9624

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за сключване на договор за задължителна
застраховка „Отговорност на туроператора“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за сключване на договор за
задължителна застраховка „Отговорност на
туроператора“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за условията и реда
за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, приета
с Постановление № 247 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 107 от 2004 г., бр. 51 от 2005 г., бр. 98
от 2007 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 34 от 2012 г.).
§ 2. Отменя се Постановление № 247 на
Министерския съвет от 2002 г. за приемане на
Наредбата за условията и реда за сключване на
задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора (ДВ, бр. 106 от 2002 г.).
§ 3. Отменя се Наредбата за изискванията
към персонала на туроператори или туристическите агенти, към лицето, осъществяващо
функции по управление на туроператорска
или туристическа агентска дейност, и към
помещенията за извършване на туроператорска
или туристическа агентска дейност, приета с
Постановление № 319 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 29 от 2005 г., бр. 98 от 2007 г. и
бр. 93 от 2009 г.).
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

НАРЕДБА

за условията и реда за сключване на договор
за задължителна застраховка „Отговорност
на туроператора“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за сключване на договор
за задължителна застраховка „Отговорност
на туроператора“ по чл. 97, ал. 1 от Закона
за туризма;
2. срокът на задължителната застраховка;
3. минималното застрахователно покритие;
4. минималните лимити на отговорност и
начинът на определянето им.
Чл. 2. Целта на наредбата е да гарантира
защитата на потребителите на организирани
групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания)
срещу рискове, посочени в чл. 98, ал. 2 от
Закона за туризма, свързани с неразплащане
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от страна на туроператора с негови контрагенти, включително при неплатежоспособност
и несъстоятелност.
Чл. 3. Обект на задължително застраховане
по наредбата е отговорността на туроператора
за причинени вреди на потребителя вследствие
на неразплащане със своите контрагенти и
доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.
Чл. 4. Задължителната застраховка покрива
само рисковете по чл. 98, ал. 2 и 3 от Закона
за туризма.
Чл. 5. (1) Туроператорът е длъжен веднага,
но не по-късно от един ден след узнаването на
обстоятелства, които биха могли да доведат
до настъпване на застрахователното събитие,
да уведоми застрахователя и да му предостави
информация за своите контрагенти, доставчици и за потребителите на услугите му, както
и да му оказва необходимото съдействие.
Уведомяването и предоставянето на информацията по ал. 1 се извърша писмено с копие
до министъра на икономиката и енергетиката.
(2) Застрахователят информира писмено
министъра на икономиката и енергетиката за:
1. настъпване на застрахователното събитие – не по-късно от един ден от узнаването му;
2. прекратяването на застрахователния
договор – в срок до 3 дни от датата на прекратяването му.
Г л а в а

в т о р а

СКЛЮЧВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАС Т РА ХОВАТ Е Л Н И Я ДОГОВОР. М И Н ИМАЛНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ.
МИНИМАЛНИ ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 6. Договорът за задължителна застраховка се сключва и подновява при условията
на чл. 99, ал. 1 и 2 от Закона за туризма.
Чл. 7. (1) Застрахователната сума по договора за задължителна застраховка се определя на
базата на декларирания от туроператора пред
застрахователя оборот за предходната година
и минималните нива съгласно приложението.
(2) Декларираният оборот по ал. 1 включва
само приходите от продажба на организирани
туристически пътувания с обща цена на краен
потребител.
(3) Туроператорът включва в декларирания
оборот и стойността на организираните от
него чартърни полети независимо от това,
дали те се продават от други туроператори,
или туристически агенти.
(4) Начинът на деклариране на оборота по
ал. 1 се определя от застрахователя.
(5) Застрахователната сума по задължителната застраховка на туроператор, който
предоставя организирано туристическо пътуване с обща цена с включен чартърен полет,
не може да е по-малка от 500 000 лв.
Чл. 8. Отговорността на застрахователя
за плащане на вреди на един потребител се
ограничава до размерите на уговорената отговорност между туроператора и потребителя
при условията на чл. 94 от Закона за туризма.
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Чл. 9. (1) Потребител, който иска да бъде
обезщетен в случаите по чл. 103 от Закона за
туризма, е длъжен да представи на застрахователя доказателства за извършените от него
разходи за транспорт, включително за подслон и
храна за времето на принудителния му престой.
(2) Застрахователят има право да откаже
да заплати разликата между действително
направените разходи и трикратния размер на
разходите, които потребителят би извършил,
ако спазва условията, предвидени в договора
за организирано пътуване.
(3) Застрахователят е длъжен да разгледа заведената застрахователна претенция, да изиска
всички документи, необходими за установяването на събитието и размера на вредите, да
определи и изплати размера на обезщетението
или застрахователната сума или мотивирано
да откаже плащането в сроковете, посочени
в чл. 105 и 107 от Кодекса за застраховането.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата „Застрахователна сума“ е лимитът на отговорност по
смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Сключените към момента на влизане в
сила на наредбата договори за задължителна
застраховка „Отговорност на туроператора“
запазват своето действие.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 99, ал. 4 и 5 от Закона за туризма.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на икономиката и енергетиката
и на председателя на Комисията за защита
на потребителите.
Приложение
към чл. 7, ал. 1
Таблица за минималните лимити на отговорност при сключване на договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“
№
по
ред

Деклариран оборот за
предходната финансова
година (в лв.)

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2
От
От
От
От
От
От
От
От

0 до 50 000
50 001 до 100 000
100 001 до 200 000
200 001 до 300 000
300 001 до 400 000
400 001 до 600 000
600 001 до 800 000
800 001 до 1 000 000

Лимит на отговорност от едно
събитие и агре
гатна отговорност
от всички застрахователни събития през срока на
застраховката
(в лв.)
3
25 000
50 000
75 000
125 000
175 000
250 000
350 000
450 000

ВЕСТНИК
1
9.
10.
11.
12.
13.
9625
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От 1 000 001 до
От 1 500 001 до
От 2 000 001 до
От 2 500 001 до
Над 3 000 000

3
1
2
2
3

500
000
500
000

000
000
000
000

500 000
700 000
900 000
1 100 000
1 400 000
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за приемане на Наредба за условията и реда
за издаване на лицензии и сертификати при
внос и износ на земеделски и преработени
земеделски продукти и контрола върху вноса
и износа на земеделски и преработени земеделски продукти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и
сертификати при внос и износ на земеделски
и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и
преработени земеделски продукти.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за условията и
реда за издаване на лицензии и сертификати
при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху
вноса и износа на земеделски и преработени
земеделски продукти, приета с Постановление
№ 71 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 62 от 2007 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

НАРЕДБА

за условията и реда за издаване на лицензии и
сертификати при внос и износ на земеделски
и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и
преработени земеделски продукти
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията
и редът за:
1. издаване на лицензии и сертификати при
внос и износ на земеделски и преработени
земеделски продукти;
2. упражняване на контрол върху вноса и
износа на земеделски и преработени земеделски продукти за изпълнение на лицензиите и
сертификатите за внос и износ.
(2) Разпоредбите на наредбата са свързани
с прилагане на регламентите на Европейския
съюз (ЕС), уреждащи Общата селскостопанска
политика на ЕС, относно вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти.
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Раздел II
Регистрация на вносители
Чл. 2. (1) Вносителите на земеделски продукти, за които се изисква лицензия за внос,
се вписват в регистър, който се поддържа от
компетентното звено в Министерството на
земеделието и храните.
(2) Регистърът по ал. 1 се води като електронна база данни.
(3) Вписаните вносители на земеделски
продукти получават регистрационен номер.
Чл. 3. (1) Вносителите на земеделски продукти се вписват в регистъра по чл. 2 преди или
при първото подаване на заявление за издаване
на лицензия за внос на земеделски продукти.
(2) За вписване в регистъра по чл. 2 се
прилагат:
1. заявление за регистрация по образец
съгласно приложение № 1;
2. документ за актуална регистрация по
националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната държава
за дружествата, регистрирани в друга държава – членка на ЕС;
3. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез прокурист,
търговски пълномощник или друг търговски
представител, или упълномощено лице.
(3) Всички документи по ал. 2 се представят
на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език,
той трябва да бъде придружен с превод на
български език, извършен от заклет преводач,
а когато документът е официален по смисъла
на Гражданския процесуален кодекс – да бъде
легализиран или с апостил.
Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и
храните или овластено от него длъжностно
лице вписва заявителя в регистъра по чл. 2
и му издава регистрационен номер.
(2) Вписаните вносители по ал. 1 са длъжни
да уведомяват Министерството на земеделието
и храните за настъпилите промени в обстоятелствата по чл. 3, ал. 2 в 7-дневен срок от
настъпването им, като представят заявление за
промяна на декларираните данни по образец
съгласно приложение № 2 и копие на документите, удостоверяващи промяната по чл. 3, ал. 2.
Раздел III
Регистрация на износители
Чл. 5. (1) Износителите на земеделски и
преработени земеделски продукти, за които
се изисква лицензия или сертификат за износ, се вписват в регистър в Държавен фонд
„Земеделие“.
(2) Регистърът по ал. 1 се води като електронна база данни.
(3) Регистрираните износители по ал. 1 на
земеделски и преработени земеделски продукти
получават уникален регистрационен номер.
(4) Регистрационният номер по ал. 3 задължително се посочва в заявлението за издаване
на лицензия или сертификат за износ на земеделски и преработени земеделски продукти.
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Чл. 6. (1) Износителите на земеделски и
преработени земеделски продукти се вписват
в регистъра по чл. 5 преди или при първото
подаване на заявление за издаване на лицензия или сертификат за износ на земеделски и
преработени земеделски продукти.
(2) За вписване в регистъра по чл. 5 се
прилагат:
1. заявление за регистрация по образец
съгласно приложение № 3 за юридически лица
или еднолични търговци или приложение № 5
за физически лица;
2. документ за актуална регистрация по
националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната държава
за дружествата, регистрирани в друга държава – членка на ЕС;
3. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез прокурист,
търговски пълномощник или друг търговски
представител, или упълномощено лице.
(3) Всички документи по ал. 2 се представят
на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език,
той трябва да бъде придружен с превод на
български език, извършен от заклет преводач,
а когато документът е официален по смисъла
на Гражданския процесуален кодекс – да бъде
легализиран или с апостил.
Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ или овластено
от него длъжностно лице вписва заявителя
в регистъра и му издава уникален регистрационен номер.
(2) Вписаните износители по чл. 5 са длъжни да уведомяват Държавен фонд „Земеделие“
за настъпилите промени в обстоятелствата по
чл. 6, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването
им, като представят заявление за промяна
на декларираните данни по образец съгласно
приложение № 4 или приложение № 6 и копие
на документите, удостоверяващи промяната
по чл. 6, ал. 2.
Раздел IV
Подаване на заявление за издаване на лицензия
Чл. 8. (1) Заявление за издаване на лицензия
за внос на земеделски продукти се подава в
Министерството на земеделието и храните
лично от регистриран вносител или от едно
от следните лица:
1. прокурист;
2. търговски пълномощник или друг търговски представител;
3. упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.
(2) Заявление за издаване на лицензия за
износ на земеделски и преработени земеделски продукти се подава пред длъжностно
лице от Държавен фонд „Земеделие“ лично
от регистриран износител или от едно от
следните лица:
1. прокурист;
2. търговски пълномощник или друг търговски представител;
3. упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.
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Раздел V
Предварително одобрение или предоставяне
право на внос на вносителите на земеделски
продукти
Чл. 9. Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно
лице одобрява вносителите, когато с регламент
на ЕС се предвижда предварително одобрение за извършване на внос на земеделски и
преработени земеделски продукти.
Чл. 10. Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно
лице предоставя на вносителите право на внос
на земеделски и преработени земеделски продукти, когато с регламент на ЕС се предвижда
предварително предоставяне право на внос.
Раздел VI
Специфични документи, които се изискват
при издаване на лицензии или сертификати за
внос или износ на земеделски и преработени
земеделски продукти
Чл. 11. (1) Когато регламент на ЕС изиск
ва представянето на специфични документи,
необходими за издаване на лицензия или
сертификат за внос или износ, които следва
да се определят от компетентните национални органи, тези документи се определят
със заповед на министъра на земеделието и
храните – в случаите на внос на земеделски
продукти, или със заповед на изпълнителния
директор на Държавен фонд „Земеделие“ – в
случаите на износ на земеделски и преработени земеделски продукти.
(2) Заповедите по ал. 1 на министъра на
земеделието и храните се обнародват в „Държавен вестник“, а заповедите на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
се публикуват на електронната страница на
Държавен фонд „Земеделие“.
Раздел VII
Доказателства за износ на земеделски и преработени земеделски продукти
Чл. 12. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ определя със заповед
специфичните доказателства за осъществяване
износа на земеделски и преработени земеделски продукти от територията на Република
България за трети страни и доказателства за
осъществяването на вноса на изнесените земеделски и преработени земеделски продукти
в страната, за която е предназначен износът,
когато регламент на ЕС допуска или изисква предоставянето на такива специфични
доказателства.
Чл. 13. Нап ускането на ми т ни ческата
територия на ЕС през митнически пункт на
територията на Република България се удостоверява чрез информацията от митническата
информационна система. В този случай митническите органи на изходното митническо
учреждение заверяват и контролен документ
Т5 съгласно Регламент (ЕО) № 2454/93 на
Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне
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на разпоредби за прилагане на Регламент
(ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на
Митнически кодекс на Общността (ОВ, L 253,
11.10.1993 г., специално българско издание:
глава 02, том 07, стр. 3 – 584) с изключение на
случаите на ползване на опростени процедури
при превоз на стоки по реда на чл. 412 – 448.
Раздел VIII
Контрол за изпълнението на лицензиите и
сертификатите за внос или износ на земеделски и преработени земеделски продукти
Чл. 14. (1) Контролът на изпълнението на
лицензиите за внос на земеделски продукти
се осъществява от компетентното звено съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 91 от 2013 г.).
(2) Контролът съгласно Регламент (ЕО)
№ 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г.
за определяне на общи подробни правила за
прилагане на режима на лицензии за внос и
износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (OB, L
114, 26.4.2008 г., стр. 3 – 56) и Регламент (ЕС)
№ 578/2010 на Комисията от 29 юни 2010 г. за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1216/2009 на
Съвета относно режима на възстановяванията при износ за определени селскостопански
продукти, изнасяни под формата на стоки,
които не са включени в приложение I към
Договора, и относно критериите за определяне
на размера на тези възстановявания (ОВ, L
171, 6.7.2010 г.), за изпълнението на лицензии
те за износ на земеделски или преработени
земеделск и п род у к т и се осъщест вява о т
компетентното звено съгласно Устройствения
правилник на Държавен фонд „Земеделие“,
приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 55 от 2012 г.).
Чл. 15. При внос на семена от коноп и
суров и неотопен коноп по издадена лицензия
за внос на коноп (съответствие на конопа с
чл. 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007) на
Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване
на обща организация на селскостопанските
пазари относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти (общ регламент
за ООП) (ОВ, L 299, 16.11.2007 г.) Агенция
„Митници“ извършва вписвания на нетното
количество по митническата декларация на
гърба на лицензията съгласно образеца в
приложение № 7 и заверява с подпис и печат.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата „регламент“
е правен акт на ЕС съгласно чл. 288 от Договора за функциониране на Европейския съюз.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 15, т. 1 и 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2, т. 1

До
Министерство на земеделието и храните

Заявление за регистрация на юридическо лице/едноличен търговец
Попълва се от администрацията
РН:

Секция А Данни за кандидата

За попълване от кандидата

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/ЕТ
Фирма
Единен идентификационен код към Агенция по вписванията:
Адрес на регистрация:
Държава:
Град/село:

ПК:

Област

Община

Улица, No:
Телефон:

Факс:

E-mail:

Адрес за контакт:
Държава:
Град/село:

ПК:

Област

Община

Улица, No:
Телефон:

Факс:

E-mail:

Управител:
Име:

Презиме:

Фамилия:

ЕГН:
Попълва се от кандидата
/при подаване на заявление от упълномощено лице/

Секция Б Упълномощено лице
Презиме:

Име:
Вид документ за самоличност:

Фамилия:

Лична карта:

Паспорт:

ЕГН:

Секция В Данни за банкова сметка
Титуляр на сметката:
IBAN:
BIC:
При банка:

Попълва се от кандидата

БРОЙ 2
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ВЕСТНИК

С Т Р. 9

Попълва се от администрацията
РН:

Секция Г Общи документи към заявлението

Попълва се от кандидата

1. За лица, регистрирани в държава –членка на Европейския съюз – документ за актуална регистрация по
националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава.

Да

2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, в случай че документите не се подават лично от кандидата.

Да

Секция Д Декларации

Попълва се от кандидата

1. Декларирам, че към момента на подаване на заявлението за регистрация съм регистриран по ЗДДС.

Да

2. Декларирам, че към момента на подаване на заявлението за регистрация не съм регистриран по ЗДДС.

Да

3. Задължавам се да информирам МЗХ в писмен вид за всички промени на данните от
секции А, Б, В и Д.

Да

*Отбелязва се с "Х" само една от двете първи точка.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК, във връзка с чл.248а за предоставени от мен неверни данни и документи.

име и фамилия

подпис

печат

дата

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 2
До
Министерство на земеделието
и храните

Заявление
за
актуализиране на данни по регистрационен номер
на юридическо лице/ едноличен търговец

Попълва се от администрацията
РН:

Декларирам, че са настъпили промени на данни в следните секции:

Юридическо лице/ ЕТ

Адрес на управление

Адрес за кореспонденция

Управител

Промяна на банкова сметка

Промяна на упълномощено лице
Промяна на регистрация по ЗДДС

С Т Р.
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Попълва се от администрацията
РН:

Секция А Данни за кандидата

Попълва се от кандидата

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/ЕТ
Фирма
Единен идентификационен код към Агенция по вписванията:
Адрес на регистрация:
Държава:
Град/село:

ПК:

Област

Община

Улица, No:
Телефон:

Факс:

E-mail:

Адрес за контакт:
Държава:
Град/село:

ПК:

Област

Община

Улица, No:
Телефон:

Факс:

E-mail:

Управител:
Име:

Презиме:

Фамилия:

ЕГН:

Попълва се от кандидата
/при подаване на заявление от упълномощено лице/

Секция Б Упълномощено лице
Презиме:

Име:
Вид документ за самоличност:

Фамилия:

Лична карта:

Паспорт:

ЕГН:

Секция В Данни за банкова сметка
Титуляр на сметката:
IBAN:
BIC:
При банка:

Попълва се от кандидата

БРОЙ 2
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Попълва се от администрацията
РН:

Секция Г Общи документи към заявлението

Попълва се от кандидата

1. За лица, регистрирани в държава –членка на Европейския съюз – документ за актуална регистрация по
националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава.

Да

2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, в случай че документите не се подават лично
от кандидата.

Да

Секция Д Декларации

Попълва се от кандидата

1. Декларирам, че към момента на подаване на заявлението за актуализиране на данни съм регистриран по ЗДДС.

Да

2. Декларирам, че към момента на подаване на заявлението за актуализиране на данни не съм регистриран по ЗДДС.

Да

3. Задължавам се да информирам МЗХ в писмен вид за всички промени на данните от
секции А, Б, В и Д.
4. Не съм бил регистриран в МЗХ под друг номер с това или друго име.

Да
Да

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК, във връзка с чл.248а за предоставени от мен неверни данни и документи.

име и фамилия

подпис

печат

дата

С Т Р.
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Приложение № 3
към чл. 6, ал. 2, т. 1
До
Държавен фонд „Земеделие“

Заявление за регистрация на юридическо лице/едноличен търговец
Попълва се от администрацията
УРН:

Секция А Данни за кандидата

Попълва се от кандидата

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/ЕТ
Фирма
Единен идентификационен код към Агенция по вписванията:
Адрес на регистрация:
Държава:
Град/село:

ПК:

Област

Община

Улица, No:
Телефон:

Факс:

E-mail:

Адрес за контакт:
Държава:
Град/село:

ПК:

Област

Община

Улица, No:
Телефон:
Управител:
Име:
ЛК №:

Факс:

E-mail:

Презиме:

Фамилия:

Издадена от:

на дата:

ЕГН:

Дата на раждане:
Попълва се от кандидата
/при подаване на заявление от упълномощено лице/

Секция Б Упълномощено лице
Име:

Презиме:
Вид документ за самоличност:

ЛК №:
ЕГН:

Секция В Данни за банкова сметка
Титуляр на сметката:
IBAN:
BIC:
При банка:

Фамилия:

Лична карта:
Издадена от:

Паспорт:
на дата:
Дата на раждане:

Попълва се от кандидата

БРОЙ 2
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Полълва се от администрацията
УРН:

Секция Г Общи документи към заявлението

Попълва се от кандидата

1. За лица, регистрирани в държава –членка на Европейския съюз – документ за актуална регистрация
по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава.

Да

2. Нотариално заверено пълномощно на лицето в случай, че документите не се подават лично от кандидата.

Да

3. Всички документи по т. 1 и 2 са представени на български език; в случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет
преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - е легализиран или
с апостил.

Секция Д Декларации

Да

Попълва се от кандидата

1. Задължавам се да информирам Държавен фонд "Земеделие" в писмен вид за всички промени на данните от
секции А, Б и В.

Да

2. Не съм бил регистриран в Държавен фонд „Земеделие“ под друг номер с това или друго име.

Да

Потвърждавам, че с подписването на заявлението приемам правилата на схемата, за която кандидатствам и
ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на Държавен фонд „Земеделие“ и
оторизираните представители на Европейската Комисия за извършване на проверки на място
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК, във връзка с чл.248а за предоставени от мен
неверни данни и документи.

име и фамилия

подпис

печат

дата

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата _________________________________________________________________________________
с ЕГН _________________ в качеството ми на1__________________________________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по
смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие
по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ,
Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките,
прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се
предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен
акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни:
трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
1
Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната
схема или мярка, по която се кандидатства.
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допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани
от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории
лични данни: трите имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват
от ДФЗ, и право на коригирането им при условията и по реда, предвидени в ЗЗЛД.
Дата: ________________
Декларатор: ____________________
		
(подпис)
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по
смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие
по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ,
Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“, европейското законодателство и предвидени в други
нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките,
прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се
предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен
акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни:
трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани
от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории
лични данни: трите имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват
от ДФЗ, и право на коригирането им при условията и по реда, предвидени в ЗЗЛД.
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПОНЯТИЯТА „НЕРЕДНОСТ“ И „ИЗМАМА“*
Долуподписаният/ата _________________________________________________________________________________
с ЕГН _________________ в качеството ми на ___________________________________________________________________
декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 на
Съвета (ОВ, L 312, 23.12.1995 г.), а именно:
„Нередност“ означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на
действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством
намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо
от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1 от Конвенцията от 26 юли
1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности и протоколите към нея (ДВ,
бр. 12 от 2007 г.), а именно:
Под измама следва да се разбира:
а) по отношение на разходите – всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи,
което води до злоупотреба или нередно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
– укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат;
– използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били
отпуснати;
б) по отношение на приходите – всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи,
което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности
или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности;
– укриване на информация като нарушение на конкретно задължение със същия ефект;
– злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект.
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3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности
и/или измами, а именно:
– до изпълнителния директор на ДФЗ – РА или до компетентното вътрешно звено, отговорно за
проверката на получените сигнали – дирекция „Противодействие на измамите“.
При наличие на съмнение за свързаност по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси на лицата по т. 3, отговорни за проверката на получения сигнал, с лице, за
което се отнася сигналът за нередност, информацията се подава директно до един или няколко от
следните органи:
а) до изпълнителния директор на ДФЗ – РА;
б) до заместник-министъра на земеделието и храните, в чийто ресор попада пазарната мярка/схема,
по която се кандидатства;
в) до директора на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности“ (АФКОС);
г) до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Дата: ......................................................
Подпис на деклариращия: ...............
————————————————————————————————
* Декларацията се подписва от кандидата – физическо лице (ФЛ), или от представляващия и управляващия кандидата в случаите на едноличен търговец (ЕТ) или юридическо лице (ЮЛ). Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр
за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически
лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.

Приложение № 4
към чл. 7, ал. 2
До
Държавен фонд „Земеделие”

Заявление
за
актуализиране на данни по регистрационен номер
на юридическо лице/ едноличен търговец

Попълва се от администрацията
УРН:

Декларирам, че са настъпили промени на данни в следните секции:

Секция А Данни за кандидата

Секция Б Упълномощено лице

Секция В Данни за банкова сметка
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Попълва се от администрацията
УРН:

Секция А Данни за кандидата

Попълва се от кандидата

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/ЕТ
Фирма
Единен идентификационен код към Агенция по вписванията:
Адрес на регистрация:
Държава:
Град/село:

ПК:

Област

Община

Улица, No:
Телефон:

Факс:

E-mail:

Адрес за контакт:
Държава:
Град/село:

ПК:

Област

Община

Улица, No:
Телефон:
Управител:
Име:
ЛК №:

Факс:

E-mail:

Презиме:

Фамилия:

Издадена от:

на дата:

ЕГН:

Дата на раждане:

Попълва се от кандидата
/при подаване на заявление от упълномощено лице/

Секция Б Упълномощено лице
Име:

Презиме:
Вид документ за самоличност:

ЛК №:
ЕГН:

Секция В Данни за банкова сметка
Титуляр на сметката:
IBAN:
BIC:
При банка:

Фамилия:

Лична карта:
Издадена от:

Паспорт:
на дата:
Дата на раждане:

Попълва се от кандидата
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Полълва се от администрацията
УРН:

Секция Г Общи документи към заявлението

Попълва се от кандидата

1. За лица, регистрирани в държава –членка на Европейския съюз – документ за актуална регистрация
по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава.
2. Нотариално заверено пълномощно на лицето в случай, че документите не се подават лично от кандидата.
3. Всички документи по т. 1 и 2 са представени на български език; в случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет
преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - е легализиран
или с апостил.

Секция Д Декларации

Да
Да
Да

Попълва се от кандидата

1. Задължавам се да информирам Държавен фонд "Земеделие" в писмен вид за всички промени на данните от
секции А, Б и В.

Да

2. Не съм бил регистриран в Държавен фонд „Земеделие“ под друг номер с това или друго име.

Да

Потвърждавам, че с подписването на заявлението приемам правилата на схемата, за която кандидатствам и
ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на Държавен фонд „Земеделие“ и
оторизираните представители на Европейската Комисия за извършване на проверки на място.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК, във връзка с чл.248а за предоставени от мен
неверни данни и документи.

име и фамилия

подпис

печат

дата

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата _________________________________________________________________________________
с ЕГН: _________________ в качеството ми на1__________________________________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по
смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие
по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ,
Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките,
прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се
предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен
акт случаи.
1
Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната
схема или мярка, по която се кандидатства.
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Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни:
трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани
от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории
лични данни: трите имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват
от ДФЗ, и право на коригирането им при условията и по реда, предвидени в ЗЗЛД.
Дата: ________________
Декларатор: ____________________
		
(подпис)
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по
смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие
по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ,
Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“, европейското законодателство и предвидени в други
нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях
лица, не се предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени
в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни:
трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани
от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории
лични данни: трите имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват
от ДФЗ, и право на коригирането им при условията и по реда, предвидени в ЗЗЛД.
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПОНЯТИЯТА „НЕРЕДНОСТ“ И „ИЗМАМА“*
Долуподписаният/ата _________________________________________________________________________________
с ЕГН: _________________ в качеството ми на ___________________________________________________________________
декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 на
Съвета (ОВ, L 312, 23.12.1995 г.), а именно:
„Нередност“ означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на
действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством
намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо
от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1 от Конвенцията от 26 юли
1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности и протоколите към нея (ДВ,
бр. 12 от 2007 г.), а именно:
Под измама следва да се разбира:
а) по отношение на разходите – всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи,
което води до злоупотреба или нередно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
– укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат;
– използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били
отпуснати;
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б) по отношение на приходите – всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи,
което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности
или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности;
– укриване на информация като нарушение на конкретно задължение със същия ефект;
– злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности
и/или измами, а именно:
– до изпълнителния директор на ДФЗ – РА или до компетентното вътрешно звено, отговорно за
проверката на получените сигнали – дирекция „Противодействие на измамите“.
При наличие на съмнение за свързаност по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси на лицата по т. 3, отговорни за проверката на получения сигнал, с лице, за което се
отнася сигналът за нередност, информацията се подава директно до един или няколко от следните органи:
а) до изпълнителния директор на ДФЗ – РА;
б) до заместник-министъра на земеделието и храните, в чийто ресор попада пазарната мярка/схема,
по която се кандидатства;
в) до директора на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности“ (АФКОС);
г) до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Дата: ......................................................
Подпис на деклариращия: ...............
————————————————————————————————
* Декларацията се подписва от кандидата – физическо лице (ФЛ), или от представляващия и управляващия кандидата в случаите на едноличен търговец (ЕТ) или юридическо лице (ЮЛ). Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр
за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически
лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
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Приложение № 5
към чл. 6, ал. 2, т. 1
До
Държавен фонд „Земеделие”

Заявление за регистрация на физическо лице
Полълва се от администрацията
УРН:

Секция А Данни за кандидата

Попълва се от кандидата

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Име:

Презиме:

Фамилия:

Единен идентификационен код по БУЛСТАТ:
ЛК №:

Издадена от:

на дата:

ЕГН:

Дата на раждане:

Адрес на местоизвършване на дейността:
Държава:
ПК:

Град/село:

Област

Община

Улица, No:
Телефон:

Факс:

E-mail:

Адрес за контакт:
Държава:
Град/село:

ПК:

Област

Община

Улица, No:
Телефон:

Факс:

Попълва се от кандидата
при подаване на заявление от упълномощено лице

Секция Б Упълномощено лице
Презиме:

Име:
Вид документ за самоличност:
ЛК №:
ЕГН:

Секция В Данни за банкова сметка
Титуляр на сметката:
IBAN:
BIC:
При банка:

E-mail:

Фамилия:

Лична карта:
Издадена от:

Паспорт:
на дата:
Дата на раждане:

Попълва се от кандидата
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Полълва се от администрацията
УРН:

Секция Г Общи документи към заявлението

Попълва се от кандидата

1. За лица, регистрирани в държава –членка на Европейския съюз – документ за актуална регистрация
по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава

Да

2. Нотариално заверено пълномощно на лицето в случай, че документите не се подават лично от кандидата.
3. Всички документи по т. 1 и 2 са представени на български език; в случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет
преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - е легализиран или
с апостил.

Секция Д Декларации

Да
Да

Попълва се от кандидата

1. Задължавам се да информирам Държавен фонд "Земеделие" в писмен вид за всички промени на данните от
секции А, Б и В.

Да

2. Не съм бил регистриран в Държавен фонд „Земеделие“ под друг номер с това или друго име.

Да

Потвърждавам, че с подписването на заявлението приемам правилата на схемата, за която кандидатствам и
ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на Държавен фонд „Земеделие“ и
оторизираните представители на Европейската Комисия за извършване на проверки на място.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК, във връзка с чл.248а за предоставени от мен неверни данни и
документи.

име и фамилия

подпис

печат

дата

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата _________________________________________________________________________________
с ЕГН: _________________ в качеството ми на1__________________________________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по
смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие
по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ,
Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките,
прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се
предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен
акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни:
трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
1
Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната
схема или мярка, по която се кандидатства.
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допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани
от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории
лични данни: трите имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват
от ДФЗ, и право на коригирането им при условията и по реда, предвидени в ЗЗЛД.
Дата: ________________
Декларатор: ____________________
		
(подпис)
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по
смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие
по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ,
Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“, европейското законодателство и предвидени в други
нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях
лица, не се предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени
в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни:
трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани
от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории
лични данни: трите имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват
от ДФЗ, и право на коригирането им при условията и по реда, предвидени в ЗЗЛД.
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПОНЯТИЯТА „НЕРЕДНОСТ“ И „ИЗМАМА“*
Долуподписаният/ата _________________________________________________________________________________
с ЕГН: _________________ в качеството ми на ___________________________________________________________________
декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 на
Съвета (ОВ, L 312, 23.12.1995 г.), а именно:
„Нередност“ означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на
действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством
намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо
от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1 от Конвенцията от 26 юли
1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности и протоколите към нея (ДВ,
бр. 12 от 2007 г.), а именно:
Под измама следва да се разбира:
а) по отношение на разходите – всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи,
което води до злоупотреба или нередно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
– укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат;
– използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били
отпуснати;
б) по отношение на приходите – всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи,
което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности
или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности;
– укриване на информация като нарушение на конкретно задължение със същия ефект;
– злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект.
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3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности
и/или измами, а именно:
– до изпълнителния директор на ДФЗ – РА или до компетентното вътрешно звено, отговорно за
проверката на получените сигнали – дирекция „Противодействие на измамите“.
При наличие на съмнение за свързаност по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси на лицата по т. 3, отговорни за проверката на получения сигнал, с лице, за което се
отнася сигналът за нередност, информацията се подава директно до един или няколко от следните органи:
а) до изпълнителния директор на ДФЗ – РА;
б) до заместник-министъра на земеделието и храните, в чийто ресор попада пазарната мярка/схема,
по която се кандидатства;
в) до директора на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности“ (АФКОС);
г) до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Дата: ......................................................
Подпис на деклариращия: ...............
————————————————————————————————
* Декларацията се подписва от кандидата – физическо лице (ФЛ), или от представляващия и управляващия кандидата в случаите на едноличен търговец (ЕТ) или юридическо лице (ЮЛ). Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр
за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически
лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.

Приложение № 6
към чл. 7, ал. 2
До
Държавен фонд „Земеделие”

Заявление
за
актуализиране на данни по регистрационен номер
на физическо лице

Полълва се от администрацията
УРН:

Декларирам, че са настъпили промени на данни в следните секции:

Секция А Данни за кандидата

Секция Б Упълномощено лице

Секция В Данни за банкова сметка
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Полълва се от администрацията
УРН:

Секция А Данни за кандидата

Попълва се от кандидата

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Име:

Презиме:

Фамилия:

Единен идентификационен код по БУЛСТАТ:
ЛК №:

Издадена от:

на дата:
Дата на раждане:

ЕГН:
Адрес на местоизвършване на дейността:
Държава:
Град/село:

ПК:

Област

Община

Улица, No:
Телефон:

Факс:

E-mail:

Адрес за контакт:
Държава:
Град/село:

ПК:

Област

Община

Улица, No:
Телефон:

Факс:

Попълва се от кандидата
при подаване на заявление от упълномощено лице

Секция Б Упълномощено лице
Име:

Презиме:
Вид документ за самоличност:

ЛК №:
ЕГН:

Секция В Данни за банкова сметка
Титуляр на сметката:
IBAN:
BIC:
При банка:

E-mail:

Фамилия:

Лична карта:
Издадена от:

Паспорт:
на дата:
Дата на раждане:

Попълва се от кандидата

БРОЙ 2
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Полълва се от администрацията
УРН:

Секция Г Общи документи към заявлението

Попълва се от кандидата

1. За лица, регистрирани в държава –членка на Европейския съюз – документ за актуална регистрация по
националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава.
2. Нотариално заверено пълномощно на лицето в случай, че документите не се подават лично от кандидата.
3. Всички документи по т. 1 и 2 са представени на български език; в случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач,
а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - е легализиран или с
апостил.

Секция Д Декларации

Да
Да
Да

Попълва се от кандидата

1. Задължавам се да информирам Държавен фонд "Земеделие"в писмен вид за всички промени на данните от
секции А, Б и В.

Да

2. Не съм бил регистриран в Държавен фонд „Земеделие“ под друг номер с това или друго име.

Да

Потвърждавам, че с подписването на заявлението приемам правилата на схемата, за която кандидатствам и
ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на Държавен фонд „Земеделие“ и
оторизираните представители на Европейската Комисия за извършване на проверки на място.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК, във връзка с чл.248а за предоставени от мен неверни данни и
документи.

име и фамилия

подпис

печат

дата

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата _________________________________________________________________________________
с ЕГН: _________________ в качеството ми на1__________________________________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по
смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие
по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ,
Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях
лица, не се предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени
в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни:
трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани
от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории
лични данни: трите имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
1
Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната
схема или мярка, по която се кандидатства.
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При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват
от ДФЗ, и право на коригирането им при условията и по реда, предвидени в ЗЗЛД.
Дата: ________________
Декларатор: ____________________
		
(подпис)
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по
смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие
по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ,
Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“, европейското законодателство и предвидени в други
нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките,
прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни:
трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани
от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории
лични данни: трите имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват
от ДФЗ, и право на коригирането им при условията и по реда, предвидени в ЗЗЛД.
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПОНЯТИЯТА „НЕРЕДНОСТ“ И „ИЗМАМА“*
Долуподписаният/ата _________________________________________________________________________________
с ЕГН: _________________ в качеството ми на ___________________________________________________________________
декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 НА
Съвета (ОВ, L 312, 23.12.1995 г.), а именно:
„Нередност“ означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на
действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством
намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо
от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1 от Конвенцията от 26 юли
1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности и протоколите към нея (ДВ,
бр. 12 от 2007 г.), а именно:
Под измама следва да се разбира:
а) по отношение на разходите – всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи,
което води до злоупотреба или нередно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
– укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат;
– използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били
отпуснати;
б) по отношение на приходите – всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи,
което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности
или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности;
– укриване на информация като нарушение на конкретно задължение със същия ефект;
– злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности
и/или измами, а именно:
– до изпълнителния директор на ДФЗ – РА или до компетентното вътрешно звено, отговорно за
проверката на получените сигнали – дирекция „Противодействие на измамите“.
При наличие на съмнение за свързаност по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси на лицата по т. 3, отговорни за проверката на получения сигнал, с лице, за
което се отнася сигналът за нередност, информацията се подава директно до един или няколко от
следните органи:
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а) до изпълнителния директор на ДФЗ – РА;
б) до заместник-министъра на земеделието и храните, в чийто ресор попада пазарната мярка/схема,
по която се кандидатства;
в) до директора на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности“ (АФКОС);
г) до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Дата: ......................................................
Подпис на деклариращия: ...............
————————————————————————————————
* Декларацията се подписва от кандидата – физическо лице (ФЛ), или от представляващия и управляващия кандидата в случаите на едноличен търговец (ЕТ) или юридическо лице (ЮЛ). Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един
екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове
са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и
търговските пълномощници, когато има такива.

Приложение № 7
към чл. 15

ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ВНОС НА КОНОП (съответствие на конопа с член 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007)
1

1. Орган, издаващ лицензията (име и адрес)

2. Щемпел и перфорация на
(1)
издаващия орган

BG

№ 0000

КОПИЕ ЗА ТИТУЛЯРА

3.
4. Издадено на (име, пълен адрес и
дължава-членка)

5.

6.

7. Страна на износа
8. Страна на произход
10.
11.

1

12. ПОСЛЕДЕН ДЕН НА ВАЛИДНОСТ
13.ВНАСЯН ПРОДУКТ
14. Търговско наименование
15. Описание съгласно Комбинираната номенклатура (КН)
(Отбелязва се съответната клетка)

16. Код по КН (отбелязва се съответната
клетка)

Конопено семе за посев

ех 1207 99 20

Конопено семе, без семе за посев

1207 99 91

Истински коноп, суров или отопен

5302 10 00

17. Количество

( 2)

с цифри

18. Количество

(2)

с думи

19. Отклонение
0
% повече

20. Разновидност на конопа (ако е семе за посев)

(1) Попълва се, ако в клетка 25 няма подпис и пе чат.
(2) Нетна маса или друга мярка, показваща единицата.

24. Специални условия (Отбелязва се съответната клетка)
Конопено семе за посев, попадащо под код по КН 1207 99 20, се придружава от доказателство, че
съдържанието на тетрахидроканабинол на съответната разновидност не превишава определеното
съдържание съгласно член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.
Конопено семе, без това за посев, попадащо под код по КН 1207 99 91, се внася от вносител, одобрен от
органите на държавата-членка.
Суров коноп, попадащ под код по КН 5302 10 00, отговаря на условията на член 52 от Регламент (ЕО) №
1782/2003.
25. Издаден в:
на

гр. София
под №

Подпис и печат на издаващия орган:

26. Срок на валидност,
продължен до
2

за :
В
Подпис и печат на издаващия орган:

вкл.

С Т Р.
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27. ВПИСВАНИЯ
Да се посочи в част 1 на колона 29 наличното количество и в част 2 - вписаното количество
28. Нетно количество (нетна маса или друга мерна единица, с
31. Митнически документ
32. Име, държава-членка,
посочване на единицата)
(форма и №) или извлечение печат и опдпис на вписващия
орган
№ и дата на вписването
29. С цифри
30. С думи за вписаното количество

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ВНОС НА КОНОП (съответствие на конопа с член 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007)

КОПИЕ ЗА ИЗДАВАЩИЯ ОРГАН

2

1. Орган, издаващ лицензията (име и адрес)

2. Щемпел и перфорация на
издаващия орган

(1)

BG

№ 0000

3.

4. Издадено на (име, пълен адрес и
дължава-членка)

5.

6.

7. Страна на износа
8. Страна на произход
10.
11.

2

12. ПОСЛЕДЕН ДЕН НА ВАЛИДНОСТ
13.ВНАСЯН ПРОДУКТ
14. Търговско наименование
15. Описание съгласно Комбинираната номенклатура (КН)
(Отбелязва се съответната клетка)

16. Код по КН (отбелязва се съответната
клетка)

Конопено семе за посев

ех 1207 99 20

Конопено семе, без семе за посев

1207 99 91

Истински коноп, суров или отопен

5302 10 00

17. Количество

( 2)

с цифри

18. Количество

(2)

с думи

19. Отклоне ние
0
% повече

20. Разновидност на конопа (ако е семе за посев)

(1) Попълва се, ако в клетка 25 няма подпис и пе чат.
(2) Нетна маса или друга мярка, показваща единицата.

24. Специални условия (Отбелязва се съответната клетка)

9626

Конопено семе за посев, попадащо под код по КН 1207 99 20, се придружава от доказателство, че
съдържанието на тетрахидроканабинол на съответната разновидност не превишава определеното
съдържание съгласно член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.
Конопено семе, без това за посев, попадащо под код по КН 1207 99 91, се внася от вносител, одобрен от
органите на държавата-членка.
Суров коноп, попадащ под код по КН 5302 10 00, отговаря на условията на член 52 от Регламент (ЕО) №
1782/2003.
25. Издаден в:
на

под №

26. Срок на валидност,
продължен до
2

Подпис и печат на издаващия орган:

за :
В
Подпис и печат на издаващия орган:

вкл.

С Т Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Правилника за устройството
и дейността на Военномедицинската академия,
приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 51 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2011 г., бр. 43 и
54 от 2012 г. и бр. 5 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 5 т. 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

на размера и реда за отчисленията по чл. 71е
от Закона за управление на отпадъците.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 декември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9629

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
регионалното развитие за 2013 г.

9627

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета
с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от
2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г.
и бр. 103 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 8 думите „2014 г.“ се заменят с
„2015 г.“.
2. В § 8а думите „2013 г.“ се заменят с
„2014 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9628

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за отменяне на Постановление № 207 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на
размера и реда за отчисленията по чл. 71е
от Закона за у правление на отпадъците
(ДВ, бр. 75 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Отменя се Постановление № 207 на
Министерския съвет от 2010 г. за определяне

Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави средства в размер 32 322 000 лв. по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие за 2013 г. за финансиране с държавни
инвестиционни заеми на обекти за рехабилитация от проект „Транзитни пътища – V“,
изпълнявани със заем от Европейската инвестиционна банка.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят от
икономия на разходи и трансфери по репуб
ликанския бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на минист ъра на рег иона лно т о
развитие да извърши налагащите се от чл. 1,
ал. 1 промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие за 2013 г. по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 3. Средствата по чл. 1, ал. 1 да бъдат
възстановени на централния бюджет през
2014 г. от полученото външно финансиране
от Европейската инвестиционна банка.
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
министъра на регионалното развитие.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
27 декември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9630
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 193 на Министерския съвет от 2012 г. за
определяне размера на сумите, заплащани
от здравноосигурените лица за посещение
при лекар, лекар по дентална медицина и за
болнично лечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2012 г.;
изм., бр. 75 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на постановлението
накрая се добавя „и реда за заплащане на
сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното
осигуряване“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Лицата, които са упражнили правото
си на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
заплащат за всяко посещение при лекаря, при
лекаря по дентална медицина или на лечебното
заведение сума в размер 1,00 лв.
(3) Разликата между сумите по ал. 1 и 2
се заплаща на лекаря, на лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение
от държавния бюджет чрез Националната
здравноосигурителна каса.
(4) Средствата по ал. 3 се предоставят на
Националната здравноосигурителна каса от
бюджета на Министерството на здравеопазването и се отчитат като трансфер.“
§ 3. Създават се чл. 3 – 7:
„Чл. 3. (1) Сумите по чл. 1, ал. 3 се заплащат
на лечебните заведения за извънболнична медицинска и дентална помощ, сключили договор
с Националната здравноосигурителна каса.
(2) За получаване на сумите по чл. 1, ал. 3
лечебните заведения по ал. 1 представят месечен финансов отчет съгласно приложението.
(3) В отчета по ал. 2 не се включват лицата, които са освободени от заплащане на
суми за посещение при лекар или при лекар
по дентална медицина съгласно чл. 37, ал. 4
от Закона за здравното осигуряване.
(4) Лечебните заведения изготвят финансовите отчети в два екземпляра. Първият
екземпляр, придружен от фактура/известие,
се представя в съответната районна здравноосигурителна каса в срок до 3 работни дни
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от началото на месеца, следващ отчетния
месец. Вторият екземпляр остава в лечебното
заведение.
Чл. 4. (1) Заплащането на сумите по чл. 1,
ал. 3 се извършва чрез районните здравноосигурителни каси до 5 работни дни след
постъпване в Националната здравноосигурителна каса на трансферните средства от
Министерството на здравеопазването.
(2) Заплащането по ал. 1 се извършва след
проверка от районната здравноосигурителна каса на финансовите отчети и фактури/
известия.
(3) При неспазване на срока за представяне
на финансовите отчети от лечебните заведения по чл. 3, ал. 1 проверката и съответното
заплащане се извършват в сроковете за следващия период на отчитане.
(4) Сумите по чл. 1, ал. 3 не се заплащат,
ако не са отчетени в два последователни
отчетни периода.
Чл. 5. (1) При констатиране на неправилно
попълнени данни районната здравноосигурителна каса връща финансовия отчет и фактурата/известието с писмени указания за необходимите корекции и допълнения най-късно
до 16-о число на месеца, следващ отчетния
месец. В срок 3 работни дни лечебното заведение е длъжно да върне документите със
съответните промени.
(2) Ако исканите поправки не се извършат
в срока по ал. 1, сумите по чл. 1, ал. 3 не се
заплащат на лечебното заведение.
Чл. 6. Плащанията се извършват в левове
по банков път по обявена от лечебното заведение банкова сметка в договора, сключен
с Националната здравноосигурителна каса.
Чл. 7. (1) Националната здравноосигурителна каса представя в Министерството на
здравеопазването ежемесечно отчет за необходимите средства за заплащане на сумите
по чл. 1, ал. 3.
(2) Необходимите средства се превеждат
на Националната здравноосигурителна каса
по реда, определен в Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за
съответната година.“
§ 4. В § 1 от заключителните разпоредби
след думите „чл. 37, ал. 1“ се поставя запетая
и се добавя „2 и 6“.
§ 5. Създава се приложение към чл. 3, ал. 2:

С Т Р.
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„Приложение
към чл. 3, ал. 2
Регистрационен номер
на лечебното заведение

Банка

Име на леч. заведение

BIC

Област:

Община:

Гр. (с.)

IBAN

Ул.

ж.к.

бл.

№
вх.

ет.

БУЛСТАТ

ап.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО
ОСИГУРЯВАНЕ
КЪМ ФАКТУРА №

ЗА ПЕРИОД ОТ: ____.____._____

ДО:

____.____.____

Представляващ лечебното заведение
Име

УИН

№

Суми по чл. 1 от Постановление № 193 на Министерския
съвет от 2012 г.

Брой

Ед. цена
(лв.)

І.

Дължими суми от задължително осигурени лица на лекаря/
лекаря по дентална медицина по чл. 1, ал. 1 от постановлението

2,90

1.

Стойност, платена от задължително осигурени лица, упражнили
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 1, ал. 2
от постановлението

1,00

2.

Стойност, дължима на лекаря/лекаря по дентална медицина от
държавния бюджет по чл. 1, ал. 3 от постановлението

1,90

Сума
(лв.)

Декларирам, че горепосочената информация отговаря на извършените дейности съгласно
разпоредбите на Националния рамков договор за 2014 г. и Закона за здравното осигуряване.
Дата: ....................

Подпис: …………….“
Заключителни разпоредби

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 7. Контролът по изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здраве
опазването и на управителя на Националната здравноосигурителна каса.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9645
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 17 на Министерския съвет от 2007 г. за
определяне на условията и реда за разходване
на целевите средства за диагностика и лечение
в лечебни заведения за болнична помощ на
лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в
здравноосигурителния процес (обн., ДВ, бр. 13
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 13
от 2009 г. и бр. 29 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Средст вата по а л. 2 , кои т о са за
сметка на държавния бюджет, се изплащат
от Агенцията за социално подпомагане чрез
Националната здравноосигурителна каса.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно
ал. 4, 5 и 6, като в ал. 5 думите „по ал. 3“
се заменят с „по ал. 4“, а в ал. 6 думите „и
чл. 55в“ се заличават.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 1, ал. 3“ се заменят
с „чл. 1, ал. 4“.
2. В ал. 3 думите „чл. 1, ал. 3“ се заменят
с „чл. 1, ал. 4“.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Директорът на лечебното заведение за болнична помощ изпраща до съответната районна здравноосигурителна каса, на
чиято територия функционира, необходимите
документи с искане за заплащане на извършената диагностика и лечение за изтеклия
месец заедно с уведомлението по чл. 2, ал. 6.
(2) Районната здравноосигурителна каса
извършва необходимата проверка на постъпилите документи по ал. 1 и ги предоставя
на Националната здравноосигурителна каса
за обобщаване.
(3) След обобщаване на информацията по
ал. 2 Националната здравноосигурителна каса
представя на Агенцията за социално подпомагане искане за трансфер на необходимите
средства за разплащане.
(4) В 10-дневен срок от представяне на
искането по ал. 3 Агенцията за социално
подпомагане п ревеж да на Нац иона лната
здравноосигурителна каса заявените средства.“
§ 4. Член 4 се отменя.
§ 5. В § 2 от заключителните разпоредби
след думите „министъра на здравеопазването“
се поставя запетая, а думите „министъра на
труда и социалната политика“ се заменят с
„министъра на труда и социалната политика
и на управителя на Националната здравно
осигурителна каса“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) За извършените диагностика и лечение до влизането в сила на постановлението
искането за плащане до Агенцията за социално
подпомагане се предявява до 31 януари 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 се изплащат от
Агенцията за социално подпомагане на лечебните заведения за болнична помощ до края
на февруари 2014 г.
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9646

РЕШЕНИЕ № 808
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Решение № 619
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии
в Република България (обн., ДВ, бр. 61 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „Регламент (ЕС) № 623/2012 на Комисията от 11 юли 2012 г. за изменение на
Приложение II към Директива 2005/36/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
признаването на професионалните квалификации (ОВ, L 180 от 12.07.2012 г.), Съобщение на
Комисията – Уведомление за удостоверения
за професионална квалификация – Директива
2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (Приложение I),
(ОВ, бр. С 182 от 23.06.2011 г.), Съобщения на
Комисията – Уведомления за удостоверения
за професионална квалификация – Директива
2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (Приложение V),
(ОВ, бр. С 279 от 19.11.2009 г., ОВ, бр. С 129
от 19.05.2010 г., ОВ, бр. С 183 от 24.06.2011 г.,
ОВ, бр. C 337 от 14.12.2010 г., ОВ, бр. С 367
от 16.12.2011 г., ОВ, бр. C 244 от 14.08.2012 г.,
ОВ, бр. C 396 от 21.12.2012 г. и ОВ, бр. C 183
от 28.06.2013 г.), Директива 2013/25/ЕС на
Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на
някои директиви в областта на правото на
установяване и свободното предоставяне на
услуги поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, бр. L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 1 към т. 1 се правят
следните изменения:
2.1. На ред 51, колона № 4 думите „министърът на образованието, младежта и науката“
се заменят с „министърът на образованието
и науката“.
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2.2. Ред 77 от Сектор XIII „Професии в
областта на околната среда“ се заличава.
3. В приложение № 2, в списъка „ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО“ се правят следните
изменения:
3.1. Точка 11 се изменя така:
„11. ifs School of Finance (Училище по финанси към Института по финансови услуги).“
3.2. Tочка 16 се изменя така:
„16. Royal Geographical Society (Кралско
географско дружество).“
3.3. Точки 22 и 23 се изменят така:
„22. Institution of Structural Engineers (Институт на инженерите-конструктори).
23. Institution of Civil Engineers (Институт
на строителните инженери).“
3.4. Точка 30 се изменя така:
„30. Royal Institution of Naval Architects (Кралски институт на военноморските архитекти).“
3.5. Точка 38 се изменя така:
„38. The Society of Biology (Дружество по
биология).“
3.6. Точка 52 се изменя така:
„52. Chartered Management Institute (Институт по мениджмънт).“
4. В приложение № 3, т. 4 под текста
„В Полша“ се правят следните изменения и
допълнения:
4.1. Думите „– диспечер в железопътния
транспорт (dyzurny ruchu), за което се изисква основно образование с продължителност
осем години и средно техническо образование с продължителност четири години със
специализация по железопътен транспорт,
както и преминаване на курс за подготовка
на диспечери в железопътния транспорт с
продължителност 45 дни, в края на който се
полага квалификационен изпит, или основно
образование с продължителност осем години
и средно техническо образование с продължителност пет години със специализация по
железопътен транспорт, както и преминаване
на курс за подготовка на диспечери в железопътния транспорт с продължителност 63 дни,
в края на който се полага квалификационен
изпит“ се заменят с „ – влаков диспечер
(dyżurny ruchu), за което се изисква:
а) осем години основно образование и
четири години средно професионално образование със специалност „Железопътен транспорт“, както и 45-дневен подготвителен курс
за работа като влаков диспечер и издържан
квалификационен изпит, или
б) осем години основно образование и пет
години средно професионално образование със
специалност железопътен транспорт, както и
63-дневен подготвителен курс за работа като
влаков диспечер и издържан квалификационен
изпит, или
в) осем години основно образование и пет
години средно професионално образование със
специалност „Железопътен транспорт“, както
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и 29-дневен подготвителен курс за работа като
влаков диспечер, изпитателен период от пет
дни работа под надзор и издържан квалификационен изпит, или
г) шест години основно образование, три
години средно образование прогимназиален
етап, три години средно професионално образование със специалност „Железопътен
транспорт“, както и 29-дневен подготвителен
курс за работа като влаков диспечер, изпитателен период от пет дни работа под надзор и
издържан квалификационен изпит.“
4.2. След д у мите „с продъл ж ителност
63 дни, в края на които се полага квалификационен изпит“ се добавят:
„– началник-влак (), за което се изисква:
а) осем години основно образование и пет
години средно професионално образование
със специалност „Железопътен транспорт“,
както и 22-дневен подготвителен курс за работа като началник-влак, изпитателен период
от три дни работа под надзор и издържан
квалификационен изпит, или
б) шест години основно образование, три
години средно образование прогимназиален
етап, три години средно професионално образование със специалност „Железопътен
транспорт“, както и 22-дневен подготвителен
курс за работа като началник-влак, изпитателен период от три дни работа под надзор и
издържан квалификационен изпит;
– корабен механик вътрешно плаване
(mechanik statkowy żeglugi śródlądowej), за което
се изисква:
а) осем години основно образование и пет
години средно професионално образование със
специалност „Механика на вътрешното корабоплаване“, както и професионален опит от 24
месеца, включващ поне 18 месеца на съдове за
вътрешно плаване с поддръжка на механичното задвижване и спомагателните системи
и шест месеца, които могат да включват опит
в ремонта на двигатели с вътрешно горене в
докове или кораборемонтни работилници, и
издържан квалификационен изпит, или
б) шест години основно образование, три
години средно образование прогимназиален
етап, четири години средно професионално
образование със специалност „Механика на
вътрешното корабоплаване“, както и професионален опит от 24 месеца, включващ поне
18 месеца на съдове за вътрешно плаване
с поддръжка на механичното задвижване
и спомагателните системи и шест месеца,
които могат да включват опит в ремонта на
двигатели с вътрешно горене в докове или
кораборемонтни работилници, и издържан
квалификационен изпит.“
5. В приложение № 8 се правят следните
изменения и допълнения:
5.1. Вписването за Белгия се заменя със:
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„
België/ Belgique/
Belgien/ Белгия

Diplôme de «médecin»/
- Les universités/De universiteiten
Master in de geneeskunde - Le Jury compétent d’enseignement de
la Communauté française/De bevoegde
Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

20 декември 1976 г.

“
„

5.2. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/
Република
Хърватия

„

Medicinski fakulteti sveučilišta u
Republici Hrvatskoj

Okleveles orvosdoktor
oklevél (dr. med)

“

Egyetem

1 май 2004 г.

“

5.4. Вписването за Австрия се заменя със:

Österreich/ Австрия 1. Urkunde über die Verleihung des
akademischen Grades Doktor der
gesamten Heilkunde (bzw. Doctor
medicinae universae, Dr.med.univ.)

„

1 юли 2013 г.

5.3. Вписването за Унгария се заменя със:

Magyarország/
Унгария

„

Diploma „doktor
medicine/doktorica
medicine“

1. Medizinische Fakultät
einer Universität

1 януари 1994 г.

“

5.5. Вписването за Румъния се заменя със:

România/ Румъния

Diplomă de licenţă de doctor medic

Université Şi

1 януари 2007 г.

“
„

5.6. Вписването за Финландия се заменя със:

Suomi/Finland/
Финландия

Lääketieteen lisensiaatin
tutkinto/ Medicine
licentiatexamen

- Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
- Itä-Suomen yliopisto
- Oulun yliopisto
- Tampereen yliopisto
- Turun yliopisto

1 януари 1994 г.

“
5.7. Вписването за Полша се заменя със:
„
Polska/Полша

„

Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku
lekarskim z tytułem „lekarza“

1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarski Egzamin 1 май 2004 г.
Końcowy

“

6. В приложение № 9 се правят средните изменения и допълнения:
6.1. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/
Diploma o specijalističkom usavršavanju
Република Хърватия

Ministarstvo nadležno za
zdravstvo

1 юли 2013 г.

“

6.2. Вписването за Унгария се заменя със:
„
Magyarország/
Унгария

Szakorvosi bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

1 май 2004 г.

“
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6.3. Вписването за Финландия се заменя със:
„
Suomi/Finland/
Финландия

„

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

- Helsingin yliopisto/
Helsingfors universitet
- Itä-Suomen yliopisto
- Oulun yliopisto
- Tampereen yliopisto
- Turun yliopisto

1 януари 1994 г.

“

6.4. Вписването за Обединеното кралство се заменя със:

United Kingdom/
Обединеното кралство

Certificate of completion of training

Postgraduate Medical
Education and Training Board

20 декември 1976 г.

“
7. В приложение № 10 се правят следните изменения и допълнения:
7.1. В таблица „Анестезиология“ и „Обща хирургия“ се правят следните изменения и допълнения:
7.1.1. В колона „Анестезиология“ вписването за Белгия се заменя със:
„
Belgique/België/
Belgien/Белгия

„

7.1.2. В колона „Анестезиология“ вписването за Чешката република се заменя със:

Česká republika/ Чешка
република

„

Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie

Anesteziologie a intenzivní medicína

“

7.1.3. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/Република
Хърватия

“

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna
medicina

Opća kirurgija

“
7.2. В таблица „Неврохирургия“ и „Акушерство и гинекология“ се правят следните изменения и допълнения:
7.2.1. В колона „Акушерство и гинекология“ вписването за Белгия се заменя със:
„
Belgique/België/
Belgien/Белгия

„

Gynécologie-obstétrique/
Gynaecologie-verloskunde

“

7.2.2. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/Република Хърватия

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

“
7.3. В таблица „Вътрешни болести“ и „Офталмология“ след вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/Република Хърватия

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija

“
7.4. В таблица „Оториноларингология“ и „Педиатрия“ след вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/Република Хърватия

Otorinolaringologija

Pedijatrija

7.5. В таблица „Пулмология“ и „Урология“ се правят следните изменения и допълнения:
7.5.1. В колона „Пулмология“ вписването за Чешката република се заменя със:

“
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„
Česká republika/
Чешка република

Pneumologie a ftizeologie

“

7.5.2. След вписването за Франция се създава нов ред:
Hrvatska/Република Хърватия

„

Pulmologija

“
7.6. В таблица „Ортопедия“ и „Патоанатомия“ се правят следните изменения и допълнения:
7.6.1. В колона „Патоанатомия“ вписването за Чешката република се заменя със:

Česká republika/ Чешка
република

„

Ortopedija i traumatologija

Patologija

Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l’adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de
volwassenpsychiatrie

“

7.7.2. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/
Република Хърватия

„

“

“
7.7. В таблица „Неврология“ и „Психиатрия“ се правят следните изменения и допълнения:
7.7.1. В колона „Психиатрия“ вписването за Белгия се заменя със:

Belgique/België/
Belgien/Белгия

„

Patologie

7.6.2. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/Република Хърватия

„

Urologija

Neurologija

Psihijatrija

7.7.3. В колона „Психиатрия“ вписването за Австрия се заменя със:

Österreich/Австрия

“

Psychiatrie (und Psychotherapeutische Medizin)

“
7.8. В таблица „Образна диагностика. Диагностична радиология“ и „Лъчетерапия“ се правят
следните изменения и допълнения:
7.8.1. След вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/Република
Klinička radiologija
Onkologija i radioterapija
Хърватия
“
7.8.2. В колона „Образна диагностика. Диагностична радиология“ вписването за Австрия се
заменя със:
„
Österreich/ Австрия

Radiologie

“
7.9. В таблица „Пластична хирургия“ и „Клинична биология“ се правят следните изменения
и допълнения:
7.9.1. След вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/Република Хърватия

„

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

7.9.2. В колона „Пластична хирургия“ вписването за Австрия се заменя със:

Österreich/Австрия

“

Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

“

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 2

7.10. В таблица „Микробиология – бактериология“ и „Биохимия“ след вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/Република Хърватия

„

Klinička mikrobiologija

“
7.11. В таблица „Имунология“ и „Гръдна хирургия“ се правят следните изменения и допълнения:
7.11.1. В колона „Гръдна хирургия“ вписването за Чешката република се заменя със:

Česká republika/
Чешка република

„

Hrudní chirurgie

“

7.11.2. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/
Република Хърватия

Alergologija i klinička imunologija

7.11.3. В колона „Гръдна хирургия“ вписването за Австрия се допълва със:
Österreich/Австрия

“

Thoraxchirurgie

“
7.12. В таблица „Детска хирургия“ и „Съдова хирургия“ се правят следните изменения и
допълнения:
7.12.1. След вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/Република Хърватия

„

Vaskularna kirurgija

7.12.2. В колона „Детска хирургия“ вписването за Австрия се заменя със:

Österreich/Австрия

„

Dječja kirurgija

“

Kinder- und Jugendchirurgie

7.12.3. В колона „Съдова хирургия“ във вписването за Обединеното кралство се добавя:

United Kingdom /
Обединено кралство

“

Vascular surgery

“
7.13. В таблица „Кардиология“ и „Гастроентерология“ се правят следните изменения и допълнения:
7.13.1. В колона „Гастроентерология“ вписването за Белгия се заменя със:
„
Belgique/België/
Belgien/Белгия

„

Gastro-entérologie/Gastro-enterologie

“

7.13.2. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/
Република Хърватия

Kardiologija

Gastroenterologija

“
7.14. В таблица „Ревматология“ и „Обща хематология“ след вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/
Република Хърватия

Reumatologija

Hematologija

“
7.15. В таблица „Ендокринология“ и „Физиотерапия“ се правят следните изменения и допълнения:

БРОЙ 2

„

Diabelotologie a endokrinologie

“

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

7.15.3. В колона „Физиотерапия“ вписването за Унгария се заменя със:

Magyarország/
Унгария

„

С Т Р. 3 9

7.15.2. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/Република Хърватия

„

ВЕСТНИК

7.15.1. В колона „Ендокринология“ вписването за Чешката република се заменя със:

Česká republika/
Чешка република

„

ДЪРЖАВЕН

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

7.15.4. В колона „Физиотерапия“ вписването за Австрия се заменя със:

Österreich/Австрия

“

“

Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation

“
7.16. В таблица „Невропсихиатрия“ и „Дерматология и венерология“ се правят следните
изменения и допълнения:
7.16.1. В колона „Дерматология и венерология“ вписването за Белгия се заменя със:
„
Belgique/België/
Belgien/Белгия

„

Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie

Hrvatska/
Република Хърватия

„

“

7.16.2. След вписването за Франция се създава нов ред:
Dermatologija i venerologija

7.16.3. В колона „Невропсихиатрия“ вписването за Австрия се заменя със:

Österreich/Австрия

“

Neurologie und Psychiatrie (until 31 March 2004)

“
7.17. В таблица „Радиология“ и „Детска психиатрия“ се правят следните изменения и допълнения:
7.17.1. След вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/
Република Хърватия

„

“

Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in
de kinder- en jeugdpsychiatrie

“

7.17.3.2. Вписването за Австрия се допълва със:

Österreich/ Австрия

“

Radiologie (until 31 March 2004)

7.17.3. В колона „Детска психиатрия“ се правят следните изменения и допълнения:
7.17.3.1. Вписването за Белгия се заменя със:

Belgique/België/Belgien/
Белгия

„

Dječja i adolescentna psihijatrija

7.17.2. В колона „Радиология“ вписването за Австрия се заменя със:

Österreich/Австрия

„

Klinička radiologija

Kinder- und Jugendpsychiatrie

7.18. В таблица „Гериатрия“ и „Нефрология“ се правят следните изменения и допълнения:
7.18.1. В колона „Гериатрия“:

“

С Т Р.

„
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

7.18.1.1. Във вписването за Белгия се добавя:

Belgique/België/Belgien/Белгия

„

Gériatrie/Geriatrie

“

7.18.1.2. Вписването за Обединеното кралство се заменя със:

United Kingdom/
Обединеното кралство

„

БРОЙ 2

Geriatric medicine

“

7.18.2. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/
Република Хърватия

Nefrologija

“
7.19. В таблица „Инфекциозни болести“ и „Социална медицина“ след вписването за Франция
се създава нов ред:
„
Hrvatska/
Република Хърватия

Infektologija

Javnozdravstvena medicina

“
7.20. В таблица „Фармакология“ и „Трудова медицина“ се правят следните изменения и допълнения:
7.20.1. След вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/
Република Хърватия

„

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa

7.20.2. В колона „Трудова медицина“ вписването за Австрия се заменя със:
Österreich/Австрия

“

Arbeitsmedizin

“
7.21. В таблица „Алергология“ и „Нуклеарна медицина“ се правят следните изменения и
допълнения:
7.21.1. След вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/
Република Хърватия

„

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina

7.21.2. В колона „Нуклеарна медицина“ вписването за Унгария се заменя със:
Magyarország/Унгария

“

Nukleáris medicina

“
7.22.В таблица „Лицево-челюстна хирургия (основно обучение на лекари)“ се правят следните
изменения и допълнения:
7.22.1. След вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/
Република Хърватия

„

Maksilofacijalna kirurgija

7.22.2. Вписването за Австрия се заменя със:

Österreich/Австрия

“

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (until 28 February 2013)

“
7.23. Наименованието на колона „Клинична хематология“ се заменя с „Биологична хематология“.

БРОЙ 2

„

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

7.24. В таблица „Биологична хематология“ след вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/Република Хърватия

“
7.25. В таблица „Стоматология“ и „Дерматология“ след вписването за Франция се създава
нов ред:
„
Hrvatska/Република Хърватия

“
7.26. В таблица „Венерология“ и „Тропически болести“ след вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/Република Хърватия

“
7.27. В таблица „Коремна хирургия“ и „Спешна медицина“ след вписването за Франция се
създава нов ред:
„
Hrvatska/Република Хърватия

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina

“
7.28. В таблица „Клинична неврофизиология“ и „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия (базово обучение по медицина и дентална медицина)“ се правят следните изменения и
допълнения:
7.28.1. След вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/Република Хърватия

“
7.28.2. В колона „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия (базово обучение по медицина и дентална медицина)“ вписването за Австрия се допълва със:
„
Österreich/Австрия

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

“
7.29. В таблица „Медицинска онкология“ и „Медицинска генетика“ след вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/Република Хърватия

„

België/ Belgique/
Belgien

„

Bijzondere beroepstitel van huisarts/ Titre professionnel
particulier de médecin généraliste

Diplom o specializaci všeobecné praktické lékařství

31 декември 1994 г.

“
Všeobecný
praktický lékař

1 май 2004 г.

“

8.3. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/Република Diploma o specijalističkom usavršavanju
Хърватия

„

Huisarts/Médecin
généraliste

8.2. Вписването за Чешката република се заменя със:

Česká republika/
Чешка република

„

“

8. В приложение № 11 се правят следните изменения и допълнения:
8.1. Вписването за Белгия се заменя със:

specijalist obiteljske 1 юли 2013 г.
medicine

“

8.4. Вписването за Холандия се заменя със:

Nederland/ Холандия

Certificaat van inschrijving in
een specialistenregister van
huisartsen

Huisarts

31 декември 1994 г.

“

С Т Р.

„
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1 януари 1994 г.

“

Certificate of completion of
training in general practice

General medical practitioner

31 декември 1994 г.

“

7. Πτυχίο
Τμήματος
Νοσηλευτικής
Πανεπιστήμιου
Πελοποννήσου

7. Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου

Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, 1 януари 1981 г.
νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια

“

9.2. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/
Република
Хърватия

„

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen
suorittanut laillistettu lääkäri/
Legitimerad läkare som har fullgjort
särskild allmänläkarutbildning

9. В приложение № 13 се правят следните изменения и допълнения:
9.1. Вписването за Гърция се допълва със:

Ελλάς/
Гърция

„

Todistus yleislääketieteen
erityiskoulutuksesta/
Bevis om särskild
allmänläkarutbildning

8.6. Вписването за Обединеното кралство се заменя със:

United Kingdom/
Обединеното кралство

„

БРОЙ 2

8.5. Вписването за Финландия се заменя със:

Suomi/Finland/ Финландия

„

ВЕСТНИК

1. Svjedodžba
„medicinska sestra opće
njege/
medicinski tehničar opće
njege“
2. Svjedodžba
„prvostupnik
(baccalaureus) sestrinstva/
prvostupnica (baccalaurea)
sestrinstva“

1. Srednje strukovne škole
koje izvode program za stjecanje
kvalifikacije „medicinska sestra opće
njege/medicinski tehničar opće njege“
2. Medicinski fakulteti sveučilišta u
Republici Hrvatskoj
Sveučilišta u Republici Hrvatskoj
Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1. medicinska
sestra opće njege/
medicinski tehničar
opće njege
2. prvostupnik
(baccalaureus)
sestrinstva/
prvostupnica
(baccalaurea)
sestrinstva

1 юли 2013 г.

“

9.3. Вписването за Кипър се заменя със:

Κύπρος/
Кипър

Πτυχίο Νοσηλευτικής
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου
Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής
Πτυχίο Νοσηλευτικής
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου
Πτυχίο Νοσηλευτικής
Πανεπιστημίου Λευκωσίας –
BSc in Nursing

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Νοσηλευτής(τρια) Γενικής
Νοσηλευτικής

1 май 2004 г.

Σχολή Επισκεπτριών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Frederick
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
University of Nicosia

“
9.4. Вписването за Унгария се заменя със:
„
Magyarország/
Унгария

1.
2.
3.

Ápoló bizonyítvány
Ápoló oklevél
Okleveles ápoló oklevél

1. Szakképző iskola
2. Felsőoktatási intézmény
3. Felsőoktatási intézmény

Ápoló

1 май 2004 г.

“
9.5. Във вписването за Австрия се правят следните изменения и допълнения:

БРОЙ 2

„

ДЪРЖАВЕН

1. Diplom über die
1. Schule für allgemeine - Diplomierte Gesundheits- und
Ausbildung in der
Gesundheits- und
Krankenschwester – Diplomierter
allgemeinen Gesundheits- Krankenpflege
Gesundheits- und Krankenpfleger
und Krankenpflege

3. Diplom über
den Abschluss des
FachhochschulBachelorstudiengangs
„Gesundheits- und
Krankenpflege“

Título universitario oficial
de Graduado o Graduada en
Odontología

Zobārsta
diploms

“

doktor dentalne medicine/
doktorica dentalne
medicine

1 юли 2013 г.

“

El Rector de la
Universidad de
Valencia

Grado en
Odontología

1 януари 1986 г.

“

Universitātes tipa
augstskola

Sertifikāts – kompetentas iestādes
izsniegts dokuments, kas apliecina,
ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas
eksāmenu zobārstniecībā

Zobārsts

1 май 2004 г.

“

10.4. Вписването за Полша се заменя със:
Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku
lekarskim z tytułem „lekarz
dentysta“

1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego

LekarskoDentystyczny
Egzamin
Końcowy

1 май 2004 г.

“

10.5. Вписването за Унгария се заменя със:

Magyarország/
Унгария

„

1 януари 1994 г.

10.3. Вписването за Латвия се заменя със:

Polska/
Полша

„

- Diplomierte Gesundheits- und
Krankenschwester – Diplomierter
Gesundheits- und Krankenpfleger

10.2. Вписването за Испания се допълва със:

Latvija/
Латвия

„

3. Fachhochschulrat/
Fachhochschule

Diploma „doktor dentalne Fakulteti sveučilišta
medicine/ doktorica
u Republici
dentalne medicine“
Hrvatskoj

España/ Испания

„

“

10. В приложение № 15 се правят следните изменения и допълнения:
10.1. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/
Република
Хърватия

„

1 януари 1994 г.

9.5.2. Създава се т. 3:

Österreich/
Австрия

„

С Т Р. 4 3

9.5.1. Точка 1 се заменя със:

Österreich/
Австрия

„

ВЕСТНИК

Okleveles fogorvos doktor
oklevél (doctor medicinae
dentariae, dr. med. dent)

Egyetem

10.6. Вписването за Финландия се заменя със:

Suomi/
Finland/
Финландия

Hammaslääketieteen
- Helsingin
lisensiaatin tutkinto/
yliopisto/
Odontologie licentiatexamen Helsingfors
universitet
- Oulun
yliopisto
- Itä-Suomen
yliopisto
- Turun
yliopisto

Fogorvos

1 май 2004 г.

“

Terveydenhuollon
Hammaslääkäri/ 1 януари 1994 г.
oikeusturvakeskuksen
Tandläkare
päätös käytännön
palvelun hyväksymisestä/
Beslut av
Rättskyddscentralen
för hälsovården om
godkännande av praktisk
tjänstgöring

“

С Т Р.

„
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Bewijs van inschrijving als orthodontist in het
Specialistenregister

Registratiecommissie
Tandheelkundige Specialismen van
de Nederlandse Maatschappij tot
Bevordering der Tandheelkunde

28 януари 1980 г.

“

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa
bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

1 май 2004 г.

“

Bewijs van inschrijving
als kaakchirurg in het
Specialistenregister

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen van de
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde

28 януари
1980 г.

“

Diploma „doktor veterinarske
medicine/doktorica veterinarske
medicine“

Veterinarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu

1 юли 2013 г.

“

Dyplom lekarza weterynarii

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy w
Lublinie
Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie

1 май 2004 г.

“

12.3. Вписването за Унгария се заменя със:

Magyarország/
Унгария

„

“

12.2. Вписването за Полша се заменя със:

Polska/Полша

„

1 май 2004 г.

12. В приложение № 18 се правят следните изменения и допълнения:
12.1. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/
Република
Хърватия

„

Nemzeti Vizsgabizottság

11.2.2. Вписването за Холандия се заменя със:

Nederland/
Холандия

„

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

11.2. В таблица „Орална хирургия“:
11.2.1. Вписването за Унгария се заменя със:

Magyarország/
Унгария

„

БРОЙ 2

11.1.2. Вписването за Холандия се заменя със:

Nederland/
Холандия

„

ВЕСТНИК

11. В приложение № 16 се правят следните изменения:
11.1. В таблица „Ортодонтия“:
11.1.1. Вписването за Унгария се заменя със:

Magyarország/
Унгария

„

ДЪРЖАВЕН

Okleveles állatorvos doktor
oklevél (dr. vet)

Felsőoktatási intézmény

1 май 2004 г.

“

12.4. Вписването за Австрия се заменя със:

Österreich/ Австрия - Diplom-Tierarzt
- Magister medicinae veterinariae

Universität

1 май 1994 г.

“

БРОЙ 2

„

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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12.5. Вписването за Обединеното кралство се допълва със:

United Kingdom /
Обединено
кралство

7. Bachelor of Veterinary Medicine and
Bachelor of Veterinary Surgery (B.V.M.,
B.V.S.)

7. University of
Nottingham

21 декември
1980 г.

“

13. В приложение № 20 се правят следните изменения и допълнения:
13.1. След вписването за Франция се създава нов ред:
„
Hrvatska/
Svjedodžba „prvostupnik
Република Хърватия (baccalaureus) primaljstva/
sveučilišna prvostupnica
(baccalaurea) primaljstva“

„

1. Diplom o ukončení studia
ve studijním programu
ošetřovatelství ve studijním
oboru porodní asistentka
(bakalář, Bc.)
2. Diplom o ukončení studia
ve studijním programu porodní
asistence ve studijním oboru
porodní asistentka (bakalář, Bc.)
3. Diplom o ukončení studia ve
studijním oboru diplomovaná
porodní asistentka (diplomovaný
specialista Dis)

1. Vysoká škola zřízená nebo
uznaná státem
2. Vysoká škola zřízená nebo
uznaná státem
3. Vyšší odborná škola zřízená
nebo uznaná státem

Bevis for bestået farmaceutisk Syddansk Universitet
kandidateksamen (Cand. Pharm)

Porodní asistentka/ 1 май 2004 г.
porodní asistent

“

1 октомври 1987 г.

“
1 юли 2013 г.

“

14.3. Вписването за Унгария се заменя със:

Magyarország/
Унгария

„

“

14.2. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/
Diploma „magistar farmacije/ - Farma����������������
ceutsko biokemiРепублика Хърватия magistra farmacije“
jski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu
- Medicinski fakultet
Sveučilišta u Splitu
- Kemijsko-tehnološki
fakultet Sveučilišta u Splitu

„

1 юли 2013 г.

14. В приложение № 22 се правят следните изменения и допълнения:
14.1. Вписването за Дания се допълва със:

Danmark/ Дания

„

prvostupnik
(baccalaureus)
primaljstva/
prvostupnica
(baccalaurea)
primaljstva

13.2. Вписването за Чешката република се заменя със:

Česká republika/
Чешка република

„

- Medicinski fakulteti sveučilišta
u Republici Hrvatskoj
- Sveučilišta u Republici
Hrvatskoj
- Veleučilišta i visoke škole u
Republici Hrvatskoj

Okleveles gyógyszerész
oklevél (doctor pharmaciae,
dr. pharm)

Egyetem

1 май 2004 г.

“

14.4. Вписването за Австрия се заменя със:

Österreich/
Австрия

Staatliches Apothekerdiplom Österreichische
Apothekerkammer

1 октомври 1994 г.

“

С Т Р.
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Proviisorin tutkinto/
Provisorexamen

- Helsingin yliopisto/
Helsingfors universitet
- Itä-Suomen yliopisto

“

For Great Britain: Royal
Pharmaceutical Society of Great
Britain For Northern Ireland:
Pharmaceutical Society of Northern
Ireland

1 октомври 1987 г.

“

15. В приложение № 23 се правят следните изменения и допълнения:
15.1. Вписването за Белгия се допълва със:

België/
Belgique/
Belgien/
Белгия

„

1 октомври 1994 г.

14.6. Вписването за Обединеното кралство се заменя със:

United Kingdom/
Certificate of registered
Обединеното кралство pharmacist

„

БРОЙ 2

14.5. Вписването за Финландия се заменя със:

Suomi/
Finland/ Финландия

„

ВЕСТНИК

7. Burgerlijk
Ingenieur- Architect
(Ir. Arch.)

7. K.U. Leuven, faculteit
ingenieurswetenschappen
8. Vrije Universiteit Brussel, faculteit
ingenieurswetenschappen

Certificat de stage délivré par
l’Ordre des Architectes/
Stagegetuigschrift afgeleverd
door de Orde van Architecten

2004/2005 г.

“

15.2. Вписването за Чешката република се заменя със:

Česká republika/
Чешка република

Inženýr architekt (Ing. Arch.) Technická univerzita v
Liberci, Fakulta umění a
architektury
Architektura a urbanismus

Vysoké učení technické v
Brně, Fakulta architektury

Osvědčení o splnění
2007/2008 г.
kvalifikačních požadavků
pro samostatný výkon
profese architekta
vydané Českou komorou
architektů

Fakulta architektury, České
vysoké učení technické
(ČVUT) v Praze
Magistr umění v oboru
Vysoká škola
Archtektonická tvorba, MgA uměleckoprůmyslová v Praze
Magistr umění v oboru
Akademie výtvarných umění
Archtektura, MgA
v Praze

„

“

15.3. Вписването за Германия се заменя със:

Deutschland/
Германия

Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur Univ.

- Universitäten (Architektur/Hochbau)

- Technische Hochschulen
(Architektur/Hochbau)
- Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)
- Universitäten-Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau)
- Hochschulen für bildende Künste
- Hochschulen für Künste

Bescheinigung
einer zuständigen
Architektenkammer
über die Erfüllung
der Qualifikation
svoraussetzungen
im Hinblickauf eine
Eintragung in die
Architektenliste

1988/1989 г.

БРОЙ 2
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Diplom-Ingenieur, DiplomIngenieur FH

- Fachhochschulen
- Universitäten-Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau) bei
entsprechenden Fachhochschulstudiengängen

Master of Arts (M. A.)

- Hochschule Bremen – University of
applied Sciences, Fakultät Architektur,
Bau und Umwelt – School of Architecture Bremen

2003/2004 г.

- Fachhochschule Münster (University
of Applied Sciences) - Muenster
School of Architecture

2000/2001 г.

- Georg-Simon-Ohm-Hochschule
Nürnberg Fakultät Architektur

2005/2006 г.

- Hochschule Anhalt (University of
Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility Management und
Geoinformation

2010/2011 г.

- Hochschule Regensburg (University
of Applied Sciences), Fakultät für
Architektur

2007/2008 г.

- Technische Universität München,
Fakultät für Architektur

2009/2010 г.

- Hochschule Anhalt (University of
Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility Management und
Geoinformation

2010/2011 г.

Bachelor of Arts - B.A.

“

„

15.4. Вписването за Испания се заменя със:

España/
Испания

Título oficial de
arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:
– Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès
– Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid
– Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas;
– Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Valencia;
– Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla
– Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid
– Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián;
– Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;
– Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;
– Universidad de A Coruña;
– Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá
de Henares;
– Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de
Villanueva de la Cañada;
– Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante;

1988/1990 г.

1991/1992 г.
1999/2000 г.
1999/2000 г.
1997/1998 г.

С Т Р.
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– Universidad Europea de Madrid;
– Universidad Internacional de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura;
– Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle;
– Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados
de Arquitectura de Segovia;
– IE Universidad. Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura;
– Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada;
– Universidad San Pablo CEU
– Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia-Escuela Superior
de Enseñanzas Técnicas

1998/1999 г.
1999/2000 г.
1998/1999 г.
1999/2000 г.
2009/2010 г.
1994/1995 г.
2001/2002 г.
2002/2003 г.
“

„

15.5. Вписването за Франция се допълва със:

France/ Франция

Diplôme d'État d'architecte – École nationale supérieure
(DEA)
d'architecture et de paysage de
Bordeaux (Ministère chargé
de l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Bretagne
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de ClermontFerrand (Ministère chargé
de l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Grenoble
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture et de paysage
de Lille (Ministère chargé
de l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Lyon
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)

Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)

2005/2006 г.

2005/2006 г.

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2004/2005 г.

БРОЙ 2
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– École nationale supérieure
d'architecture de Marne La
Vallée (Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Marseille
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Montpellier
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Nancy
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Nantes
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Normandie
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de ParisBelleville (Ministère chargé
de l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Paris-La
Villette (Ministère chargé
de l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Paris
Malaquais (Ministère chargé
de l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)

С Т Р. 4 9
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)

2004/2005 г.

2005/2006 г.

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2005/2006 г.

2004/2005 г.

2005/2006 г.

2006/2007 г.

2005/2006 г.

С Т Р.
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– École nationale supérieure
d'architecture de Paris Valde-Seine (Ministère chargé
de l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de SaintEtienne (Ministère chargé
de l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Strasbourg
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Toulouse
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Versailles
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
Diplôme d'État d'architecte
(DEA), dans le cadre de la
formation professionnelle
continue

– École nationale supérieure
d'architecture de Lyon
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Marseille
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Montpellier
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
– École nationale supérieure
d'architecture de Nantes
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)

БРОЙ 2
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2005/2006 г.

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2006/2007 г.

2006/2007 г.

2006/2007 г.

2006/2007 г.

БРОЙ 2
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– École nationale supérieure
d'architecture de Strasbourg
(Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement
supérieur)
Diplôme d'études de l'école
spéciale d'architecture
Grade 2 équivalent au
diplôme d'État d'architecte

Diplôme d'architecte INSA
de Strasbourg équivalent
au diplôme d'État
d'architecte conférant le
grade de master (parcours
architecte)
Diplôme d'architecte INSA
de Strasbourg équivalent
au diplôme d'État
d'architecte conférant le
grade de master (parcours
d'architecte pour ingénieur)

С Т Р. 5 1

Habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre (HMONP)
(Ministère chargé de
l'architecture)
– École spéciale d'architecture Diplôme d'architecte
(Ministère chargé de
de l'ESA habilitant
l'architecture et ministère
à exercer la maîtrise
chargé de l'enseignement
d'oeuvre en son nom
supérieur)
propre, équivalent
à l'habilitation de
l'architecte diplômé
d'État à l'exercice de la
maîtrise d'oeuvre en son
nom propre, reconnu par
le Ministère chargé de
l'architecture
– Institut national des sciences Habilitation de
appliquées de Strasbourg
l'architecte de l'INSA
(INSA) (Ministère chargé
à exercer la maîtrise
de l'architecture et ministère
d'oeuvre en son nom
chargé de l'enseignement
propre équivalent à
supérieur)
l'HMONP, reconnue par
le ministère chargé de
l'architecture
– Institut national des sciences Habilitation de
appliquées de Strasbourg
l'architecte de l'INSA
(INSA) (Ministère chargé
à exercer la maîtrise
de l'architecture et Ministère
d'œuvre en son nom
chargé de l'enseignement
propre équivalent à
supérieur)
l'HMONP, délivrée par
le Ministère chargé de
l'architecture

2006/2007 г.

2006/2007 г.

2005/2006 г.

2005/2006 г.

“

„

15.6. След вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/
Република Хърватия

„

“

15.7. Вписването за Ирландия се заменя със:

Ireland/
Ирландия

1. Degree of Bachelor of
Architecture (B.Arch.NUI)
2. Degree of Bachelor of
Architecture (B.Arch)
(Previously, until 2002 –
Degree standard diploma in
architecture (Dip.Arch)
3. Certificate of associateship
(ARIAI)
4. Certificate of membership
(MRIAI)

National University of Ireland
to architecture graduates of
University College Dublin
Dublin Institute of
Technology, Bolton
Street, Dublin (College of
Technology, Bolton Street,
Dublin)
Royal Institute of Architects
of Ireland
Royal Institute of Architects
of Ireland

Certificate of
1988/1989 г.
fulfilment of
qualifications
requirements
for professional
recognition as an
architect in Ireland
issued by the Royal
Institute of Architects
of Ireland (RIAI)

“

С Т Р.
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15.8. Вписването за Италия се допълва със:

Italia/Италия

Laurea Specialistica in
Architettura
Laurea Magistrale in
Architettura
Laurea Specialistica in
Architettura (costruzione)
Laurea Specialistica in
Architettura (progettazione
urbana e territoriale)
Laurea Magistrale in
Architettura e Città,
Valutazione e progetto
Laurea Magistrale in
Architettura (Restauro)
Laurea Magistrale in
Architettura – Progettazione
architettonica
Laurea Magistrale in
Ingegneria edile/architettura
Laurea Magistrale in
Architettura
Laurea Magistrale in
Ingegneria edile/architettura

Università degli Studi di
Camerino
Università degli Studi di
Camerino
Politecnico di Torino
Politecnico di Torino
Università degli Studi di
Napoli «Federico II»
Università degli Studi di
Napoli «Federico II»
Università degli Studi di
Napoli «Federico II»

Diploma di
abilitazione
all’esercizio
indipendente della
professione che
viene rilasciato
dal Ministero
dell’istruzione,
dell’università e
della ricerca dopo
che il candidato ha
sostenuto con esito
positivo l’esame
di Stato davanti ad
una commissione
competente

Esame di Stato
Università degli Studi di
Perugia
Università degli Studi di Enna
«Kore»
Università degli Studi di
Padova

2004/2005 г.
2006/2007 г.
2002/2003 г.
2002/2003 г.
2002/2003 г.
2002/2003 г.
2002/2003 г.
2006/2007 г.
2004/2005 г.
2008/2009 г.

“
„

15.9. Вписването за Кипър се допълва със:

Κύπρος/ Кипър

Professional Diploma in
Architecture
Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (5
ετη)

University of Nicosia
Frederick University Σχολή
Αρχιτεκτονικής, Καλών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του
Πανεπιστημίου Frederick

2006/2007 г.
2008/2009 г.

“
„

15.10. След вписването за Кипър се създават следните редове:

Latvija/
Латвия

Arhitekta diploms

Lietuva/Литва

Bakalauro diplomas
(Architektūros
bakalauras)
Magistro diplomas
(Architektūros
magistras)

Magyarország/
Унгария

Okleveles
építészmérnök

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Arhitektu savienības
2007/2008 г.
sertificēšanas centra Arhitekta
prakses sertifikāts
Kauno technologijos universitetas Architekto kvalifikacijos
2008/2009 г.
Vilniaus Gedimino technikos
atestatas, suteikiantis teisę
universitetas
užsiimti veikla architektūros
Vilniaus dailės akademija
srityje (Atestuotas architektas)
Kauno technologijos universitetas išduodamas po architektūros
Vilniaus Gedimino technikos
bakalauro studijų baigimo ir
universitetas
trejų metų praktinės veiklos
Vilniaus dailės akademija
atestuoto architekto priežiūroje.
Budapesti Műszaki és
A területi illetékes
2007/2008 г.
Gazdaságtudományi
építészkamara hatósági
Egyetem Építészmérnöki Kar
bizonyítványa a
Pécsi
szakmagyakorlási jogosultságról
Tudományegyetem – Pollack
Mihály Műszaki Kar
Széchenyi István Egyetem,
Györ – Müszaki Tudományi Kar

“
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15.11. Вписването за Холандия се допълва със:

Nederland/
Холандия

Master of Science in
Technische Universiteit Delft;
Architecture, Urbanism & Faculteit Bouwkunde
Building Sciences; variant
Architecture

2003/2004 г.

“
„

15.12. Вписването за Австрия се заменя със:

Österreich/
Австрия

1. Diplom1. Technische Universität Graz
Ingenieur, Dipl.-Ing. (Erzherzog-Johann-Universität
Graz)

Bescheinigung des
Bundesministers für Wirtschaft,
Jugend und Familie über die
Erfüllung der Voraussetzung
2. Diplom2. Technische Universität Wien
für die Eintragung in die
Ingenieur, Dipl.-Ing.
Architektenkammer/
3. Diplom3. Universität Innsbruck (Leopold- Bescheinigung einer
Bezirksverwaltungsbehörde
Ingenieur, Dipl.-Ing. Franzens-Universität Innsbruck)
über die Ausbildung oder
4. Magister der
4. Hochschule für Angewandte
Befähigung, die zur Ausübung
Architektur,
Kunst in Wien
des Baumeistergewerbes
Magister
(Berechtigung für
architecturae, Mag.
Hochbauplanung) berechtigt
Arch.
5. Magister der
Architektur,
Magister
architecturae, Mag.
Arch.

5. Akademie der Bildenden Künste
in Wien

6. Magister der
Architektur,
Magister
architecturae, Mag.
Arch.

6. Hochschule für künstlerische
und industrielle Gestaltung in Linz

1998/1999 г.

7. Diplom-Ingenieur 7. Fachhochschule Technikum
FH, Dipl.-Ing. FH
Kärnten

2004/2005 г.

8. Diplom8. Universität Innsbruck (LeopoldIngenieur, Dipl.-Ing. Franzens-Universität Innsbruck)

2008/2009 г.

9. Diplom9. Technische Universität Graz
Ingenieur, Dipl.-Ing. Erzherzog-Johann-Universität
Graz)

2008/2009 г.

10. Diplom10. Technische Universität Wien
Ingenieur, Dipl.-Ing.

2006/2007 г.

Bachelor der
Architektur

Universität für künstlerische und
industrielle Gestaltung Linz

2006/2007 г.

Akademie der bildenden Künste
Wien

2008/2009 г.

“
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15.13. След вписването за Австрия се създава нов ред:

Polska/Полша

magister inżynier architekt
(mgr inż. arch.)

magister inżynier architekt
(mgr inż. arch.)

- Politechnika Białostocka
- Politechnika Gdańska
- Politechnika Łódzka
- Politechnika Śląska
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie
- Politechnika Warszawska
- Politechnika Krakowska
- Politechnika Wrocławska
Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego

Zaświadczenie o
członkostwie w
okręgowej izbie
architektów/
Zaświadczenie
Krajowej Rady
Izby Architektów
RP potwierdzające
posiadanie
kwalifikacji do
wykonywania
zawodu architekta
zgodnych z
wymaganiami
wynikającymi z
przepisów prawa
Unii Europejskiej
osoby nie będącej
członkiem Izby

2007/2008 г.

2003/2004 г.

“
„

15.14. Вписването за Португалия се заменя със:

Portugal/
Carta de curso de licenПортугалия ciatura em Arquitectura

– Faculdade de Arquitectura Certificado de cumprimento dos
da Universidade técnica de pré-requisitos de qualificação para
Lisboa
inscrição na Ordem dos Arquitectos,
emitido pela competente Ordem dos
Arquitectos
– Faculdade de Arquitectura
da Universidade do Porto
– Escola Superior Artística
do Porto
Para os cursos iniciados a – Faculdade de Arquitectura
partir do ano académico de e Artes da Universidade
1991/1992
Lusíada do Porto
Carta de curso de licen– Faculdade de Arquitectura
ciatura em Arquitectura
e Artes da Universidade
Lusíada de Vila Nova de
Famalicão
– Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologia
– Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade
de Coimbra
– Instituto Superior Manuel
Teixeira Gomes
– Universidade do Minho

Mestrado integrado em
Arquitectura

Carta de Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura

– Universidade Lusíada de
Lisboa
– Universidade Técnica de
Lisboa (Instituto Superior
Técnica)
– Universidade Autónoma
de Lisboa
– Universidade do Minho

1988/1989 г.

1991/1992 г.
1993/1994 г.

1998/1999 г.
1988/1989 г.
1997/1998 г.
1997/1998 г.
1991/1992 г.
2001/2002 г.
2001/2002 г.
2006/2007 г.
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– ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa
– Universidade Lusíada de
Vila Nova de Famalicão
– Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias
– Faculdade de Arquitectura
da Universidade Técnica de
Lisboa
– Universidade de Évora

2003/2004 г.

– Escola Superior Gallaecia

2002/2003 г.

– Instituto Superior Técnico
da Universidade Técnica de
Lisboa
Diploma de Mestre em Ar- – Universidade Lusíada de
quitectura
Lisboa
Carta de Curso de Mestra- – Universidade Fernando
do Integrado em Arquitec- Pessoa
tura e Urbanismo
– ESG/Escola Superior Gallaecia
Carta de Curso, Grau de
– Universidade de Évora
Licenciado

1998/1999 г.

Carta de Curso de
Licenciatura em Arquitectura e Urbanismo

2006/2007 г.
2008/2009 г.
2008/2009 г.
2007/2008 г.

1988/1989 г.
2006/2007 г.
2002/2003 г.
2001/2002 г.

“
„

15.15. Вписването за Словения се заменя със:

Slovenija/ Словения

Magister inženir arhitekture/
Magistrica inženirkа
arhitekture

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za Arhitekturo

Potrdilo Zbornice za 2007/2008 г.
arhitekturo in proctor
o usposobljenosti
za opravljanje
nalog odgovornega
projektanta
arhitekture

“
„

15.16. След вписването за Словения се създава нов ред:

Slovensko/ Словакия

Diplom inžiniera architekta
(titul Ing. arch.)

Diplom magistra umení (titul
Mgr. art.)

- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta
architektúry, študijný odbor
5.1.1.
Architektúra a urbanizmus
- Technická univerzita v
Košiciach, Fakulta umení,
študijný odbor 5.1.1. Architektúra a urbanizmus
- Vysoká škola výtvarných
umení v Bratislave, študijný
odbor 2.2.7. ‘Architektonická
tvorba’

Certifikát vydaný
2007/2008 г.
Slovenskou komorou
architektov na
základe 3-ročnej
praxe pod dohl’adom
a vykonania
2004/2005 г.
autorizačnej skúšky

2007/2008 г.

“
„

15.17. Вписването за Швеция се допълва със:

Sverige/ Швеция

Arkitektexamen

Umeå universitet

2009/2010 г.

“
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15.18. Вписването за Румъния се допълва със:

România/ Румъния

Diplomă de arhitect

- Universitatea „Politehnică“
din Timișoara
- Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca
- Universitatea „Gheorghe
Asachi“ din Iași

Certificat de
2011/2012 г.
dobândire a dreptului
de semnătură si
2010/2011 г.
de înscriere în
Tabloul National al
2007/2008 г.
Arhitectilor

“
„

15.19. Вписването за Финландия се допълва със:

Suomi/ Finland/
Финландия

Arkkitehdin tutkinto/
Arkitektexamen

Arkkitehdin tutkinto

- Aalto-yliopisto/Aaltouniversitetet
- Tampereen teknillinen
yliopisto/Tammerfors
tekniska universitet
Oulun yliopisto

1998/1999 г.
1998/1999 г.
2010/2011 г.

“
„

15.20. Вписването за Обединеното кралство се заменя със:

United
Kingdom/
Обединено
кралство

1. Diplomas in architecture

1. – Universities

An Architects Registration
Board Part 3 Certificate of
Architectural Education

1988/1989 г.

– Colleges of Art
– Schools of Art

2. Degrees in architecture
3. Final examination

– Cardiff University
– University of Nottingham
– University College for the Creative Arts
– Birmingham City University

2006/2007 г.
2008/2009 г.
2008/2009 г.

2. Universities
3. Architectural Association

1988/1989 г.

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art
5. Examination Part II
6. Master of Architecture

7. Graduate Diploma in Architecture
8. Professional Diploma in
Architecture

5. Royal Institute of British Architects
6. – University of Liverpool
– Cardiff University
– University of Plymouth
– Queens University, Belfast
– Northumbria University
– University of Brighton
– Birmingham City University
– Leeds Metropolitan University
– University of Kent
– University of Ulster
– University of Edinburgh/Edinburgh School of Architecture and
Landscape Architecture
– University of Newcastle upon
Tyne
– University of Lincoln

2006/2007 г.
2006/2007 г.
2007/2008 г.
2009/2010 г.
2009/2010 г.
2010/2011 г.
2010/2011 г.
2011/2012 г.
2006/2007 г.
2008/2009 г.
2009/2010 г.
2011/2012 г.
2011/2012 г.

– University of Huddersfield

2012/2013 г.

7. University College London

2006/2007 г.

8. – University of East London

2007/2008 г.

– Northumbria University

2008/2009 г.

– University of East London

2007/2008 г.
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9. Graduate Diploma in Archi- 9. University College London
tecture/MArch Architecture
10. Postgraduate Diploma in 10. – Leeds Metropolitan University
Architecture
– University of Edinburgh

С Т Р. 5 7
2008/2009 г.
2007/2008 г.
2008/2009 г.

– Sheffield Hallam University

2009/2010 г.

11. MArch Architecture
(ARB/RIBA Part 2)
12. Master of Architecture
(MArch)

11. – University College London

2011/2012 г.

12. Liverpool John Moores University
– De Montfort University

2011/2012 г.

13. Postgraduate Diploma in
Architecture and Architectural
Conservation
14. Postgraduate Diploma
in Architecture and Urban
Design
15. Mphil in Environmental
Design in Architecture
(Option B)
16. Professional Diploma in
Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies
17. MArchD in Applied Design in Architecture
18. M'Arch

13. University of Edinburgh

2008/2009 г.

14. University of Edinburgh

2008/2009 г.

15. University of Cambridge

2009/2010 г.

16. University of East London/
Centre for Alternative Technology

2008/2009 г.

17. Oxford Brookes University

2011/2012 г.

18. University of Portsmouth

2011/2012 г.

19. Master of Architecture
(International)

19. University of Huddersfield

2012/2013 г.

“
„

16. В приложение № 24 след вписването за Франция се създава нов ред:

Hrvatska/
- Диплома „magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitek- Трета академична
година след при
Република Хърватия ture i urbanizma“, издавана от Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
съединяването
- Диплома „magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture“,
издавана от Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu
- Диплома „magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture“,
издавана от Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
- Диплома „diplomirani inženjer arhitekture“, издавана от Arhitektonski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Диплома „diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture“, издавана от Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu
- Диплома „diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture“,
издавана от Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
- Диплома „diplomirani arhitektonski inženjer“, издавана от Arhitektonski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Диплома „inženjer“, издавана от Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Диплома „inženjer“, издавана от Arhitektonsko-građevinsko-geodetski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu за завършено обучение в Arhitektonski odjel
Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta
- Диплома „inženjer“, издавана от Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu за
завършено обучение в Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta
- Диплома „inženjer“, издавана от Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu за
завършено обучение в Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta
- Диплома „inženjer arhitekture“, издавана от Arhitektonski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu
Всички дипломи трябва да се придружават от свидетелство за членство в
Хърватската камара на архитектите (Hrvatska komora arhitekata), издадено
от Хърватската камара на архитектите, Загреб.

“
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17. В приложение № 26, в Списък № 1 след
вписаното за Холандия се добавя ново тире:
„ – Хърватия:

1. Химикали/токсични продукти, регламентирани в Закона за химикалите (OG 150/05,
53/08, 49/11) и в подзаконовите актове, приети
въз основа на посочения закон;
2. Продукти за растителна защита, регламентирани в Закона за продуктите за растителна
защита (OG 70/05) и в подзаконовите актове,
приети въз основа на посочения закон.“

За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

9552

РЕШЕНИЕ № 811
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa
за изграждане на обект „Северна скоростна
тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Северна скоростна тангента“
от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км
16+540), участък от км 0+000 до км 15+100“
съгласно влязъл в сила парцеларен план,

БРОЙ 2

одобрен със Заповед № РД-02-14-2374 на заместник-министъра на регионалното развитие
от 24 септември 2012 г., Решение № 545 на
Столичния общински съвет по Протокол № 45
от 29 юли 2009 г. за одобряване на план за
регулация и план за застрояване на местността
„Голямата локва – Търговски парк – София“,
Заповед № РД-50-09-196 на Столичния народен съвет от 27 юни 1989 г. за одобряване на
регулационен и кадастрален план на НПЗ
„Илиенци-изток“ и Заповед № РД-50-09-251
на Столичния народен съвет от 13 септември 1989 г. за одобряване на регулационен и
кадастрален план на НПЗ „Илиенци-запад“,
имоти и части от имоти – частна собственост,
намиращи се в землището на гр. София, кв.
Бенковски, кв. Требич, кв. Илиенци, кв. Орландовци, кв. Малашевци и кв. Враждебна,
Столична община, област София, подробно
описани в приложението по вид, размер,
местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се
извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 1

3

4

5

Стойност на паричното
обезщетение (в лв.)

2

НТП

Площ, подлежаща на
отчуждаване (дка)

Имот № КВС

1

Площ (дка)

Имот № ККР

Имена на собственикa
(трите имена),
Име на юридическо лице

Вид собственост

№ по ред

Землище: Требич, ЕКАТТЕ 99134, Столична община
Земеделска територия

6

7

8

9

1

68134.1325.10 54010 Тодор Христов Георгиев

частна 18,000 ниви (орна земя)

1,656

1 453

2

68134.1325.11 54011 Юла Ангелова Тричкова

частна

4,597 ниви (орна земя)

1,669

1 389

3

68134.1325.12 54012 н-ци на Никола Михайлов Стоев

частна

5,003 ниви (орна земя)

1,943

1 661

4

68134.1325.13 54013 Григор Борисов Тодоров

частна

4,495 ниви (орна земя)

1,746

1 454
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7

8

9

5

68134.1325.14 54014 Боян Борисов Тодоров

частна

7,301 ниви (орна земя)

2,852

2 438

6

68134.1324.4

55004 Славена Ангелова Спасова

частна 10,003 ниви (орна земя)

3,265

2 865

7

68134.1324.5

55005 Цветанка Павлова Богословова

частна

3,999 ниви (орна земя)

2,927

2 437

8

68134.1324.6

55006 Георги Анков Йоцев

частна

5,900 ниви (орна земя)

4,529

3 872

9

68134.1324.7

55007 Димитринка Ангелова Кръстанова, частна 14,297 ниви (орна земя)
Марийка Димитрова Божилова,
Георги Боянов Георгиев

0,292

256

10

68134.1324.15 55015 Милан Тошев Доцев

частна 14,999 ниви (орна земя)

0,102

90

11

68134.1324.18 55018 Георги Димитров Иванов

частна 14,010 ниви (орна земя)

5,800

5 090

12

68134.1324.19 55019 Александър Игнатов Йотов

частна 13,999 ниви (орна земя)

5,257

4 613

13

68134.1324.20 55020 Величко Георгиев Тодоров

частна 24,994 ниви (орна земя)

4,016

3 524

14

68134.1324.24 55024 Димитър Василев Митев

частна

4,678 ниви (орна земя)

3,000

2 498

15

68134.1324.25 55025 Владимир Стоянов Митрев

частна

2,886 ниви (орна земя)

0,011

9

16

68134.1324.28 55028 Ми рка Васи лева Ми т рева, Лоза н частна
Василев Стоянчев, Димитър Василев
Митев, Трена Василева Гънева

0,593 ниви (орна земя)

0,039

31

17

68134.1324.29 55029 Петра Маркова Младенова

частна

4,748 ниви (орна земя)

1,772

1 475

18

68134.1324.30 55030 Благородка Маркова Арсова

частна

3,950 ниви (орна земя)

1,686

1 404

19

68134.1362.4

59004 Георги Миланов Тошев, Люба Бори- частна
сова Тошева, Маргарита Йорданова
Генова, Звездана Миланова Лукарска,
Димитър Йорданов Тошев, Живка
Миланова Рангелова

4,000 ниви (орна земя)

1,012

842

20

68134.1362.5

59005 Григор Иванов Митов

частна

5,950 ниви (орна земя)

4,239

3 624

21

68134.1362.6

59006 Божил Николов Стоянчев

частна

5,500 ниви (орна земя)

1,455

1 244

22

68134.1362.9

59009 В л а д и м и р С т а н и м и р ов И г н ат ов, частна 20,696 ниви (орна земя)
Станимир Игнатов Йотов

0,282

247

23

68134.1362.12 59012 Михаил Найденов Йоцев

частна

9,901 ниви (орна земя)

3,165

2 706

24

68134.1362.16 59016 Илия Божилов Маловски

частна

9,003 ниви (орна земя)

2,027

1 733

25

68134.1362.17 59017 Трайко Веселинов Величков н-ци

частна

5,501 ниви (орна земя)

0,360

308

26

68134.1362.32 59032 Трайко Георгиев Толев, Гергина
Георгиева Костова

частна

3,000 ниви (орна земя)

0,959

755

27

68134.1362.33 59033 Цветанка Николова Димитрова

частна

3,000 ниви (орна земя)

0,956

753

28

68134.1362.34 59034 Костадинка Николова Игнатова

частна

3,001 ниви (орна земя)

0,948

789

29

68134.1361.15 60015 Йордан Колев Стоев

частна

8,395 ниви (орна земя)

0,207

182

30

68134.1361.16 60016 Боян Борисов Тодоров

частна

6,996 ниви (орна земя)

1,284

1 127

31

68134.1361.17 60017 Паун Тодоринов Величков

частна

6,208 ниви (орна земя)

2,020

1 773

32

68134.1361.18 60018 Иван Пешев Манолов

частна

4,003 ниви (орна земя)

1,410

1 206

33

68134.1361.19 60019 Благой Пешов Манолов

частна

3,998 ниви (орна земя)

1,419

1 213

34

68134.1361.20 60020 Георги Пешев Манолов

частна

3,995 ниви (орна земя)

1,424

1 218

35

68134.1361.33 60033 Петър Христов Милчов

частна

1,499 ниви (орна земя)

0,104

84

36

68134.1361.34 60034 Герасим Георгиев Китов

частна

4,703 ниви (орна земя)

3,472

2 969

37

68134.1361.35 60035 Гергина Георгиева Иванова

частна

3,298 ниви (орна земя)

0,191

159

38

68134.1362.3

частна

2,498 ниви (орна земя)

59003 Христена Йорданова Данова

0,001

1

69,497

59 492

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

Площ (дка)

Площ, подлежаща на
отчуждаване (дка)

Стойност на паричното
обезщетение (в лв.)

6

7

8

9

Имот № КВС

5

Имот № ККР

НТП

№ по ред

Вид собственост

Землище: Орландовци, ЕКАТТЕ 99118, Столична община
Земеделска територия

Имена на собственикa
(трите имена),
Име на юридическо лице

1

2

3

4

1

68134.8699.17

133

Йорданка Василева Янева

частна

0,315

ниви (орна земя)

0,010

161

2

68134.8699.18

134

Стоянка Борисова Даракова,
Камелия Борисова ПоповаДуховникова

частна

0,792

ниви (орна земя)

0,024

386

3

68134.8698.5

6005

Милан Апостолов Илчов

частна

3,796

ниви (орна земя)

3,095

49 777

4

68134.8698.6

6006

Стоил Найденов Иванчев

частна

6,281

ниви (орна земя)

3,686

59 282

5

68134.8698.15

6015

Стефан Николов Георгиев

частна

3,999

ниви (орна земя)

0,016

257

6

68134.8698.16

6016

Петър Гълъбов Манолов

частна

2,001

ниви (орна земя)

0,420

6 755

7

68134.8699.4

7004

Александър Панев Атанасов

частна

6,001

ниви (орна земя)

1,934

31 105

8

68134.8699.5

7005

Костадин Цветков Стоянов

частна

1,710

ниви (орна земя)

1,255

20 184

9

68134.8699.6

7006

Петър Младенов Донков

частна

5,250

ниви (орна земя)

1,854

29 818

10

68134.8706.36

8706.1 Петко Иванов Александров,
8706.26 Велина Василева А лександрова

частна

2,730

За друг вид застрояване

0,115

1 850

11

68134.8706.35

8706.1 Емилия Любенова Алексан8706.26 д р о в а , Д р а г о м и р И в а н о в
Александров

частна

2,730

За друг вид застрояване

0,028

450

Общо за землище Орландовци: 12,437

200 025

2

1

68134.8619.20

2

68134.8625.203

3

68134.8641.21

4
5

Стойност на паричното обезщетение (в лв.)

7

Площ, подлежаща на отчуждаване (дка)

6

8

9

20,857 пасище, мера

3,674

73 634

134 (203) Кремена Михайлова Янкова частна

Недялко Георгиев Костов

5

НТП

частна

48

4

Вид собственост

Имот № КВС
3

Имена на собственикa
(трите имена),
Име на юридическо лице

Площ (дка)

1

Имот № ККР

№ по ред

Землище: Враждебна, ЕКАТТЕ 99136, Столична община
Земеделска територия

17,006 пасища, мери

2,975

59 625

24021

Георги и Гина Шагерски

частна

3,431

ниви (орна земя)

0,018

361

68134.8641.22

24022

Цветан Минков Младенов

частна

3,091

ниви (орна земя)

2,738

54 875

68134.8641.23

24023

Костадин Минков Младенов частна

3,651

ниви (орна земя)

2,107

42 228

6

68134.8641.24

24024

Цветан Минков Младенов

частна

4,707

ниви (орна земя)

1,984

39 763

7

68134.8641.28

24028

Васил Димитров Тодоров

частна

4,038

ниви (орна земя)

0,208

4 169

8

68134.8641.29

24029

Костадин Димитров Тодоров частна

2,996

ниви (орна земя)

2,202

44 132

9

68134.8641.30

24030

Елена Цветанова Тошкова

1,686

ниви (орна земя)

0,530

10 622

частна

БРОЙ 2
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК

4

С Т Р. 6 1

5

6

7

8

9

10

68134.8641.31

24031

Рада Радева Иванова

частна

3,083

ниви (орна земя)

1,381

27 678

11

68134.8641.33

24033

Атанас Велинов Митачев

частна

1,391

ниви (орна земя)

0,796

15 953

12

68134.8641.34

24034

Димитър Апостолов Стоянов частна

1,568

ниви (орна земя)

1,568

31 426

13

68134.8641.35

24035

Мика Стоянова Попова

частна

5,949

ниви (орна земя)

2,729

54 695

14

68134.8641.36

24036

Кръстан Влъчков Петров

частна

4,384

ниви (орна земя)

1,857

37 218

3,861

ниви (орна земя)

1,551

31 085

15

68134.8641.37

24037

Кос та д и н, Ра ш ко и Васи л
частна
Димитрови

16

68134.8641.38

24038

Кръстан Влъчков Петров

частна

0,585

ниви (орна земя)

0,075

1 503

0,146

ниви (орна земя)

0,146

2 926
55 897

17

68134.8641.39

24039

Рада, Петър, Иванка и Никола
частна
Дончеви

18

68134.8641.40

24040

Петко Дончев Иванов

частна

2,789

ниви (орна земя)

2,789

19

68134.8641.41

24041

Велин Христов Димитров

частна

0,838

ниви (орна земя)

0,838

16 795

20

68134.8641.42

24042

Минко Младенов Минков

частна

2,578

ниви (орна земя)

2,578

51 668

21

68134.8641.43

24043

Георги и Гина Шагерски

частна

1,458

ниви (орна земя)

1,458

29 221

22

68134.8641.44

24044

Георги и Гина Шагерски

частна

1,251

ниви (орна земя)

1,251

25 073

23

68134.8641.45

24045

Елена Цветанова Тошкова

частна

2,628

ниви (орна земя)

2,628

52 670

24

68134.8641.46

24046

Игнат Стоянов Шарков

частна

2,657

ниви (орна земя)

2,657

53 252

25

68134.8641.47

24047

Раде Стойнов Велков

частна

1,540

ниви (орна земя)

1,540

30 865

26

68134.8641.48

24048

Никола Миланов Донков

частна

1,217

ниви (орна земя)

1,217

24 391

27

68134.8641.49

24049

Елена Цветанова Тошкова

частна

2,488

ниви (орна земя)

2,391

47 920

28

68134.8641.50

24050

Илия Стойнов Велков

частна

2,717

ниви (орна земя)

1,981

39 703

2,992

ниви (орна земя)

1,504

30 143

29

68134.8641.51

24051

Илия Христов Мусев, Марианка Илиева Хутова, Христо частна
Илиев Мусев

30

68134.8641.58

24058

Петър Недков Илиев

частна

5,144

ниви (орна земя)

1,758

35 234

31

68134.8641.59

24059

Петър Недков Илиев

частна

0,466

ниви (орна земя)

0,466

9 340

32

68134.8641.61

24061

Йордан Цветанов Николов

частна

1,041

ниви (орна земя)

1,041

20 864

33

68134.8641.62

24062

Кирил Колев Митачев

частна

0,171

ниви (орна земя)

0,171

3 427

34

68134.8641.66

24066

Минко Младенов Минков

частна

1,815

ниви (орна земя)

0,342

6 854

35

68134.8632.1

25001

Рада, Петър, Иванка и Никола
частна
Дончеви

1,128

ниви (орна земя)

1,128

22 607

36

68134.8632.2

25002

Траян Димитров Стоичковчастна
Заячки

1,738

ниви (орна земя)

1,738

34 833

37

68134.8632.3

25003

Илия Мишов Заешки

частна

1,789

ниви (орна земя)

1,789

35 855

38

68134.8632.4

25004

Костадин Мишев Заячки

частна

1,564

ниви (орна земя)

1,564

31 346

39

68134.8632.5

25005

Димитър Здравков Стоичков частна

4,668

ниви (орна земя)

4,668

93 556

0,301

ниви (орна земя)

0,301

6 033

2,546

ниви (орна земя)

1,124

22 527

40

68134.8632.6

25006

Рада, Петър, Иванка и Никола
частна
Дончеви

41

68134.8632.7

25007

Кръстан Влъчков Петров

частна

42

68134.8632.8

25008

Стоимчо Велев Колдев

частна

1,311

ниви (орна земя)

0,575

11 524

43

68134.8632.9

25009

Александър Стойнов Гелев

частна

6,318

ниви (орна земя)

6,318

126 625

44

68134.8632.10

25010

Мика Стоянова Попова

частна

4,683

ниви (орна земя)

4,683

45

68134.8632.11

25011

Йордан Стоянов Попов

частна

15,432 ниви (орна земя) 10,090

46

68134.8632.12

25012

Димитър Рашков Димитров

частна

3,370

ниви (орна земя)

0,170

3 407

47

68134.8632.20

25020

Живко Николов Димитров

частна

7,094

ниви (орна земя)

0,286

5 732

48

68134.8632.21

25021

н-ци на Петър Иванов Бързев,
частна
Емилия Валентинова Бързева

4,345

ниви (орна земя)

0,652

13 067

49

68134.8632.22

25022

Никола Миланов Донков

частна

1,136

ниви (орна земя)

0,626

12 546

50

68134.8632.23

25023

Димитър Богданов Котев

частна

2,506

ниви (орна земя)

0,634

12 707

93 857
202 224

С Т Р.
1
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ДЪРЖАВЕН
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ВЕСТНИК

4

5

БРОЙ 2

6

7

8

9

51

68134.8632.24

25024

Димитър Богданов Котев

частна

2,851

ниви (орна земя)

2,851

57 140

52

68134.8632.25

25025

Стефанка Иванова Рашкова

частна

2,038

ниви (орна земя)

1,619

32 448

53

68134.8632.26

25026

Иван Георгиев Василев

частна

1,137

ниви (орна земя)

0,988

19 801

54

68134.8632.27

25027

Недялко Георгиев Костов

частна

1,060

ниви (орна земя)

1,038

20 804

55

68134.8632.28

25028

Стоян Йорданов Еврейски

частна

0,859

ниви (орна земя)

0,837

16 775

56

68134.8632.29

25029

Димитър Йорданов Еврейски частна

0,872

ниви (орна земя)

0,696

13 949

57

68134.8632.30

25030

Симеон Апостолов Еврейски частна

1,993

ниви (орна земя)

0,754

15 112

0,642

ниви (орна земя)

0,642

12 867
12 446

58

68134.8632.31

25031

н-ци на Станой Андреев Кючастна
лов

59

68134.8632.32

25032

н-ци на Станой Андреев
Кюлов

частна

0,621

ниви (орна земя)

0,621

60

68134.8632.33

25033

Влада Григорова Стоимчева частна

0,566

ниви (орна земя)

0,566

11 344

61

68134.8632.34

25034

Петър Стоимчев Тодоров

частна

0,642

ниви (орна земя)

0,627

12 566

62

68134.8632.35

25035

Асен Евдов Белов

частна

2,381

ниви (орна земя)

2,060

41 287

63

68134.8632.36

25036

Недялко Георгиев Костов

частна

1,357

ниви (орна земя)

0,336

6 734

64

68134.8632.37

25037

Петър Стоимчев Тодоров

частна

1,336

ниви (орна земя)

0,039

782

65

68134.8632.87

25087

Войко Иванов Стефчев

частна

4,829

ниви (орна земя)

0,592

11 865

66

68134.8632.93

25093

Георги Василев Петров

частна

2,946

ниви (орна земя)

1,537

30 805

частна

2,220

ниви (орна земя)

2,217

44 433

67

68134.8632.94

25094

Никола Василев ПетровЕврейски

68

68134.8632.95

25095

Никола Василев ПетровЕврейски

частна

0,118

ниви (орна земя)

0,118

2 365

69

68134.8632.97

25097

Симеон Апостолов Еврейски частна

0,339

ниви (орна земя)

0,220

4 409

70

68134.8632.98

25098

Симеон Апостолов Еврейски частна

0,473

ниви (орна земя)

0,251

5 031

71

68134.8632.99

25099

Спас Андреев Кюлов

частна

0,445

ниви (орна земя)

0,199

3 988

72

68134.8632.100

25100

Спас Андреев Кюлов

частна

1,035

ниви (орна земя)

0,377

7 556

73

68134.8632.101

25101

Стоимчо Велев Колдев

частна

1,742

ниви (орна земя)

0,489

9 801

74

68134.8632.102

25102

Стоян Велев Колдев

частна

1,797

ниви (орна земя)

0,459

9 199

75

68134.8632.103

25103

Георги Стойков Велев

частна

1,343

ниви (орна земя)

0,282

5 652

76

68134.8632.104

25104

Георги Стойков Велев

частна

1,398

ниви (орна земя)

0,288

5 772

77

68134.8632.105

25105

Георги Стойков Велев

частна

2,497

ниви (орна земя)

0,493

9 881

частна

3,232

ниви (орна земя)

3,216

64 455

78

68134.8640.5

26005

Радослав Траянов Белов,
Вяра Траянова Белова

79

68134.8640.12

26012

Кирил Колев Митачев

частна

0,040

ниви (орна земя)

0,040

802

80

68134.8640.13

26013

Илия Стоянов Петров

частна

0,561

ниви (орна земя)

0,561

11 244

частна

4,016

ниви (орна земя)

4,016

80 489

81

68134.8640.14

26014

Вяра Траянова Белова,
Радослав Траянов Белов

82

68134.8640.16

26016

Григор Иванов Спасов

частна

1,304

ниви (орна земя)

1,304

26 135

частна

3,513

ниви (орна земя)

3,513

70 408

83

68134.8640.17

26017

Радослав Траянов Белов,
Вяра Траянова Белова

84

68134.8640.18

26018

Вяра Траянова Белова,
Радослав Траянов Белов

частна

3,429

ниви (орна земя)

3,429

68 724

85

68134.8640.19

26019

Радослав Траянов Белов,
Вяра Траянова Белова

частна

4,246

ниви (орна земя)

4,246

85 098

86

68134.8640.20

26020

Христо Стоянов Манов

частна

8,690

ниви (орна земя)

7,954

159 414

87

68134.8640.21

26021

Ангел, Андон, Петър Стоимчастна
чеви Цветкови

5,100

ниви (орна земя)

5,100

102 214

88

68134.8640.23

26023

Андон Стоимчев Цветков

частна

2,410

ниви (орна земя)

2,410

48 301

89

68134.8640.24

26024

Стойко Стоимчев Цветков

частна

1,267

ниви (орна земя)

1,267

25 393

90

68134.8640.25

26025

Ангел Стоимчев Цветков

частна

1,995

ниви (орна земя)

1,936

38 801

БРОЙ 2
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК

4

5

С Т Р. 6 3

6

7

8

9

91

68134.8640.26

26026

Христо Стоянов Манов

частна

2,659

ниви (орна земя)

1,880

37 679

92

68134.8640.27

26027

Стойко Стоимчев Цветков

частна

1,682

ниви (орна земя)

0,288

5 772

93

68134.8640.34

26034

Игнат Стоянов Шарков

частна

8,502

ниви (орна земя)

0,258

5 171

94

68134.8640.35

26035

Цветан Манолов Шарков

частна

4,173

ниви (орна земя)

1,235

24 752

95

68134.8640.36

26036

Иван Димитров Стоянов

частна

2,219

ниви (орна земя)

1,359

27 237

96

68134.8640.37

26037

Найден Митов Шарков

частна

2,219

ниви (орна земя)

2,132

42 730

97

68134.8640.38

26038

Благой Манолов Минчов

частна

2,878

ниви (орна земя)

2,878

57 681

98

68134.8640.39

26039

Иван Георгиев Василев

частна

4,511

ниви (орна земя)

4,511

90 409

99

68134.8640.40

26040

Христо Стоянов Манов

частна

2,205

ниви (орна земя)

1,663

33 330

100 68134.8640.41

26041

Христо Стоянов Манов

частна

2,386

ниви (орна земя)

0,638

12 787

101 68134.8640.42

26042

Павел Денев Гусев

частна

2,503

ниви (орна земя)

0,010

200

102 68134.8640.46

26046

Рада Николова Денева

частна

2,300

ниви (орна земя)

2,300

46 097

103 68134.8640.47

26047

Стефанка Иванова Рашкова

частна

1,728

ниви (орна земя)

1,728

34 633

104 68134.8640.52

26052

Минко Младенов Минков

частна

1,000

ниви (орна земя)

1,000

20 042

105 68134.8639.8

27008

Илия Мишов Заешки

частна

0,947

ниви (орна земя)

0,107

2 144

106 68134.8639.9

27009

Костадин Мишев Заячки

частна

0,852

ниви (орна земя)

0,684

13 709

107 68134.8639.10

27010

Александър Стойнов Велков частна

3,749

ниви (орна земя)

3,238

64 896

108 68134.8639.11

27011

Благой Манолов Минчов

частна

3,122

ниви (орна земя)

1,045

20 944

109 68134.8639.91

27091

Тодорин Величков Стоилов

частна

1,076

ниви (орна земя)

0,053

1 062

110 68134.8639.92

27092

Симеон Тодоров Пуков

частна

1,074

ниви (орна земя)

1,036

20 764

111 68134.8639.93

27093

Кирил Тодоров Стоичков

частна

1,259

ниви (орна земя)

1,259

25 233

112 68134.8639.94

27094

Тодорин Величков Стоилов

частна

0,828

ниви (орна земя)

0,314

6 293

113 68134.8639.95

27095

Тодорин Величков Стоилов

частна

0,798

ниви (орна земя)

0,341

6 834

114 68134.8639.96

27096

Тодорин Величков Стоилов

частна

0,763

ниви (орна земя)

0,336

6 734

115 68134.8639.97

27097

Йорданка Младенова Петрова частна

1,222

ниви (орна земя)

1,065

21 345

116 68134.8639.101

27101

Никола, Гергина, Димитър,
частна
Серафим Белови

2,197

ниви (орна земя)

0,013

261

117 68134.8639.102

27102

Д и м и т ър На й денов Д и м итров, Николайчо Димитров
частна
Богданов, Яна Найденова Семерджиева

5,774

ниви (орна земя)

4,099

82 152

118 68134.8639.103

27103

Никола, Гергина, Димитър,
частна
Серафим Белови

3,512

ниви (орна земя)

0,856

17 156

119 68134.8639.104

27104

Ена Здравкова Стоичкова

частна

0,618

ниви (орна земя)

0,065

1 303

120 68134.8639.105

27105

Ена Здравкова Стоичкова

частна

0,534

ниви (орна земя)

0,105

2 104

121 68134.8639.106

27106

Петър Бонев Шагерски

частна

0,525

ниви (орна земя)

0,155

3 107

27107

Антоанета Василева Божилочастна
ва, Александър Василев Цонев

1,814

ниви (орна земя)

1,766

35 394

123 68134.8639.108

27108

Георги Владимиров Михайлов, Борка Трайкова Вукадинова, Николай Владимиров частна
Михайлов, Йордан Владимиров Николов

1,714

ниви (орна земя)

0,613

12 286

124 68134.8639.120

27120

С т ра х и л Ви т ков С т ои ч ков
частна
(Пуков)

1,421

ниви (орна земя)

0,002

40

125 68134.8639.121

27121

Янка Янкова Коцева

частна

1,420

ниви (орна земя)

0,010

200

126 68134.8639.122

27122

Георги Белчев Гусев

частна

1,106

ниви (орна земя)

0,012

241

122 68134.8639.107

127 68134.8639.123

27123

Радой Димитров Белчев

частна

1,181

ниви (орна земя)

0,016

321

128 68134.8639.124

27124

Петър Белчев Гусев

частна

1,188

ниви (орна земя)

0,015

301

129 68134.8639.125

27125

Николица Александрова Дечастна
нева

2,661

ниви (орна земя)

0,040

802
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130 68134.8636.4

28004

Кирил Тодоров Стоичков

частна

0,556

ниви (орна земя)

0,005

100

131 68134.8636.5

28005

Симеон Тодоров Пуков

частна

0,663

ниви (орна земя)

0,059

1 182

132 68134.8636.6

28006

Стамен Тодоров Пуков

частна

0,785

ниви (орна земя)

0,040

802

30002

Никола Василев Петров-Евчастна
рейски

0,584

пасища, мери

0,167

3 347

134 68134.8630.3

30003

Красимир Иванов Георгиев

частна

0,895

пасища, мери

0,370

7 416

135 68134.8630.4

30004

Войко Иванов Стефчев

частна

0,080

пасища, мери

0,071

1 423

136 68134.8630.5

30005

Георги Иванов Карчев

частна

10,823 пасища, мери

3,756

75 278

133 68134.8630.2

137 68134.8630.6

30006

Никола Миланов Донков

частна

1,779

пасища, мери

0,036

722

138 68134.8630.45

30045

Борис Младенов Влъчки

частна

0,750

пасища, мери

0,076

1 523

139 68134.8630.46

30046

Радой, Ангел и Стоян Митреви частна

1,356

пасища, мери

1,162

23 289

140 68134.8630.47

30047

Радой, Ангел и Стоян Митреви частна

1,249

пасища, мери

1,249

25 032

141 68134.8630.48

30048

Радой, Ангел и Стоян Митреви частна

0,566

пасища, мери

0,264

5 291

142 68134.8630.49

30049

Димитър Малинов Гелев

частна

3,386

пасища, мери

0,359

7 195

143 68134.8631.2

31002

Цветан Стоимчев Гелев

частна

2,071

пустеещи необработваеми земи

0,598

11 985

144 68134.8631.26

31026

Стефанка Иванова Рашкова

частна

1,181

пустеещи необработваеми земи

0,007

140

145 68134.8631.28

31028

Недялко Георгиев Костов

частна

1,894

пасища, мери

0,267

5 351

146 68134.8631.31

31031

Румяна Иванова Викентиева частна

7,263

пасища, мери

0,101

2 024

147 68134.8631.32

31032

К а ме л и я С т а н кова Д и м ичастна
трова

3,770

пасища, мери

3,153

63 192

148 68134.8631.40

31040

Кръсто Стефчов Колчов

3,021

пасища, мери

1,877

37 619

1,291

пустеещи необработваеми земи

1,291

25 874

149 68134.8631.41

частна

31041

Кръсто Стефчов Колчов

частна

150 68134.8631.55

31055

Игнат Спасов Чочев

частна

0,774

пасища, мери

0,763

15 292

151 68134.8631.62

31062

Бойка Николова Керкелова

частна

5,962

пасища, мери

1,842

36 917

152 68134.8631.71

31071

Димитър Павлов Гусев

частна

0,948

пасища, мери

0,101

2 024

153 68134.8631.86

31086

Стоимчо Иванов Томев

частна

1,902

пасища, мери

1,902

38 120

154 68134.8631.88

31088

Димитър Богданов Белов

частна

1,195

естест вени ливади

1,121

22 467

155 68134.8631.93

31093

Стефан Стоянов Шагерски

частна

0,869

пасища, мери

0,359

7 195

156 68134.8631.105

31105

Бойка Николова Керкелова

частна

16,430 пасища, мери

2,160

43 291

157 68134.8631.106

31106

Бойка Николова Керкелова

частна

1,349

пасища, мери

0,722

14 470

158 68134.8631.107

31107

Румяна Иванова Викентиева частна

3,617

пасища, мери

2,631

52 731

159 68134.8628.1

36001

Кирил Евдов Белов

частна

3,000

пасища, мери

0,043

862

160 68134.8628.3

36003

Петкана Ангелова Лазарова

частна

2,000

пасища, мери

0,007

140

161 68134.8628.118

36118

Методи Стоянов Метов

частна

1,800

пасища, мери

0,082

1 643

162 68134.8618.7

48007

Верка Григорова Антонова,
Светлана Спасова Рашкова, частна
Румен Иванов Янков

3,000

ниви (орна земя)

0,229

4 590

163 68134.8617.5

50005

Стоян Георгиев Пешев

частна

0,500

ниви (орна земя)

0,013

261

164 68134.8617.6

50006

Цветанка Георгиева Костова частна

0,600

ниви (орна земя)

0,511

10 241

165 68134.8616.1

52001

Красимира Симеонова Желечастна
ва, Михаил Вълкадинов Гусев

4,605

ниви (орна земя)

0,064

1 283

166 68134.8616.2

52002

Миле Николов Лилов

частна

0,600

ниви (орна земя)

0,595

11 925

167 68134.8615.10

54010

Никола Варадинов Малинов частна

1,500

ниви (орна земя)

0,080

1 603

168 68134.8615.11

54011

Петър Игнатов Денев

частна

1,000

ниви (орна земя)

0,359

7 195

169 68134.8615.12

54012

Иван Стефанов Мърчев

частна

0,500

ниви (орна земя)

0,500

10 021

170 68134.8615.13

54013

Деян Георгиев Иванчов

частна

0,500

ниви (орна земя)

0,500

10 021
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171 68134.8615.14

54014

Иван Василев Косерски

частна

3,000

ниви (орна земя)

2,584

51 789

172 68134.8614.5

57005

Трайко Димитров Величков

частна

4,450

ниви (орна земя)

1,610

32 268

173 68134.8613.15

60015

Ганка Стоянова Ганева, Анточастна
анета Стоянова Ганева

3,000

ниви (орна земя)

0,025

501

174 68134.8613.16

60016

Костадин Димитров Тодоров частна

2,500

ниви (орна земя)

1,145

22 948

175 68134.8613.17

60017

Стоимен Ангелов Кюртов

частна

2,200

ниви (орна земя)

1,968

39 443

176 68134.8613.18

60018

Милуш Йорданов Андреев

частна

2,000

ниви (орна земя)

0,934

18 719

177 68134.8613.19

60019

Стефан Влъчков Бързев –
наследници

частна

2,000

ниви (орна земя)

0,091

1 824

178 68134.8613.22

60022

Димитър Богданов Котев

частна

6,500

ниви (орна земя)

0,989

19 822

179 68134.8613.23

60023

Здравко Цветанов Денев

частна

3,300

ниви (орна земя)

2,627

52 650

180 68134.8613.24

60024

Димитър Цветанов Денев

частна

2,600

ниви (орна земя)

0,394

7 897

181 68134.8612.11

61011

Кирил Кръстанов Стефанов,
Милка К ирилова Иванова,
С т ефа н И ва нов С т ефа нов, частна
Мирослав Иванов Стефанов,
Методи Кръстанов Стефанов

1,500

ниви (орна земя)

0,267

5 351

182 68134.8612.12

61012

н-ц и на Бож у ра Манолова
частна
Андреева

1,800

ниви (орна земя)

0,626

12 546

183 68134.8612.13

61013

Траян Иванов Стойнов

частна

6,000

ниви (орна земя)

4,016

80 489

184 68134.8612.14

61014

121130788 „Застрахователна
частна
Компания Лев Инс“ – АД

3,500

ниви (орна земя)

1,852

37 118

185 68134.8612.18

61018

Весела Цветкова Богданова

частна

1,350

ниви (орна земя)

0,211

4 229

186 68134.8612.19

61019

121130788 „Застрахователна
частна
Компания Лев Инс“ – АД

1,500

ниви (орна земя)

0,627

12 566

187 68134.8612.22

61022

Димит ър К ирилов Иванов,
частна
Иванка Кирилова Игнатова

2,000

ниви (орна земя)

0,047

942

188 68134.8611.10

68010

Костадин Цветков Маноилов частна

2,000

ниви (орна земя)

0,121

2 425

189 68134.8611.11

68011

Александър Ангелов Петковчастна
Сорев

2,200

ниви (орна земя)

0,606

12 145

190 68134.8611.12

68012

Коце Панчев Фърков

частна

2,000

ниви (орна земя)

0,991

19 862

191 68134.8611.13

68013

Ангелко и Верка Даскалови

частна

4,500

ниви (орна земя)

3,661

73 374

192 68134.8611.15

68015

Стоян Иванов Томев

частна

0,330

ниви (орна земя)

0,041

822

193 68134.8611.16

68016

Стоимчо Иванов Томев

частна

0,330

ниви (орна земя)

0,105

2 104

194 68134.8611.17

68017

Мило Варадинов Белов

частна

0,600

ниви (орна земя)

0,296

5 932

195 68134.8611.18

68018

Трайко Игнатов Вълчев

частна

0,900

ниви (орна земя)

0,600

12 025

196 68134.8611.19

68019

Виолетка Григорова Рачева,
Софийка Иванова Петрова,
Стоянка Григорова Павлова,
частна
Людмила Александрова Игнатова, Елена Александрова
Здравкова

1,200

ниви (орна земя)

0,969

19 421

197 68134.8611.20

68020

Павел Андреев Лазаров

частна

2,500

ниви (орна земя)

2,354

47 179

198 68134.8610.21

72021

Христо Стоянов Манов

частна

4,850

ниви (орна земя)

0,008

160

199 68134.8610.22

72022

Стоян Стоичков Карчев

частна

7,000

ниви (орна земя)

2,888

57 881

200 68134.8610.23

72023

Йосиф Стоянов Гелев

частна

0,200

ниви (орна земя)

0,200

4 008

201 68134.8610.24

72024

Боринка Василева Кръстанова частна

0,500

ниви (орна земя)

0,500

10 021

202 68134.8610.25

72025

н-ци на Петър Спасов Илиев частна

1,000

ниви (орна земя)

1,000

20 042

203 68134.8610.26

72026

Милан Колев Кръстев

частна

1,700

ниви (орна земя)

1,700

34 071

204 68134.8610.27

72027

Гюра Стойнова Йорданова

частна

2,600

ниви (орна земя)

2,366

47 419

205 68134.8609.9

75009

Никола Михайлов Даскалов частна

4,500

ниви (орна земя)

0,003

60

206 68134.8609.10

75010

Димитър Петров Пенев

2,200

ниви (орна земя)

0,955

19 140

частна
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75011

Димитър Апостолов Стоянов частна

1,500

ниви (орна земя)

1,263

25 313

208 68134.8608.11

77011

И ва н С т ои м чев М ла денов
частна
н-ци

1,200

ниви (орна земя)

0,005

100

209 68134.8608.12

77012

Александър Мишов Малинов частна

0,100

ниви (орна земя)

0,047

942

77013

Нед я л ко Георг иев Кос т ов,
частна
Гале Митрев Влахов

0,300

ниви (орна земя)

0,292

5 852

210 68134.8608.13
211 68134.8608.14

77014

Иванка Борисова Андреева

частна

0,800

ниви (орна земя)

0,382

7 656

212 68134.8608.15

77015

Борислава Христова Савова

частна

1,000

ниви (орна земя)

0,248

4 970

213 68134.8607.29

79029

Симеон Костов Божилов

частна

1,000

ниви (орна земя)

0,095

1 904

0,369

7 395

214 68134.8621.14

126014

130552009 „Обо Беттерманн
частна
България“ – ЕООД

1,997

ск ладове за обслужване на селското стопанство

215 68134.8621.26

126026

Недялко Георгиев Костов

частна

5,069

ниви (орна земя)

1,599

32 047

216 68134.8621.27

126027

Рада Радева Иванова, Цветанка Радева Ангелова, Димитър
Рашков Димитров, Маргарита
частна
Георгиева Георгиева, Владимир Георгиев Владимиров,
Верка Радева Велкова

3,043

ниви (орна земя)

2,132

42 730

217 68134.8620.7

132007

А лександър Стоянов А лекчастна
сандров

4,000

ниви (орна земя)

0,264

5 291

218 68134.8620.8

132008

Сава и Благой Георгиеви
Диневи

частна

1,000

ниви (орна земя)

0,652

13 067

219 68134.8619.1

139001

Трайко Димитров Величков

частна

0,400

други зем. територии

0,275

5 512

220 68134.8619.2

139002

Стойно Стоичков Киров

частна

0,800

други зем. територии

0,002

40

221 68134.8592.3

193003

Наследници на Стойна Дунева
частна
и Ангел Янков Манчев

1,700

ниви (орна земя)

1,700

34 071

222 68134.8592.4

193004

Иван Спасов Андреев

частна

2,800

ниви (орна земя)

2,800

56 118

223 68134.8592.5

193005

Георги Димитров Йорданов

частна

4,450

ниви (орна земя)

4,157

83 315

224 68134.8592.6

193006

Румен Иванов Янков, Светлана Спасова Рашкова, Верка частна
Григорова Антонова

9,000

ниви (орна земя)

6,421

128 690

225 68134.8592.64

193064

130837830 „Аутодикс“ – ЕООД частна

1,000

ниви (орна земя)

0,741

14 851

226 68134.8592.65

193065

Н и ко л а А н г е ло в К ю р т о в,
130834460 „Фор Уинд – Бълга частна
рия“ – ЕООД

1,000

ниви (орна земя)

0,667

13 368

227 68134.8592.69

193069

130834460 „Фор Уинд – Бълга
частна
рия“ – ЕООД

2,500

ниви (орна земя)

0,402

8 057

228 68134.8592.70

193070

Георги Владимиров Михайлов, Борка Трайкова Вукадинова, Николай Владимиров частна
Михайлов, Йордан Владимиров Николов

3,700

ниви (орна земя)

0,194

3 888

229 68134.8592.157

193157

130834460 „Фор Уинд – Бълга
частна
рия“ – ЕООД

2,300

ниви (орна земя)

2,300

46 097

230 68134.8592.158

193158

130834460 „Фор Уинд – Бълга
частна
рия“ – ЕООД

4,700

ниви (орна земя)

1,283

25 714

Общо: 285,967 5 731 350
Урбанизирана
231 68134.8627.66

„Пътища и съоръжени я“ –
частна
ЕАД

80,234

нару шена т еритория

0,232

8 686

Общо за землище Враждебна: 286,199 5 740 036

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

3

4

Стойност на паричното обезщетение (в лв.)

2

НТП

Площ, подлежаща
на отчуждаване
(дка)

Имот № КВС

1

Площ (дка)

Имот № ККР

Имена на собственикa
(трите имена),
Име на юридическо лице

Вид собственост

№ по ред

Землище: Бенковски, ЕКАТТЕ 99116, Столична община
Земеделска територия

5

6

7

8

9

1

68134.515.1241 527

Илия Миленов Тодоров

частна

1,745

ниви (орна земя)

0,142

144

2

68134.522.863

Софийка Иванова Тодорова

частна

0,932

ниви (орна земя)

0,209

245

3

68134.522.1141 880,1141

Илия Миленов Тодоров

частна

1,149

ниви (орна земя)

0,424

496

4

68134.522.838

938

Петър Василев Йорданов

частна

0,832

ниви (орна земя)

0,054

63

5

68134.521.1

99116,014001 Тодора Митова Василева

частна

5,059

ниви (орна земя)

5,059

5 393

6

68134.521.2

99116,014002 Латина Митова Илкова

частна 2,528 ниви (орна земя)

2,528

2 498

7

68134.521.3

99116,014003 Петър Илков Танев

частна

ниви (орна земя)

2,414

2 386

4,132

4 298

863

2,556

8

68134.521.4

14004

Райна Спасова Манолова, Младен Манолов Атанасов, Борис
частна 10,600 ниви (орна земя)
Младенов Манолов, Емануил
Младенов Манолов

9

68134.521.5

99116,014005

Христена, Петър, Васил и Иван
частна
Лозеви

7,465

ниви (орна земя)

1,369

1 389

10

68134.521.6

99116,014006 131461110 „Хоме Декор“ – ООД частна

1,696

ниви (орна земя)

1,696

1 676

11

68134.521.7

99116,014007 Стоян Пешов Стоянов

частна

1,076

ниви (орна земя)

0,940

929

12

68134.521.8

014008

н-ци Милан Величков Хранов частна

1,289

ниви (орна земя)

0,016

16

13

68134.521.119

99116,014119 Димитър Йорданов Величков частна

0,573

ниви (орна земя)

0,180

178

14

68134.521.189

99116,01419

Христена, Петър, Васил и Иван
частна
Лозеви

4,001

ниви (орна земя)

0,112

111

15

68134.516.4

99116,019004 Йордан Тодоринов Стойков

частна 3,000 ниви (орна земя)

0,230

136

16

68134.516.5

99116,019005 Милка Райчова Таскова

частна 4,005 ниви (орна земя)

3,575

2 217

17

68134.516.6

019006

частна 2,500 ниви (орна земя)

1,664

981

18

68134.516.7

99116,019007 Трайко Панев Велев

19

68134.516.10

99116,019010 Павлина Младенова Даскалова частна

Димитър Веселинов Колев

частна 2,400 ниви (орна земя)
3,974

1,681

938

ниви (орна земя)

1,573

927

20 68134.516.11

99116,019011 Крум Димитров Янков

частна 2,000 ниви (орна земя)

0,488

273

21

68134.516.12

99116,019012 Кирил Георгиев Иванов

частна 3,860 ниви (орна земя)

3,512

2 178

22

68134.516.13

99116,019013 Даниел Цветанов Ковачев

частна

2,461

ниви (орна земя)

0,611

360

68134.516.14

Костадинка Миланова Слав
99116,019014
частна
кова

1,720

ниви (орна земя)

0,263

155

24 68134.516.15

99116,019015 Зарина Миланова Лозева

частна

1,269

ниви (орна земя)

0,149

88

25 68134.516.16

019016

частна 2,000 ниви (орна земя)

0,145

86

26 68134.516.17

99116,019017 Георги Митров Витков

частна 6,300 ниви (орна земя)

4,124

2 493

27

23

68134.516.18

Любен Миланов Митров

99116,019018 Петър и Александър Г. Митрови частна 2,880 ниви (орна земя)

0,111

62

28 68134.516.26

99116,019026 Светослав Бориславов Павлов частна

1,498

ниви (орна земя)

0,103

63

29

68134.515.6

99116,020006

Траянка Трайкова Тодоровачастна
Пенкова

8,760

ниви (орна земя)

0,209

212

30

68134.515.7

99116,020007 Стойко Миленов Тодоров

частна

7,280

ниви (орна земя)

1,076

1 092

31

68134.515.8

99116,020008

Цветанка Николова Димит
частна
рова

5,770

ниви (орна земя)

1,439

1 460

32

68134.515.9

020009

Младен Манолов Атанасов

частна

8,699

ниви (орна земя)

2,506

2 542

33

68134.515.10

020010

Райна Спасова Манолова

частна 6,200 ниви (орна земя)

2,372

2 406
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34

68134.515.11

020011

Борис Младенов Манолов

частна

5,441

ниви (орна земя)

4,391

4 453

35

68134.515.12

020012

Емануил Младенов Манолов

частна

5,440

ниви (орна земя)

5,440

5 517

36

68134.515.13

020013

н-ци на Петко Спасов Денев

частна

4,571

ниви (орна земя)

4,571

4 517

37

68134.515.14

99116,020014 Димитър Спасов Денев

частна

1,997

ниви (орна земя)

1,997

1 870

38

68134.515.15

99116,020015 Даниел Лазаров Лазаров

частна 3,080 ниви (орна земя)

3,080

3 204

39

68134.515.16

99116,020016 Даниел Лазаров Лазаров

частна

6,113

ниви (орна земя)

6,113

6 517

Милан и Карамфила Велич
частна
кови

3,601

ниви (орна земя)

3,601

3 746

частна 6,002 ниви (орна земя)

40 68134.515.74

99116,020017

41

68134.515.18

99116,020018 Вито Йорданов Славков

42

68134.515.19

99116,020019 н-ци на Ленко Митрев Колев частна

43

68134.515.26

6,002

6 399

7,929

ниви (орна земя)

5,984

6 379

99116,020026 Стана Георгиева Величкова

частна

5,830

ниви (орна земя)

0,580

589

44 68134.515.27

99116,020027 Андон Николов Гелев

частна

3,990

ниви (орна земя)

3,990

3 943

45

020028

частна 1,820 ниви (орна земя)

1,820

1 704

46 68134.515.29

68134.515.28

99116,020029 Димитрина Гергинова Гекова частна 2,000 ниви (орна земя)

0,837

784

47

68134.515.30

Иван Тодоров Славков

99116,020030 Петко Тодоров Славков

частна 2,530 ниви (орна земя)

0,719

673

48 68134.516.524

99116,021003 Борис Григоров Божилов

частна

0,375

342

2,789

ниви (орна земя)

49

68134.516.36

99116,021036 Толе Дудов Додев

частна 1,800 ниви (орна земя)

0,089

84

50

68134.516.37

99116,021037 Тодор Миланов Митров

частна 1,800 ниви (орна земя)

0,307

288

51

68134.516.38

99116,021038 Раде Йорданов Славков

частна 1,500 ниви (орна земя)

0,115

108

52

68134.516.39

99116,021039 Иван Тодоров Славков

частна

ниви (орна земя)

0,005

5

53

68134.516.43

99116,021043 Тодор Митов Дешев

частна 3,000 ниви (орна земя)

0,907

826

54

68134.516.44

99116,021044 Димитър Петров Дончев

частна 3,000 ниви (орна земя)

0,989

926

55

68134.516.45

021045

частна 2,300 ниви (орна земя)

0,734

688

56

68134.516.46

99116,021046 Гергин Владимиров Стойков

частна

2,700

ниви (орна земя)

0,829

776

57

68134.516.47

99116,021047 131567291 „Стиви Марк“ – ЕООД частна

5,770

ниви (орна земя)

1,573

1 596

58

68134.516.49

99116,021049 131567291 „Стиви Марк“ – ЕООД частна

2,700

ниви (орна земя)

0,406

381

59

68134.516.56

99116,021056 131567291 „Стиви Марк“ – ЕООД частна 3,200 ниви (орна земя)

0,225

223

Петър Георгиев Митов

1,999

60 68134.516.57

99116,021057 Петър Костов Петров

частна 3,000 ниви (орна земя)

0,059

56

61

68134.516.558

21068

частна 4,502 ниви (орна земя)

0,262

259

62

68134.516.69

99116,021069 Милка Райчова Таскова

частна 1,360 ниви (орна земя)

0,824

772

63

68134.516.70

99116,021070 Милка Райчова Таскова

частна

0,679

ниви (орна земя)

0,643

382

64 68134.516.71

99116,021071 Милка Райчова Таскова

частна

7,440

ниви (орна земя)

3,26

3 306

Милан Величков Хранов

65

68134.516.73

99116,021073 Иван Веселинов Величков

частна

7,001

ниви (орна земя)

5,493

5 570

66

68134.516.75

99116,021075 Стана Георгиева Величкова

частна

4,501

ниви (орна земя)

2,088

2 172

67

68134.516.76

99116,021076

Валери Миронов Шереметов,
Георги Димитров Пенов, Стойчастна
чо Трифонов Ерменков, Иванчо Гатев Христов

4,650

ниви (орна земя)

4,650

4 836

68

68134.516.81

99116,021081 Станка Митова Йоткова

частна

1,100

ниви (орна земя)

0,191

189

69

68134.516.82

Митра Митова Илкова99116,021082
Славкова

частна 1,540 ниви (орна земя)

0,394

390

70

68134.516.86

99116,021086 Петър Александров Ангелов

частна 2,043 ниви (орна земя)

0,629

622

71

68134.520.41

99116,027041 Георги Дойчев Здравков

частна 1,900 ниви (орна земя)

0,153

119

72

68134.520.42

027042

частна 2,000 ниви (орна земя)

1,046

810

73

68134.520.43

99116,027043 Гъне Петров Гълев

частна 2,000 ниви (орна земя)

1,812

1 403

74

68134.520.44

175097206 „Жива Заона Ин99116,027044
частна 3,300 ниви (орна земя)
тернешънъл“ – ООД

2,074

1 695

75

68134.520.45

99116,027045 Латина Митова Илкова

частна

ниви (орна земя)

0,413

338

76

68134.520.862

99116,027056 Милан Величков Хранов

частна 1,000 ниви (орна земя)

0,722

559

Васил Дойчов Здравков

3,180

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН
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68134.520.863

99116,027057 Кръстан Миланов Величков

78
79
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6

7

8

9

частна

1,010

ниви (орна земя)

0,796

617

68134.520.58

н-ци на Стефанка Веселинова
99116,027058
частна 1,800 ниви (орна земя)
Стоянова

1,434

1 110

68134.520.59

99116,027059 Ягодинка Донкова Митова

1,492

1 155

ниви (орна земя)

1,340

1 038

частна 2,001 ниви (орна земя)

80 68134.520.60

С т ру м к а И г нат ова Б енева ,
99116,027060
частна
Ладуна Игнатова Младенова

2,115

81

68134.520.61

99116,027061 Севда Георгиева Кръстева

частна 2,300 ниви (орна земя)

0,248

192

82

68134.520.74

027074

Михаил Стоянов Дешев

частна 0,800 ниви (орна земя)

0,717

555

83

68134.520.75

027075

Иван Георгиев Тодоров

частна 2,002 ниви (орна земя)

1,098

850

84 68134.520.76

027076

Йордан Иванов Георгиев

частна 2,000 ниви (орна земя)

0,817

633

85

68134.520.77

99116,027077 Любомир Младенов Георгиев частна 2,001 ниви (орна земя)

0,634

491

86

68134.520.78

99116,027078 Младен Георгиев Тодоров

частна 2,002 ниви (орна земя)

0,479

371

87

68134.520.79

99116,027079 Цветан Димитров Паунов

частна

1,999

ниви (орна земя)

0,332

257

88

68134.520.80

027080

Александър Борисов Стоянов частна

0,799

ниви (орна земя)

0,620

480

89

68134.520.81

99116,027081 Наско Георгиев Станчев

частна

0,799

ниви (орна земя)

0,542

420

90 68134.520.82

99116,027082 Тодор Митов Дешев

частна

4,971

ниви (орна земя)

0,039

32

91

99116,027092 Божко Трайков Марков

частна

2,426

ниви (орна земя)

0,223

173

92 68134.520.831

99116,028001 Здравка Георгиева Джамулова частна 4,908 ниви (орна земя)

2,943

727

93

68134.520.2

99116,029002 н-ци на На Ленко Митрев Колев частна

1,460

ниви (орна земя)

1,457

1 128

94

68134.520.3

029003

Петър Георгиев Митов

частна

7,401

ниви (орна земя)

2,329

1 953

95

68134.520.4

029004

Раде Георгиев Митов

частна 2,599 ниви (орна земя)

2,080

1 610

96

68134.520.5

99116,029005 Стана Георгиева Величкова

частна

3,652

ниви (орна земя)

0,108

89

99116,029009 Кирил Николов Иванов

68134.520.92

97 68134.520.9

частна

3,841

ниви (орна земя)

0,040

33

4,799

ниви (орна земя)

0,802

473

98

68134.519.14

030014

н-ци на Тодорин Кръстанов
частна
Иванов

99

68134.519.804

030015

Райна Костадинова Минчева

частна

4,700

ниви (орна земя)

4,700

2 769

100 68134.8742.6

9116035006

Янко Манолов Попов

частна

3,622

ниви (орна земя)

3,139

2 565

101 68134.8742.7

9116035007

Стоян и Трайко Стоичкови
частна
Денкови

3,622

ниви (орна земя)

0,208

170

102 68134.8742.12

9116035012

Васил Димитров Денков

частна

4,915

ниви (орна земя)

2,083

1 702

103 68134.8742.13

035013

Йордан Владимиров Найденов,
Светлана Симеонова Стойнова, Добринка Симеонова Най- частна
денова, Владислава Симеонова
Найденова

5,089

ниви (орна земя)

1,300

1 091

104 68134.8742.15

9116035015

Иван Петров Панев

частна

6,513

ниви (орна земя)

1,614

1 354

105 68134.8742.17

9116035017

Георги Мишев Стоименов

частна

2,317

ниви (орна земя)

0,648

502

106 68134.8742.18

9116035018

Трайко Мишов Стоименов

частна

2,318

ниви (орна земя)

0,497

385

107 68134.8742.21

9116035021

Симеон Трайков Цветков

частна

9,394

ниви (орна земя)

2,282

1 914

108 68134.8742.22

9116035022

Атанас Стоименов Пенев

частна 11,253 ниви (орна земя)

2,665

2 292

109 68134.8742.25

9116035025

Милотин Божилов Цветков

частна 13,754 ниви (орна земя)

2,984

2 567

110 68134.8742.27

9116035027

Веселин и Димитър Стоянови
частна 11,668 ниви (орна земя)
Илиеви

3,191

2 745

111 68134.8742.28

9116035028

Стоян Илиев Митров

частна 15,432 ниви (орна земя)

4,131

3 553

112 68134.8742.33

9116035033

Боян Вучков Вутев

частна 20,798 ниви (орна земя)

7,198

6 191

113 68134.8742.34

9116035034

Стамена Димитрова Здравкова частна 10,880 ниви (орна земя)

5,401

4 529

114 68134.8742.35

9116035035

Димитър Петков Влъчков

частна 1,440 ниви (орна земя)

0,807

608

115 68134.8742.36

9116035036

Васил Петков Влъчков

частна

1,439

ниви (орна земя)

1,439

1 083

116 68134.8742.37

9116035037

Христо Илиев Петков

частна

1,398

ниви (орна земя)

1,398

1 052

117 68134.8742.38

9116035038

Димитър Христов Илиев

частна

2,788

ниви (орна земя)

1,646

1 239

С Т Р.
1

70

ДЪРЖАВЕН
2

3

118 68134.8742.143 035143

ВЕСТНИК

4
5
Петрана Георгиева Николова,
Райко Георгиев Стоименов, частна
Магдалена Георгиева Ганева

БРОЙ 2
6

7

8

9

4,417

ниви (орна земя)

0,370

303

119 68134.8742.144 35144

Трайко Мишов Стоименов

частна

4,413

ниви (орна земя)

0,526

430

120 68134.8732.54

079054

Тодор Славейков Ботев, Нина
Георг иева Зарева, Вел и ч ко
Б о рис ов Х рис т ов, Зд р а вко частна
Александров Костов, Геновева
Траянова Петрова

5,074

ниви (орна земя)

2,865

2 341

121 68134.8732.55

9116079055

Илия Митров Шагеров

частна 12,516 ниви (орна земя)

2,320

1 946

122 68134.8732.56

9116079056

Стоян Илиев Митров

частна

7,720

ниви (орна земя)

3,558

2 907

123 68134.8732.57

9116079057

Веселин и Димитър Стоянови
частна
Илиеви

7,206

ниви (орна земя)

0,707

578

124 68134.8732.63

9116079063

Златко Петров Георгов

частна 10,420 ниви (орна земя)

1,995

1 673

125 68134.8732.103 079103

Стамен Илиев Стоянов

частна

6,790

ниви (орна земя)

2,407

1 967

126 68134.8732.104 9116079104

Райко Илиев Стоянов

частна

6,789

ниви (орна земя)

2,603

2 127

127 68134.8732.105 79105

Цветан Стефанов Митов

частна

3,162

ниви (орна земя)

1,228

977

128 68134.8732.106 79106

Радка Стефанова Янева

частна

3,162

ниви (орна земя)

1,340

1 066

129 68134.8732.107 79107

Димитър Стефанов Митов

частна

3,162

ниви (орна земя)

1,529

1 217

130 68134.8733.10

9116080010

Вуче Стоичков Михайлов

частна

8,878

ниви (орна земя)

0,501

410

131 68134.8733.11

9116080011

Енка Цветанова Денкова

частна

4,420

ниви (орна земя)

2,283

1 817

132 68134.8733.13

9116080013

Мито Манолов Мотин

частна

4,460 ниви (орна земя)

3,720

2 960

133 68134.8741.4

9116081004

Емануил Младенов Манолов

частна 4,600 ниви (орна земя)

2,639

2 157

134 68134.8741.5

081005

Борис Младенов Манолов

частна

4,601

ниви (орна земя)

0,096

79

135 68134.8741.6

9116081006

Райна Спасова Манолова

частна

5,599

ниви (орна земя)

0,316

265

136 68134.8741.8

9116081008

Толе Дудов Додев

частна

3,351

ниви (орна земя)

3,160

2 582

137 68134.8741.9

081009

Иван Тодоров Славков

частна

3,399

ниви (орна земя)

2,193

1 792

138 68134.8741.10

9116081010

Петър Костов Петров

частна

3,698

ниви (орна земя)

0,810

662

1,901

ниви (орна земя)

1,042

807

2,595

ниви (орна земя)

2,458

1 903

Ладуна Игнатова Младенова,
частна
Струмка Игнатова Бенева
Ягодинка Григорова Миланочастна
ва, Лилка Григорова Миланова

139 68134.8741.11

9116081011

140 68134.8741.12

9116081012

141 68134.8741.15

9116081015

Мано Величков Стефанов

частна 1,904 ниви (орна земя)

1,598

1 237

142 68134.8741.16

9116081016

Катина Костадинова Йордачастна 2,000 ниви (орна земя)
нова

0,604

468

143 68134.8725.13

9116093013

Райна Лазарова Петрова

частна 4,066 ниви (орна земя)

1,080

860

144 68134.8725.14

9116093014

Иван Влъчков Колев

частна

ниви (орна земя)

3,935

3 215

145 68134.8725.16

9116093016

Веселин Йорданов Новаков

частна 8,206 ниви (орна земя)

2,192

1 791

146 68134.8725.24

9116093024

Свилен Геошев Младжов

частна

1,674

ниви (орна земя)

0,248

187

147 68134.8725.25

9116093025

Васил Свиленов Георгиев

частна

1,674

ниви (орна земя)

1,048

789

148 68134.8725.26

9116093026

Ангел Ненчов Иванов

частна 2,883 ниви (орна земя)

2,752

2 071

149 68134.8725.27

9116093027

Иван Ненчов Иванов

частна 2,883 ниви (орна земя)

0,873

657

150 68134.8725.33

9116093033

Стоянка Стоянова Гроздева

частна

1,811

ниви (орна земя)

0,309

233

151 68134.8725.34

9116093034

Григор Тошев Божков

частна

2,274

ниви (орна земя)

1,456

1 096

6,526

152 68134.8725.35

9116093035

Асен Георгиев Колев

частна 2,224 ниви (орна земя)

2,158

1 624

153 68134.8725.36

9116093036

Стоил Младенов Стоичков

частна

2,789

ниви (орна земя)

1,453

1 094

154 68134.8725.37

9116093037

Йордан Илков Божилов

частна

3,161

ниви (орна земя)

0,104

83

155 68134.8737.82

097082

Александър Ангелков Коцев

частна

6,510

ниви (орна земя)

1,893

1 547

156 68134.8737.83

9116097083

Владимир Недков Коцев

частна

5,090

ниви (орна земя)

0,004

4

157 68134.522.1

99116,105001 Златко Миленов Тодоров

частна

1,019

ниви (орна земя)

1,017

600

158 68134.522.2

99116,105002 Илия Миленов Тодоров

частна

1,015

ниви (орна земя)

1,015

830

БРОЙ 2
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК

4

5

С Т Р. 7 1
6

7

8

9

159 68134.522.3

105003

Иван Георгиев Тодоров

частна

5,017

ниви (орна земя)

5,017

4 423

160 68134.522.4

105004

Йордан Иванов Георгиев

частна

3,100

ниви (орна земя)

3,100

2 666

161 68134.522.5

99116,105005 Любомир Младенов Георгиев частна

5,198

ниви (орна земя)

5,198

4 583

162 68134.521.525

н-ци на Стефанка Веселинова
99116,105006
частна
Стоянова

3,214

ниви (орна земя)

3,214

2 765

163 68134.521.526

105007

н-ци на Гергин Владимиров
частна 3,000 ниви (орна земя)
Стойков

3,000

2 451

164 68134.521.527

99116,105008 Величко Стойков Денев

частна 2,000 ниви (орна земя)

2,000

1 634

165 68134.521.528

99116,10501

Олга Георгиева Иванова

частна

5,052

ниви (орна земя)

5,052

4 454

166 68134.522.10

105010

Стойко Миленов Тодоров

частна

4,198

ниви (орна земя)

4,198

3 430

167 68134.522.11

105011

н-ци на Милан Величков Храчастна
нов

3,722

ниви (орна земя)

1,594

1 303

168 68134.522.14

99116,105014 Димитър Райчов Димитров

частна

7,630

ниви (орна земя)

6,571

5 510

169 68134.522.15

99116,105015 Емануил Младенов Манолов

частна 2,000 ниви (орна земя)

0,285

221

170 68134.522.16

99116,105016 Райна Спасова Манолова

частна 2,000 ниви (орна земя)

2,000

1 548

171 68134.522.17

99116,105017 Младен Манолов Атанасов

частна 3,000 ниви (орна земя)

2,958

2 290

172 68134.522.555

99116,105019 Костадин Петров Тодоров

частна

5,390

ниви (орна земя)

5,197

4 358

173 68134.522.556

99116,105020 Симеон Костадинов Петров

частна

5,761

ниви (орна земя)

3,932

3 297

174 68134.522.557

105021

н-ци на Милуш Костадинов
частна
Петров

5,371

ниви (орна земя)

0,737

618

175 68134.522.558

99116,105022 Раде Йорданов Славков

частна 4,000 ниви (орна земя)

3,077

2 514

176 68134.522.559

99116,105023 Ерменка Божилова Тодорова частна 4,000 ниви (орна земя)

0,307

251

177 68134.522.560

99116,10502

Вито Йорданов Славков

0,744

576

178 68134.522.44

105044

н-ц и н а С евда Тодори нова
частна
Кръстанова

179 68134.522.45

99116,105045 Боровинка Тодорова Минева

частна

180 68134.522.46

105046

Софийка Иванова Тодорова

частна 3,000 ниви (орна земя)
2,790

ниви (орна земя)

1,409

1 091

3,970

ниви (орна земя)

0,820

670

частна 2,600 ниви (орна земя)

1,813

1 404

181 68134.522.47

99116,105047 Асенка Василева Цолова

частна

ниви (орна земя)

0,756

586

182 68134.522.48

99116,105048 Симеон Милушев Венков

частна 4,000 ниви (орна земя)

1,699

0,387

317

183 68134.522.50

99116,105050 Виктория Николова Иванова частна

3,030

ниви (орна земя)

0,239

196

184 68134.521.55

99116,105055 Продан Георгиев Величков

частна

6,101

ниви (орна земя)

6,101

5 116

185 68134.521.56

99116,105056 Стана Георгиева Величкова

частна 2,000 ниви (орна земя)

2,000

1 548

186 68134.521.57

105057

н-ци на На Панталей Ташев
частна
Дончев

187 68134.521.529

105058

Пламен Георгиев Илиев, Цвечастна
тана Недялкова Илиева

188 68134.521.59

99116,105059 Стоян Пешов Стоянов

частна 1,860 ниви (орна земя)

0,836

648

1,001

ниви (орна земя)

1,001

775

3,530

ниви (орна земя)

3,479

2 843

189 68134.521.530

99116,105060 Спас Стефанов Панов

частна 1,860 ниви (орна земя)

1,860

1 440

190 68134.521.61

105061

Петър Георгиев Митов

частна

1,250

ниви (орна земя)

1,095

848

Раде Георгиев Митов

частна

1,250

191 68134.521.62

105062

ниви (орна земя)

0,532

412

192 68134.521.63

99116,105063 Васил Йорданов Стефанов

частна 1,080 ниви (орна земя)

0,022

18

193 68134.521.66

99116,105066 Пауна Иванова Георгиева

частна

194 68134.521.69

99116,105069 Никола Петков Шолев

195 68134.522.70

99116,105070 Петър Костадинов Йорданов

196 68134.521.71

99116,105071 Димитър Спасов Денев

1,950

ниви (орна земя)

0,050

39

частна

5,980

ниви (орна земя)

4,929

4 133

частна

3,293

ниви (орна земя)

3,215

2 765

частна

3,702

ниви (орна земя)

0,020

17

н-ци на Тодор Миланов Вечастна
личков

2,789

ниви (орна земя)

1,159

898

частна

0,968

ниви (орна земя)

0,968

791

н-ци на Панталей Ташев Дончев частна

1,150

ниви (орна земя)

0,361

280

197 68134.521.73

105073

198 68134.522.120

99116,105120 Цветан Миланов Величков

199 68134.522.127

105127

Общо за землище Бенковски: 349,037 298 284

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 2

3

4

5

Стойност на паричното обезщетение (в лв.)

2

НТП

Площ, подлежаща на
отчуждаване (дка)

Имот № КВС

1

Площ (дка)

Имот № ККР

Имена на собственикa
(трите имена),
Име на юридическо лице

Вид собственост

№ по ред

Землище: Малашевци, ЕКАТТЕ 99117, Столична община
Земеделска територия

6

7

8

9

1

68134.8680.3

12003

Рангел и Стоян Величкови Стоилови частна 10,003 ниви (орна земя)

1,777

1 074

2

68134.8680.4

12004

Младен Стоимчев Петков

частна

4,001 ниви (орна земя)

3,612

2 071

3

68134.8680.5

12005

Георги Петров Георгиев

частна

4,599 ниви (орна земя)

4,408

2 528

4

68134.8680.6

12006

Цветан Христов Иванов

частна

1,170

ниви (орна земя)

1,170

635

5

68134.8680.7

12007

Илия Ангелов Геков

частна

2,649 ниви (орна земя)

2,649

1 437

6

68134.8680.8

12008

Спас Йорданов Стефанов

частна

1,261

ниви (орна земя)

1,261

684

7

68134.8679.3

13003

Стефан Георгиев Пидов

частна

4,698 ниви (орна земя)

0,004

2

8

68134.8679.5

13005

Мария Димитрова Гаврилова

частна

2,198 ниви (орна земя)

1,295

703

9

68134.8679.6

13006

Спас Божков Тодоров

частна

1,055

ниви (орна земя)

1,055

572

10

68134.8679.7

13007

121342218 „Санимпекс“ – ЕООД

частна

4,531

ниви (орна земя)

3,615

2 073
5 914

11

68134.8674.2

14002

Рангел и Стоян Величкови Стоилови частна 51,424 ниви (орна земя) 13,754

12

68134.8674.10

14010

Георги Митов Шопов

частна

8,999 ниви (орна земя)

1,171

982

13

68134.8674.11

14011

131318710 „Ти Джи Билдинг“ – ЕООД частна

2,298 ниви (орна земя)

0,871

674

14

68134.8674.12

14012

Александър Веселинов Шопов

частна

5,529

ниви (орна земя)

1,903

1 596

15

68134.8674.13

14013

Величко Величков Шопов

частна

3,999 ниви (орна земя)

2,684

2 193

16

68134.8674.14

14014

Кръстан Василев Петров и Спаса

частна

4,149

ниви (орна земя)

0,042

34

17

68134.8674.20

14020

Андрей В. и Костадинка А. Стефчеви частна 10,849 ниви (орна земя)

4,786

1 914

18

68134.8673.7

15007

117000995 „Петър Караминчев“ – АД частна

7,551

ниви (орна земя)

0,005

2

19

68134.8673.9

15009

Неда Цанева Стоянова

частна

1,701

ниви (орна земя)

0,410

144

20

68134.8673.10

15010

Илия Ангелов Гусев

частна

5,502 ниви (орна земя)

1,431

544

21

68134.8673.12

15012

Гаврил Цветанов Тошанов

частна

5,300 ниви (орна земя)

2,265

883

22

68134.8673.13

15013

Георги Василев Стефчев

частна

7,500 ниви (орна земя)

1,801

702

9,000 ниви (орна земя)

0,321

125

23

68134.8673.15

15015

М и ха и л и Н и кола Въ л к а д и нови
частна
Гусеви

24

68134.8673.22

15022

Миронка Георгиева Гонева

частна

2,701

ниви (орна земя)

0,085

66

25

68134.8673.23

15023

Стоил Младенов Стоичков

частна

3,503 ниви (орна земя)

2,252

1 840

26

68134.8673.24

15024

117000995 „Петър Караминчев“ – АД частна

3,901

ниви (орна земя)

1,492

1 219

27

68134.8673.25

15025

Седефка Стойнова Стоимчева

частна

2,001 ниви (орна земя)

0,748

579

28

68134.8673.27

15027

Найден Андреев Стоичков

частна

2,999 ниви (орна земя)

0,172

133

29

68134.8673.28

15028

Стоимчо Велев Колдев

частна

3,500 ниви (орна земя)

3,040

2 484

8,098 ниви (орна земя)

1,230

1 031

30

68134.8673.29

15029

С т а на Пе т р ова И л иева , Хрис т о
частна
Петров Мишев

31

68134.8673.31

15031

Асен Витков Стоичков

частна

2,417

ниви (орна земя)

1,201

930

32

68134.8673.32

15032

Спас Богданов Илков

частна

3,185

ниви (орна земя)

1,722

1 407

33

68134.8673.33

15033

н-ци на Димитър Игнатов Манолов частна

6,947

ниви (орна земя)

2,146

837

34

68134.8673.35

15035

Андон Стоимчев Цветков

2,761

ниви (орна земя)

0,410

317

35

68134.8673.38

15038

117000995 „Петър Караминчев“ – АД частна

6,397 ниви (орна земя)

0,002

2

36

68134.8673.39

15039

Седефка Стойнова Стоимчева

2,129 ниви (орна земя)

1,476

1 142

частна
частна

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН
3

ВЕСТНИК

1

2

4

5

37

68134.8673.40

15040

Трайко Михайлов Стоичков – начастна
следници

38

68134.8673.41

15041

117000995 „Петър Караминчев“ – АД частна

С Т Р. 7 3
6

7

8

9

4,242 ниви (орна земя)

3,034

2 479

4,601 ниви (орна земя)

0,013

11

39

68134.8673.43

15043

Петър Георгиев Станков

частна

3,000 ниви (орна земя)

2,746

2 125

40

68134.8673.44

15044

Иван Симеонов Колев

частна

4,000 ниви (орна земя)

0,353

288

41

68134.8673.61

15061

Костадин Цветков Манунилов

частна

1,999 ниви (орна земя)

1,265

979

42

68134.8673.62

15062

Радой Димитров Белчев

частна

1,333

ниви (орна земя)

1,181

914

43

68134.8672.7

16007

Георги Гълъбинов Василев

частна

4,499 ниви (орна земя)

0,015

12

44

68134.8672.8

16008

Еленка Цветанова Братанова

частна

4,500 ниви (орна земя)

1,050

858

7,401

5,648

4 736

45

68134.8672.9

16009

Николай Йорданов Николов, Крачастна
симир Йорданов Николов

46

68134.8672.10

16010

Димитър Ангелков Илиев

частна

8,099 ниви (орна земя)

2,614

2 192

47

68134.8671.1

17001

Стефан Георгиев Пидов

частна

9,030

9,030

7 572

48

68134.8671.2

17002

Петър Илиев Панев

частна

5,098 ниви (орна земя)

5,041

4 227

49

68134.8671.4

17004

Александър Любенов Митов

частна

2,204 ниви (орна земя)

1,631

1 262

50

68134.8671.5

17005

Любен Митов Донов

частна

3,002 ниви (орна земя)

0,550

449

51

68134.8671.7

17007

Георги Митов Шопов

частна

3,991

ниви (орна земя)

0,103

84

ниви (орна земя)

ниви (орна земя)

52

68134.8671.16

17016

Николица Коцева Кръстанова

частна

1,247 ниви (орна земя)

1,247

965

53

68134.8671.17

17017

Ангел Стоимчев Христов

частна

3,001 ниви (орна земя)

1,439

1 176

54

68134.8671.19

17019

Атанас Велинов Богданов (Митачев) частна

2,033 ниви (орна земя)

1,888

1 461

55

68134.8674.48

14048

Найден Божилов Стефанов

9,501

0,180

151

частна

ниви (орна земя)

Общо за землище Малашевци: 107,294 71 414

1

2

3

1

68134.1366.43

2043

Владимир Митев Иванчев

4

2

68134.1353.94

3
4

Стойност на паричното обезщетение
(в лв.)

НТП

Площ, подлежаща на
отчуждаване (дка)

Площ (дка)

Имена на собственикa
(трите имена),
Име на юридическо лице

Вид собственост

Имот № КВС

Имот № ККР

№ по ред

Землище: Илиенци, ЕКАТТЕ 99121, Столична община
Земеделска територия

5

6

7

8

9

частна

6,159

ниви (орна земя)

0,923

810

4094

Мито Влъчков, К ирил Величков
частна 14,002 ниви (орна земя)
Кирилов, Мариета Кольова Василева

4,366

3 929

68134.1353.95

4095

н-ци на Пешо Иванчев Белев

частна

2,503

ниви (орна земя)

0,137

111

68134.1353.96

4096

Ангел и Костадин Тошеви Иванчеви частна

3,000

ниви (орна земя)

0,280

227

4,596

ниви (орна земя)

0,361

309
364

5

68134.1353.97

4097

Георги Славов Димитров, Костадинка Георгиева Пешева, Стефанка
частна
Георгиева Жулева, Невена Георгиева
Димитрова

6

68134.1353.98

4098

Мано Минов Стоилов

частна

3,801

ниви (орна земя)

0,426

7

68134.1353.99

4099

н-ци на Стойчо Минов Стоилов

частна

4,100

ниви (орна земя)

0,539

461

8

68134.1353.100

4100

Васил Минов Стоилов

частна

4,100

ниви (орна земя)

0,461

394

9

68134.1353.101

4101

Войко Минов Стоилов

частна

4,102

ниви (орна земя)

0,459

392

10

68134.1353.102

4102

Милутин Минов Стоилов

частна

4,099

ниви (орна земя)

0,457

391

2,259

ниви (орна земя)

0,277

224

3,298

ниви (орна земя)

0,603

516

11

68134.1353.114

4114

Георги Стаменов Георгиев, Любомир
Стаменов Николов, Симеон Стамечастна
нов Николов, Станика Георгиева
Георгиева

12

68134.1353.115

4115

Ангелина Найденова Анчева

частна

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

13

68134.1353.117

4117

14

68134.1353.118

4118

15

68134.1353.119

4119

Найден Божилов Донев

16

68134.1353.120

ВЕСТНИК

4
5
Митко Димчев Арнаутски, Любен
частна
Димчов Спасов
н-ци на Васил и Георги Христови
частна
Кирови

БРОЙ 2
6

7

8

9

1,696

ниви (орна земя)

1,226

993

11,709 ниви (орна земя)

5,685

5 117

частна

2,996

ниви (орна земя)

2,715

2 199

4120

н-ци на Васил и Георги Христови
частна
Кирови

3,404

ниви (орна земя)

3,264

2 791

17

68134.1353.121

4121

Благой Митев Иванчев

частна

2,898

ниви (орна земя)

0,276

224

18

68134.1353.122

4122

Владимир Митев Иванчев

частна

3,999

ниви (орна земя)

1,214

1 038

19

68134.1353.123

4123

Благой Митев Иванчев

частна

1,501

ниви (орна земя)

1,501

1 216

3,460

3 598

0,710

665

4,540

4 722

1,003

939

0,943

883

0,451

422

0,437

409

0,424

397

20

68134.1353.124

4124

К ирил Станимиров Бож илов,
200826525 „Симей Имоти“ – ЕООД,
Иван Станимиров Божилов, Божил частна 16,003 ниви (орна земя)
Станимиров Божилов, Цветан Иванов Цветанов, Иван Иванов Киров

21

68134.1353.126

4126

Благой Митев Иванчев

22

68134.1353.127

4127

23

68134.1353.128

4128

24

68134.1353.129

4129

частна

1,401

ниви (орна земя)

Стоилка Лозева Божилова, Славчо
Александров Христов, Милен Димитров Димитров, Светлана Стоянова
Димитрова, Иван Славчев Александров, Веселин Димитров Димитров,
Георги Славчов Александров, Виолета Славчева Младенова, Петър
частна 15,999 ниви (орна земя)
Славчев А лександров, Валентина
М ла денова Ра нг елова, Елеонора
Петрова Михайлова, Владко Петров
Величков, Илия Младенов Димит
ров, Трайка Стефанова Георгиева,
Иван Стефанов Димитров, Александър Славчев Александров
Благой Митев Иванчев, Маргарита
Ис т и л и я нова Тодор ова , И ва н к а
частна 2,799 ниви (орна земя)
Милева Митева, Валентина Истилиянова Димитрова
Владимир Митев Иванчев

частна

1,998

25

68134.1353.162

4162

Найден Асенов Колев

частна

0,949

26

68134.1353.163

4163

Йордан Асенов Колев

частна

0,949

27

68134.1353.166

4166

Снежанка Асенова Петрова

частна

0,950

28

68134.1353.167

4167

29

68134.1353.168

4168

30

68134.1353.169

4169

Никола Георгиев Стоименов, Крум
Милушев Стоичков, Васил Станими- частна
ров Василев, Тодор Иванов Георгиев
Фи л и п Ге орг иев Ко с т ов, А не т а
Маринова Костова, Радой Асенов
Богданов, Евелина Александрова Георгиева, Венчо Лилов Александров,
Виолет ка А лексан д рова И лиева, частна
Елена Христова Георгиева, Борислав
Александров Георгиев, Тони Панталеев Александров, Виолета Лозанова
Асенова
Гергина Величкова Антова, Елена
Борисова Деянова, Борис Славчев
Борисов, Тодор Маринов Борисов,
Искра Славчова Христова, Камелия
Димитрова Иванова, Венета Борисова Стоичкова, Саша Маринова частна
Иванова, Сарайка А лексан дрова
Дишева, Иван Димитров Иванов,
Цветанка Кирилова Симеонова, Величко Борисов Стоичков, Марийка
Величкова Гълъбова

ниви (орна земя)
ес т ес т вен и л ивади
ес т ес т вен и л ивади
ес т ес т вен и л ивади

2,000

ес т ес т вен и л ивади

1,212

1 134

2,000

ниви (орна земя)

1,213

1 135

1,995

ес т ес т вен и л ивади

1,063

995

Общо: 40,626 37 005

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Стойност на паричното обезщетение
(в лв.)

4

НТП

Площ, подлежаща на
отчуждаване (дка)

3

Площ (дка)

Имена на собственикa
(трите имена),
Име на юридическо лице

Вид собственост

Имот № КВС

Имот № ККР

№ по ред

Землище: Илиенци, ЕКАТТЕ 99121, Столична община
Земеделска територия

1

2

5

6

7

8

9

1

68134.1351.54

011054 Владимир Митев Иванчев

частна

1,011

нива

0,387

331

2

68134.1351.59

011059 Найден Божилов Донев

частна

2,114

нива

0,047

38

3

68134.1351.60

н-ци на Васил и Георги Христови
011060
частна
Кирови

2,060

нива

0,927

751

4

68134.1351.61

011061 Славчо Иванов Трайков

частна

2,024

нива

1,930

1650

5

68134.1351.62

011062 Иван Ангелков Веселинов

частна

0,287

нива

0,287

232

68134.1351.63

Лозан Ангелов Вучев, Йордан Николов Димитров, Тодор Николов Димитров, Славка Александрова Стоянова,
Миладинка Александрова Тонева,
Благойка Александрова Стойкова,
011063
частна
Цветанка Ангелова Славкова, Тодорка Ангелова Александрова, Кръстю
Христов Николов, Спаска Христова
Григорова, Погодка Кирилова Димова, Кирил Кирилов Николов

1,068

нива

1,068

913

7

68134.1351.64

Невена Георгиева Димитрова, Костадинка Георгиева Пешева, Стефанка
011064
частна
Георгиева Жулева, Георги Славов
Димитров

1,816

нива

1,816

1553

8

68134.1351.65

011065 Ангел Тошев Иванчев

частна

0,518

нива

0,518

443

9

68134.1351.66

011066 Костадин Тошев Иванчев

частна

0,440

нива

0,440

376

10

68134.1351.67

011067 Босилка Божилова Донева

частна

0,571

нива

0,571

488

11

68134.1351.68

011068 н-ци на Аксена Божилова Иванова частна

0,763

нива

0,763

652

12

68134.1351.69

011069 Васил и Георги Христови Кирови

частна

0,539

нива

0,539

461

13

68134.1351.70

011070 Гергина Георгиева Костова

частна

0,548

нива

0,548

469

011071 Константин Божилов Тодоринов

6

14

68134.1351.71

частна

0,272

нива

0,247

200

15

68134.1352.53

7053

Мишо Мартинов Тодоров

частна

0,300

ливада

0,116

115

16

68134.1352.54

7054;
820

Кирил Александров Мартинов

частна

0,300

ливада

0,239

236

4,101

ливада

0,622

647

17

68134.1352.55

7055

Иванка Милева Митева, Маргарита
Истилиянова Тодорова, Валентина
частна
Истилиянова Димитрова, н-ци на
Владо Митев Иванчев

18

68135.1352.61

7061

Вишня Латинова Гелева, Райна Латинова Божилова, Цветан Латинов частна
Митов, Васил Латинов Митов

2,046

ливада

0,010

10

19

68134.1352.62

7062

Гергина Георгиева Костова

частна

3,529

ливада

2,782

2893

20

68134.1352.63

7063

Васил Михайлов Александров

частна

5,225

ливада

5,174

5515

21

68134.1352.64

7064

Владимир Митев Иванчев

частна

3,100

ливада

2,900

3016

7,298

ливада

3,593

3830

22

68134.1352.65

7065

К и ри л Вел и ч ков К и ри лов, Та но
Вълчев Стоилов, Мариета Кольова частна
Василева

23

68134.1352.66

7066

н-ци на Васил и Георги Христови
частна
Кирови

0,599

ливада

0,580

573

24

68134.1352.67

7067

н-ци на Аксена Божилова Иванова частна

0,902

ливада

0,108

107
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25

68134.1352.76

7076

Стоилка Лозева Божилова, Елеонора Петрова Михайлова, Александър Славчев А лександров, Петър
Славчев Александров, Трайка Стефанова Георгиева, Георги Славчов
А лександров, Владко Петров Величков, Иван Стефанов Димитров,
частна
Иван Славчев Александров, Виолета
Славчева Младенова, Славчо Александров Христов, Валентина Младенова Рангелова, Светлана Стоянова
Димитрова, Илия Младенов Димитров, Милен Димитров Димитров,
Веселин Димитров Димитров

26

68134.1352.77

7077

Цветан Григоров Колев

частна

Димитър Здравков Христов, Анка
Латинова Божилова, Георги Методиев Митов, Панталей Методиев
Стоянов, Никола Свиленов Велинов,
Вес ел и н к а С ви ленова Ла зарова, частна
Кирил Димитров Здравков, Георги
Тодоров Петков, Златка Христова
Велева, Венцислав Христов Божилов, Николай Петров Радев
Кирил Станимиров Божилов, Божил
Станимиров Божилов, Иван Станимиров Божилов, Цветан Иванов частна
Ц ве т а нов, И ва н И ва нов К и р ов,
200826525, „Симей имоти“ – ЕООД
н-ци на Васил и Георги Христови
частна
Кирови

6

7

8

9

2,999

ливада

0,534

528

2,999

ливада

0,537

531

2,999

ливада

0,653

645

2,999

ливада

1,153

1139

15,271

ливада

8,028

8767
2

27

68134.1352.78

7078

28

68134.1352.79

7079

29

68134.1368.5

8005

30

68134.1368.7

8007

Евтим Николов Иванов

частна

0,740

ливада

0,002

31

68134.1368.8

8008

Деян Николов Иванов

частна

0,740

ливада

0,525

519

32

68134.1368.9

8009

н-ци на Стефан Йорданов Иванов

частна

2,327

ливада

1,053

986

33

68134.1368.10

8010

Георги Митов Иванов

частна

2,199

ливада

1,777

1663

34

68134.1368.11

8011

Войко Минов Стоилов

частна

1,101

ливада

1,096

1026

35

68134.1368.12

8012

н-ци на Стойчо Минов Стоилов

частна

1,097

ливада

0,987

924

36

68134.1368.13

8013

н-ци на Милутин Минов Стоилов

частна

1,101

ливада

0,783

733

37

68134.1368.14

8014

Мано Минов Стоилов

частна

1,199

ливада

0,603

564

38

68134.1368.15

8015

Валентина Стефанова Николова

частна

2,436

ливада

0,549

514

39

68134.1368.17

8017

Георги Стаменов Георгиев, Любомир
Стаменов Николов, Симеон Стамечастна
нов Николов, Станика Георгиева
Георгиева

7,467

ливада

2,303

2455

46,795

46495

3

Стойност на паричното обезщетение
(в лв.)

2

Площ, подлежаща на
отчуждаване (дка)

1

Площ (дка)

Парцел №, кв.

Имена на собственикa
(трите имена),
Име на юридическо лице

Вид собственост

№ по ред

Землище Бенковски, ЕКАТТЕ 99116
Урбанизирана територия

4

5

6

7

1

68134.501.96

Иван Димитров Здравков – наследници

частна

0,428

0,428

19964

2

68134.501.98

няма данни

неустановена

9,930

0,953

44454

3

68134.501.306

Златко Миленов Тодоров

частна

1,604

0,209

11746

4

68134.501.307

Тодор Митов Дешев

частна

1,849

0,295

15163

БРОЙ 2
1

ДЪРЖАВЕН
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ВЕСТНИК
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7

5

68134.501.310

н-ци на Илия Миленов Тодоров

частна

0,212

0,095

5339

6

68134.501.315

Радослав Стоянов Дешев

частна

0,953

0,144

8093

7

68134.501.318

няма данни

неустановена

2,316

0,525

24489

8

68134.501.324

няма данни

неустановена

0,075

0,075

3498

9

68134.501.956

Венцислав Стефанов Кръстев, Боян Стойков
Тодоринов, Веселин Тодоров Кръстанов, Георги Тодоринов Кръстанов, Борислав Стойков Тодоринов, Тодор Стефанов Кръстев, частна
Стоянка Василева Кръстанова, Светлана
Кръстанова Кръстанова, Румяна Кръстанова Мартинова

1,008

0,126

5877

10

68134.501.976

„Биоуин проект“ – ООД

частна

2,478

0,059

2752

11

68134.501.977

няма данни

неустановена

3,359

0,014

653

12

68134.501.989

Славена Милушева Александрова, Симеон
Милушев Венков, Цветан Борисов Гълъбов,
Симеонка Борисова Евтимова, На дежда Борисова Аргирова, Васил Стилянов
частна
Николов, Маргарита Стилянова Тошева,
Емилия Йорданова Новкова, Яна Стоянова Михайлова, Лилия Йорданова Дудева,
Станко Йорданов Михайлов

0,740

0,022

1131

13

68134.501.1066

Николай Владимиров Дамгов

частна

1,706

0,320

14927

14

68134.501.1095

Тодор Борисов Гълъбов, Валентина Боричастна
сова Гълъбова

0,819

0,797

37177

15

68134.501.1096

Тодор Борисов Гълъбов, Валентина Боричастна
сова Гълъбова

1,297

0,256

11941

16

68134.501.1105

„Биоуин проект“ – ООД

частна

0,024

0,024

1120

17

68134.501.1110

Владимир Николов Илиев, Иван Николов
частна
Илиев

0,881

0,067

3765

18

68134.501.1168

„Биоуин проект“ – ООД

частна

0,988

0,127

5924

19

68134.501.1176

Александър Георгиев Митров, Петър
Георгиев Митров

частна

2,390

0,110

5131

20

68134.501.1206

няма данни

неустановена

2,938

0,416

19405

21

68134.501.1207

няма данни

неустановена

2,932

1,923

89700

22

68134.501.1235

няма данни

неустановена

0,193

0,110

5131

23

68134.501.1236

н-ци на Иван Димитров Здравков

частна

1,040

0,998

46553

24

68134.501.1237

няма данни

няма данни

5,941

3,063

142877

25

68134.502.1

няма данни

неустановена

3,927

0,659

30740

26

68134.502.395

Петър Василев Йорданов

частна

0,187

0,187

8723

27

68134.502.495

„ЧЕЗ разпределение България“ – АД

частна

7,603

0,465

25349

28

68134.502.794

„А Я София 1“ – ООД

частна

3,172

0,466

21737

29

68134.502.987

Алексанка Николова Илиева

частна

1,969

1,736

80977

30

68134.502.1023

Анто Спасов, Петър Василев

частна

1,737

0,022

1026

31

68134.502.1048

Иван Веселинов Величков

частна

1,257

0,194

9049

32

68134.502.1148

няма данни

неустановена

0,917

0,203

9469

33

68134.502.1169

Славена Милушева Александрова, Симеон
Милушев Венков, Цветан Борисов Гълъбов,
Симеонка Борисова Евтимова, На дежда Борисова Аргирова, Васил Стилянов
частна
Николов, Маргарита Стилянова Тошева,
Емилия Йорданова Новкова, Яна Стоянова Михойлова, Лилия Йорданова Дудева,
Станко Йорданов Михайлов

1,707

0,374

17446

34

68134.502.1171

няма данни

неустановена

1,817

1,776

82843

35

68134.502.1172

няма данни

неустановена

0,384

0,305

14227

36

68134.502.1180

Вучко Колев Витков – наследници

частна

3,813

2,177

101548
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37

68134.502.1181

няма данни

неустановена

1,872

1,872

87321

38

68134.502.1184

няма данни

неустановена

3,416

1,213

56582

39

68134.502.1392

Петкана Иванова Ганчева

частна

1,698

1,100

51311

40

68134.502.1539

Александър Георгиев Митров, Петър Гечастна
оргиев Митров, Георги Георгиев Митров

1,002

0,228

10635

41

68134.502.1540

Александър Георгиев Митров, Петър Гечастна
оргиев Митров, Георги Георгиев Митров

1,002

0,231

10775

Общо за землище Бенковски (урбанизирана територия): 24,364

1146568

3

Стойност на паричното обезщетение (в лв.)

2

Площ, подлежаща на
отчуждаване (дка)

1

Площ (дка)

Парцел №, кв.

Имена на собственикa
(трите имена),
Име на юридическо лице

Вид собственост

№ по ред

Землище Илиенци, ЕКАТТЕ 99121
Урбанизирана територия

4

5

6

7

42

68134.502.1988

Латин Митов Иванов

частна

0,760

0,044

2052

43

68134.1368.2051

„Булкаст“ – ООД

частна

4,821

0,163

6870

44

68134.1369.11

„Нонвотекс“ – АД

частна

55,206

9,369

379107

45

68134.1369.12

„Химснаб“ – АД

частна

52,607

0,812

37877

46

68134.1369.546

Игнат Петров, Латинка Петрова

частна

0,883

0,320

13488

47

68134.1369.547

„Булмикс – вип“ – ООД

частна

0,734

0,253

10664

48

68134.1369.550

Благой Робертов Благоев

частна

0,449

0,159

6675

49

68134.1369.653

няма данни

неустановена

1,171

0,338

14247

50

68134.1369.692

Валентина Истилиянова Димитрова, Благой
Величков Митев, Иванка Милева Митева,
Маргарита Истилиянова Тодорова, Петра Кирилова Митева, Румяна Венкова Михайлова,
Таня Венкова Благоева, Мариана Венкова
Благоева, Трайка Благоева Митева-Велева,
Милка Благоева Митева-Аврамова, Вергиния
Величкова Александрова

частна

0,641

0,163

7338

51

68134.1369.935

„Гирсори пропърти България“ – ЕООД

частна

10,761

1,076

60471

52

68134.1369.936

„Гирсори пропърти България“ – ЕООД

частна

4,309

0,580

32596

53

68134.1369.2003

няма данни

неустановена

0,739

0,572

24110

54

68134.1369.2005

няма данни

неустановена

0,588

0,192

8093

55

68134.1369.2006

няма данни

неустановена

0,189

0,192

8093

56

68134.1369.2007

няма данни

неустановена

0,428

0,153

6449

57

68134.1369.2010

няма данни

неустановена

0,252

0,113

4763

14,499

622893

13,375

1,457

61413

25,150

3,142

132435

26,000

0,901

50636

0,444

325428

5,944

569912

Общо:
Недвижими имоти на търговски дружества на държавата:
58

68134.1350.9

„БДЖ“ – ЕАД

59

68134.1350.10

„БДЖ“ – ЕАД

60

68134.1351.877

„Автотранс снаб“ – АД

61

68134.1351.877.14 сграда на „Автотранс снаб“ – АД

държавна
на
държавна
на
държавна
на
държавна
на

частчастчастчаст-

Общо:

БРОЙ 2
1
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2
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Сгради
62

68134.1369.11.13

„Нонвотекс“ – АД

частна

0,149

0,149

28930

63

68134.1369.11.15

„Нонвотекс“ – АД

частна

0,318

0,318

65740

64

68134.1369.11.19

„Нонвотекс“ – АД

частна

0,092

0,092

45492

65

68134.1369.936.1

„Нонвотекс“ – АД

частна

0,242

0,242

75656

0,801

215818

Общо сгради за землище Илиенци:
Общо за землище Илиенци, лв.:

1408623

9631

РЕШЕНИЕ № 812
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавнa нуждa за изграждане
на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък
„Белокопитово – Каспичан“ от км 342 + 240
до км 350 + 000 и Временна връзка с път I-7
при км 342 + 240“ в землището на с. Панайот
Волово, община Шумен, област Шумен
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“,
участък „Белокопитово – Каспичан“ от км 342
+ 240 до км 350 + 000 и Временна връзка с
път I-7 при км 342 + 240“ съгласно влязъл в
сила подробен устройствен план, одобрен със
Заповед № РД-25-689 на кмета на община Шумен от 13 май 2002 г., части от имоти – частна
собственост, намиращи се в землището на
село Панайот Волово, община Шумен, област
Шумен, представляващи:
а) поземлен имот с идентификатор 55316.31.15
(стар № 31015) съгласно кадастралната карта
и кадаст ралните регист ри на град Шумен,
одобрени със Заповед № РД-18-15 на изп ъ лни т елни я ди рек т ор на А генц и я та по
геодези я, картографи я и кадаст ър от 10 май
2 0 0 7 г., последно изменен и с ъс За повед
№ КД-14-27-271 на началника на Службата по
геодезия, картография и кадастър – гр. Шумен, от 11 февруари 2010 г., с площ на частта
1036 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, целият с площ 4553 кв. м,
за който е представен Нотариален акт за
собственост на недвижим имот по ЗСПЗЗ
№ 182, том I, дело № 190 от 15 януари 1998 г.

Размерът на паричното обезщетение е
551 лв. съгласно експертна оценка за определяне на пазарната стойност на имота от
ноември 2013 г., изготвена от оценител на
имоти, дължимо на Бойка Жекова Донева;
б) позем лен имот с и ден т ификатор
55316.31.16 (стар № 31016) съгласно кадаст ра л нат а к ар т а и к а дас т ра л н и т е р ег ис три на град Шумен, одобрени със Заповед
№ РД-18 -15 на изп ъ л н и т е л н и я д и р ек т ор
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър от 10 май 2007 г., с площ на частта 155 кв. м, с трайно предназначение на
територи ята: земеделска, цели ят с площ
4779 кв. м, за който е представена скица
№ 15052 от 27 ноември 2012 г., валидна и
към 12 юли 2013 г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър –
Шумен.
Размерът на паричното обезщетение е 82 лв.
съгласно експертна оценка за определяне
на пазарната стойност на имота от ноември
2013 г., изготвена от оценител на имоти, дължимо на Християн Димитров Борисов.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на всички
заинтересовани лица по реда на А дминис т рат и вноп роцес уа л н и я кодекс. С ъ общаването да се извърши от А генция „Пътна
инфраструкту ра“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9632

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 813
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa
за изграждане на обект „Автомагистрала
„Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от км
89+100 до км 108+260, подучастък Път ІІ-80
(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000
до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при
км 99+280“ в землището на гр. Свиленград,
област Хасково
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък
„Любимец – Капитан Андреево“ от км 89+100
до км 108+260, подучастък Път ІІ-80 (Е-85)
Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000 до км
3+490 и пътен възел „Свиленград“ при км

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

99+280“ съгласно влязъл в сила подробен
устройствен план – парцеларен план, одобрен
със Заповед № РД-02-14-1024 на министъра
на регионалното развитие от 28 октомври
2013 г., имоти и части от имоти – частна
собственост, намиращи се в землището на
гр. Свиленград, община Свиленград, област
Хасково, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се
извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 1

№
Имот
по
№
ред

Вид
на територията

Начин
на трайно ползване

Вид
собственост

Име на собственика
(три имена)

СтойПлощ,
ност
подлеОбща
на пажаща
площ
рична отна
ното
чужимота
обездаващетене
ние
кв. м

кв. м

(в лв.)

1.

100.17 Земеделска земя

Нива

частна н-ци на Апостол Атанасов Ходжев

2,452

0,025

15

2.

100.18 Земеделска земя

Нива

частна Костадин Тодоров Митков

2,921

0,135

80

3.

100.19 Земеделска земя

Нива

частна Димитър Николаев Колев

3,199

0,092

55

4.

115.8

Земеделска земя

Посевна
частна Георги Стойчев Керезов
площ

2,026

0,027

16

5.

136.7

Земеделска земя

Нива

частна

н-ци на Кирки Василева
Юрукова

1,82

0,028

17

6.

136.9

Земеделска земя

Нива

частна „Ромфарм компани“ – ООД

0,65

0,052

31

1,819

0,039

23

0,149

89

7.

136.10 Земеделска земя

Нива

н-ци на Георги Димитров Бабичастна
аничин

8.

136.15 Земеделска земя

Нива

частна Георгица Петрова Иванова

5,916

9.

136.18 Земеделска земя

Нива

частна „Серес“ – АД

3,64

0,427

254

10. 136.20 Земеделска земя

Нива

частна н-ци на Щирян Станков Янъков

9,96

0,012

7

11. 136.21 Земеделска земя

Нива

частна Камелия Ангелова Ангелова

2,73

0,346

206

12. 136.24 Земеделска земя

Нива

частна н-ци на София Ангелова Бахарова

2,73

0,216

129

13. 136.27 Земеделска земя

Нива

частна Стефка Михайлова Димитрова

2,73

0,379

226

14. 136.34 Земеделска земя

Нива

частна Атанас Христов Искрев

2,73

0,188

112

БРОЙ 2
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Имот
по
№
ред

ДЪРЖАВЕН

Вид
на територията

Начин
на трайно ползване

Вид
собственост

ВЕСТНИК

Име на собственика
(три имена)

С Т Р. 8 1
СтойПлощ,
ност
подлеОбща
на пажаща
площ
рична отна
ното
чужимота
обездаващетене
ние
кв. м

кв. м

(в лв.)

15. 136.36 Земеделска земя

Нива

частна н-ци на Хрисо Петрова Широва

1,82

0,281

167

16. 136.37 Земеделска земя

Нива

частна Иванка Костова Борисова

1,696

0,251

150

17. 136.38 Земеделска земя

Нива

частна Василка Стефанова Лазарова

1,82

0,257

153

18. 136.41 Земеделска земя

Нива

частна Марина Анастасова Галева

3,64

0,093

55

19. 136.42 Земеделска земя

Нива

н-ци на Димитър Иванов Каратечастна
пелиев

5,46

0,367

219

20. 137.19 Земеделска земя

Нива

частна

„Сви лена – земеделска зем я“ –
ООД

1,82

0,018

11

21. 137.26 Земеделска земя

Нива

частна н-ци на София Ангелова Бахарова

1,82

0,035

21

1,82

0,018

11

4,744

0,37

220

Георги Костов Стоянов

22. 137.27 Земеделска земя

Нива

частна

23. 137.55 Земеделска земя

Нива

частна н-ци на Иван Димитров Дяков

24. 137.56 Земеделска земя

Нива

частна Васил Христов Василев

3,185

0,357

213

25. 145.26 Земеделска земя

Нива

частна Александър Атанасов Чобанов

4,738

0,15

89

26. 145.27 Земеделска земя

Нива

частна н-ци на Стефан Пенчев Капинчев

1,448

0,2

119

27. 145.29 Земеделска земя

Нива

н-ци на Константин Георгиев
частна
Пънделов

6,497

0,137

82

28. 146.4

Земеделска земя

Нива

частна н-ци на Хрисо Димитрова Филева

5,42

0,382

228

29. 146.5

Земеделска земя

Нива

частна н-ци на Михаил Георгиев Шомов

3,92

0,796

474

3,862

1,191

710
182

Снежана Костова Стоянова

30. 146.6

Земеделска земя

Нива

н-ци на Никола Анастасов
частна
Шишманов

31. 146.7

Земеделска земя

Нива

частна Милко Ламбов Мърдев

2,166

0,306

32. 146.9

Земеделска земя

Нива

частна Златка Димитрова Льондова

6,499

0,029

17

33. 146.10 Земеделска земя

Нива

частна Йоланта Димитрова Хаджипетрова

1,08

0,15

89

34. 146.26 Земеделска земя

Нива

частна „Толалт“ – ЕООД

2,26

0,7

417

35. 146.27 Земеделска земя

Нива

частна Трифон Христов Тодоров

2,715

0,403

240

36. 146.36 Земеделска земя

Нива

частна н-ци на Димитър Стефанов Сидеров

2,56

0,009

5

37. 147,47 Земеделска земя

Лозе

частна „Караташ България“ – ООД

2,293

0,216

129

38. 147.30 Земеделска земя

Лозе

частна Коста Трендафилов Джевелеков

1,408

0,024

14

39. 147.33 Земеделска земя

Лозе

частна

н-ци на Елена Петрова Каракачанова

2,751

0,113

67

40. 151.9

Земеделска земя

Нива

частна Георги Мирчев Папазов

8,664

0,204

122

41. 151.19 Земеделска земя

Нива

частна Анастасия Вангелова Лечева

4,338

0,135

80

42. 151.20 Земеделска земя

Нива

частна Ваня Георгиева Синанова

3,436

0,11

66

43. 151.50 Земеделска земя

Нива

частна „Одриси“ – ЕООД

2,891

0,835

497

2,29

0,376

224

Красимир Мирчев Папазов
Тинка Станчева Папазова

Тодора Вангелова Петкова
44. 151.62 Земеделска земя

Нива

частна София Георгиева Вальова
Добринка Георгиева Георгиева

Земеделска земя

Нива

частна н-ци на Иван Христов Къналиев

1,244

0,01

6

46. 164.15 Земеделска земя

45. 163.1

Нива

частна н-ци на Димитър Василев Грозев

11,563

0,077

46
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подлеОбща
на пажаща
площ
рична отна
ното
чужимота
обездаващетене
ние

Име на собственика
(три имена)

кв. м

кв. м

(в лв.)

47. 164.18 Земеделска земя

Нива

частна н-ци на Димитър Христов Скерлев

1,445

0,038

23

48. 164.19 Земеделска земя

Нива

частна „Полтурист“ – ЕООД

1,395

0,042

25

49. 196.1

Земеделска земя

Нива

частна Иванка Николова Въчева

19,204

0,145

86

50. 196.4

Земеделска земя

Нива

частна Златка Николова Делева

8,927

0,005

3

51. 196.40 Земеделска земя

Нива

частна Елена Тонева Атанасова

7,279

0,197

117

52. 196.41 Земеделска земя

Нива

частна Златка Тонева Димитрова

6,371

0,043

26

53. 196.42 Земеделска земя

Нива

частна Васил Димитров Карахадъров

2,27

0,019

11

54. 203,43 Земеделска земя

Нива

частна Христо Илчев Митев

5

0,269

160

55. 203,46 Земеделска земя

Нива

частна Жулиета Димитрова Зайчева

4

0,083

49

56. 151.60 Урбанизирана

Складов
Кичка Димитрова Тоневачастна
терен
Павлова

8,674

0,014

100

57. 151.65 Урбанизирана

Др.
складов частна „ДЕК – 1“ – ООД
терен

32,421

0,453

2 935

Общо: 254,177

12,023

9 918

9633

РЕШЕНИЕ № 814
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa
за изграждане на обект „Път ІІ-55 „Велико
Търново – Гу рково“ от к м 11+170 до к м
31+561,10 – реконс т ру к ц и я, окон чат е л но
преоткосиране и укрепване“ на територията
на област Велико Търново
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. О т ч у ж да ва з а д ърж а вн а н у ж да з а
изг ра ж дане на обект „Път ІІ-55 „Велико
Търново – Г у рково“ о т к м 11+170 до к м
31+561,10 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване“ съгласно влeзли
в сила парцеларни планове, одобрени със
заповеди № РД-02-14-705 и № РД-02-14-492
на заместник-министъра на регионалното
развитие, съответно от 3 август 2007 г. и от
23 май 2013 г., и Решение № 664 на Общинския
съвет на Община Велико Търново по Протокол № 42 от 25 април 2013 г. за одобряване на
проект за ЧИ на ПУП – план за регулация
за квартали 1 и 13 по плана на с. Въглевци

и улична регулация на улица с ОК 1-2-3-2788-87-86-85-84-83 по регулационния план на
селото, и проект за ПУП – план за улична
регулация за част от територията на с. Райковци, и проект на ПУП – план за улична
регулация за част от територията на населено
място Мишеморков хан, имоти и части от
имоти – частна собственост, намиращи се
в землищата на с. Големаните, с. Габровци,
с. Райковци, с. Въглевци и с. Вонеща вода,
общ ина Велико Търново, област Велико
Търново, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс. Съобщаването
да се извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

Приложение
към т. 1
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Землище на с. ВЪГЛЕВЦИ с ЕКАТТЕ 12396
Окончателно преоткосиране и укрепване
Земеделски имоти
№
по
ред

Имот
№

Вид на територията

Начин на
трайно
ползване

Площ
на
Вид соб- Име на собственика на
имота
ственост
имота
дка

1.

51001

Селскост.

2.

51004

Селскост.

3.

147026 Селскост.

4.

147027 Селскост.

5

147028 Селскост.

6.

147029 Селскост.

7.

148040 Селскост.

8.

148041 Селскост.

9.

187010 Селскост.

10. 187011 Селскост.
11. 187013 Селскост.
12. 189010 Селскост.
13. 189011 Селскост.
14. 189012 Селскост.
15. 190053 Селскост.
16. 190054 Селскост.
17.

190055 Селскост.

18. 195014 Селскост.
19. 195015 Селскост.
20. 195017 Селскост.
21. 195018 Селскост.
22. 195019 Селскост.
23. 195020 Селскост.

Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива

частна
частна
частна
частна
частна

Пасище, мера частна
Изоставена
частна
нива
Изоставена
частна
нива
Овощна градина
Овощна градина
Овощна градина
Изоставена
нива
Нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Пасище, мера
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива

частна

частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна

насл. Станчо Колев Димитров
насл. Христо Маноев
Драганов
насл. Никола Дончев
Янков
нас л. Ца н ьо Тодоров
Райков
насл. Мино Дончев Минов

Площ,
подле- Стойност на
жаща на паричното
отчужда- обезщетение
ване
дка
(в лв.)

3,105

0,078

4

1,100

0,003

1

2,000

0,010

1

1,900

0,054

3

1,300

0,038

2

насл. Пенчо и Иван Цаневи Йорданови

4,491

0,105

5

„ЕЛМОТ“ – АД

2,347

0,024

1

нас л. С т ефа н Ра д ков
Цанев
насл. Радко Цанев Георгиев
насл. Марина Косева
Белчева
н а с л . В е л ко И в а н о в
Велков

2,351

0,206

10

3,009

0,056

3

0,668

0,070

3

„ЕЛМОТ“ – АД

3,371

0,267

13

1,998

0,065

3

2,579

0,081

4

нас л. Йовчо Колев
Йовчев
н а с л . Пе н ч о Йо в ч е в
Камбуров
насл. Васил Пенчев Михов
насл. Райко Иванов Рад
ков
насл. Петър Райков Пашов
насл. Михал Николов
Калчев
насл. Иван Леф теров
Иванов

4,919

0,158

8

2,200

0,004

1

2,500

0,014

1

3,914

0,067

3

4,500

0,079

4

насл. Пенчо Михов Пеев

2,100

0,116

6

3,100

0,014

1

3,700

0,178

9

1,700

0,095

5

1,800

0,041

2

насл. Петко Бончев Минов
насл. Тодор Дончев Узунов
насл. Симеон Ка лчев
Коев
насл. Пенчо Михов Пеев

С Т Р.

№
по
ред
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Площ
на
Вид соб- Име на собственика на
имота
ственост
имота
дка

24. 195021 Селскост.
25. 195022 Селскост.
26. 195023 Селскост.
27. 195024 Селскост.
28. 195025 Селскост.

Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива

частна
частна
частна

1

7,404

0,298

15

0,327

0,138

7

0,050

0,038

2

0,897

0,012

1

0,876

0,147

7

0,735

0,103

5

0,550

0,021

1

2,170

0,156

8

0,892

0,201

10

0,493

0,003

1

2,111

0,013

1

88,658

3,117

160

32. 213004 Селскост.

Ливада

частна

37. 213036 Селскост.
38. 214026 Селскост.
39. 214061 Селскост.

Пасище, мера
Овощна градина
Овощна градина

2

0,018

частна

гра-

0,035

2,100

Ливада

36. 213035 Селскост.

2,000

Ваня Иванова Матеева

31. 213003 Селскост.

гра-

2

частна

частна

35. 213034 Селскост.

0,037

1

Ливада

гра-

1,500

0,018

30. 213002 Селскост.

34. 213008 Селскост.

3

1,900

частна

гра-

0,056

Лазар Петров Лазаров

Пасище, мера

Овощна
дина
Овощна
дина
Овощна
дина
Овощна
дина

4,001

частна

29. 195045 Селскост.

33. 213005 Селскост.

насл. Недю Иванов Недев
насл. Симеон Ка лчев
Коев
насл. Стефан Цанев
Райков

Площ,
подле- Стойност на
жаща на паричното
отчужда- обезщетение
ване
дка
(в лв.)

частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна

насл. Русин Милев
Дончев
насл. Радко Цанев Георгиев
насл. Недю Иванов Недев
насл. Райко Велков Райков
н а с л . В е л ко И в а н о в
Велков
насл. Стефан Цанев
Райков
Васил Петров Василев
насл. Цани Йорданов
Денчев
насл. Пен чо А нг елов
Пеев
нас л. Ца н ьо Тодоров
Райков
насл. Йовчо Димитр ов
Георгиев

ОБЩО

Реконструкция на техническа инфраструктура
Земеделски имоти

№
по
ред

Имот
№

Вид на
територията

Начин на
трайно
ползване

Изоставена
нива
Изоставена
Селскост.
нива
Изоставена
Селскост.
нива

1.

51001

Селскост.

2.

51004

3.

51005

4.

52001

Селскост.

5.

52002

Селскост.

6.

52003

Изоставена
нива

Изоставена
нива
Изоставена
Селскост.
нива

Вид собственост

частна
частна
частна
частна
частна
частна

Име на собственика
на имота

насл. Станчо Колев Димитров
насл. Христо Маноев
Драганов
насл. Косю Маноев
Драганов
насл. Маной Драганов
Маноев
насл. Стою Дам янов
Коев
насл. Косю Маноев
Драганов

Площ
на
имота

Площ,
подлеСтойност
жаща на на паричното
отчуж- обезщетение
даване

дка

дка

(в лв.)

3,105

0,112

5

1,100

0,157

8

2,300

0,257

13

2,000

0,210

10

2,100

0,186

9

2,401

0,198

10

БРОЙ 2

№
по
ред

Имот
№

ДЪРЖАВЕН

Вид на
територията

Начин на
трайно
ползване

Изоставена
Селскост.
нива
Изоставена
Селскост.
нива

Вид собственост

Име на собственика
на имота

насл. Райко Желязков
Райков
насл. Стою Дам янов
Коев

С Т Р. 8 5
Площ
на
имота

Площ,
подлеСтойност
жаща на на паричното
отчуж- обезщетение
даване

дка

дка

(в лв.)

2,302

0,193

9

5,401

0,039

2

7.

52004

8.

52005

9.

110010

Селскост.

Овощна градина

частна

насл. Пенчо Костадинов Пенчев

1,367

0,158

8

10.

53021

Селскост.

Изоставена
нива

частна

насл. Янко Стефанов
Костадинов

2,000

0,016

1

11.

53022

Селскост.

2,101

0,023

1

12.

195018

Селскост.

3,700

0,097

5

13.

195019

Селскост.

14.

195020

Селскост.

15.

195021

Селскост.

16.

195022

Селскост.

17.

213008

Селскост.

18.

213009

Селскост.

19.

214002

20.

214003

Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Изоставена
нива
Овощна градина
Овощна градина

частна

ВЕСТНИК

частна

насл. Мари я Димова
Иванова
н а с л . Тод о р До н ч е в
Узунов
насл. Симеон Калчев
Коев
н а с л . Пе н ч о М и хо в
Пеев
н а с л . Нед ю И в а н о в
Недев
насл. Симеон Калчев
Коев
нас л. С т е фа н Ц а нев
Райков

1,700

0,099

5

1,800

0,116

6

4,001

0,286

14

1,500

0,052

3

0,761

0,090

4

частна

Веса Иванова Данова

3,906

0,200

10

Селскост. Нива

частна

нас л. С т е фа н Ц а нев
Райков

1,019

0,131

6

Селскост. Ливада

частна

Цаню Иванов Попов

0,755

0,119

1

2,739

130

Обща
площ
на
имота

Площ,
подлежаща
на отчуждаване

Стойност
на паричното
обезщетение

дка

дка

(в лв.)

частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна

ОБЩО

Окончателно преоткосиране и укрепване
Урбанизирана територия

№
по
ред

Имот
№

Вид на
територията

Начин на
трайно
ползване

Вид собственост

Име на собственика
на имота

1.

16

За д ру г ви д
Урба н иозеленени
зирана
площи

частна

Денчо Райков

1,106

0,643

2 562

2.

17

За д ру г ви д
Урба н иозеленени
зирана
площи

частна

Иван Денчев Йорданов

0,822

0,345

1 374

3.

18

За д ру г ви д
Урба н иозеленени
зирана
площи

частна

Тодор Тодоров Пашов

1,173

0,492

1 960

4.

79

За д ру г ви д
Урба н иозеленени
зирана
площи

частна

Пенчо Цанев Пашов

1,149

0,248

988

5.

586

За д ру г ви д
Урба н иозеленени
зирана
площи

неус т а новен с о б с т 
веник

1,952

1,450

5 777

6,202

3,178

12 661

ОБЩО

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Землище на с. Вонеща вода с ЕКАТТЕ 12098
Окончателно преоткосиране и укрепване
Земеделски имоти

№
по
ред

Имот
№

Вид на
територията

Начин на
трайно
ползване
Гора в зем.
земи
Гора в зем.
земи
И з о с т а в ен а
нива
И з о с т а в ен а
нива

1.

44009

Селскост.

2.

44012

Селскост.

3.

71008

Селскост.

4.

71009

Селскост.

5.

76005

Селскост. Нива

6.

76025

Селскост.

7.

77005

8.

77007

9.

77012

Селскост.

10.

77013

Селскост.

Вид собственост

насл. Пауна Стоянова Тодорова
насл. Никола Недялков Пашов
насл. Иван Митев
Кичуков
насл. Митьо Минчев Димов
насл. Тодор Петков
Велков
Петко Иванов Пет
ков
насл. Христо Стоянов Баев

частна
частна
частна
частна
частна

И з о с т а в ен а
нива
И з о с т а в ен а
Селскост.
нива
И з о с т а в ен а
Селскост.
нива

Име на собственика на имота

частна
частна

Стойност на
парично
обезщетение

дка

Площ,
подлежаща
на отчуждаване
дка

0,079

0,079

9

0,006

0,006

1

0,422

0,015

2

1,013

0,050

6

2,750

0,289

307

2,062

0,393

418

1,269

0,011

1

Обща
площ на
имота

(в лв.)

частна

Иван Михов Иванов

2,361

0,012

1

И з о с т а в ен а
нива

частна

насл. Тодор Ненов
Петров

0,978

0,010

1

И з о с т а в ен а
нива

частна

насл. Ангел Ненов
Петров

0,448

0,143

152

1,008

898

ОБЩО
Реконструкция на техническа инфраструктура
Гори в земеделски земи

№
по
ред

Имот
№

Вид на територията

Начин на
трайно
ползване

Вид собственост

Име на собственика
на имота

Стойност на
парично
обезщетение

дка

Площ,
подлежаща
на отчуждаване
дка

Обща
площ на
имота

(в лв.)

1.

44002

в зем. частна
Селскост. Гора
земи

насл. Пауна Стоянова
Тодорова

1,651

0,218

24

2.

44011

в зем. частна
Селскост. Гора
земи

насл. Никола Недялков
Пашов

0,103

0,007

1

1,754

0,225

25

ОБЩО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Землище на с. Габровци с ЕКАТТЕ 14235
Окончателно преоткосиране и укрепване
Земеделски имоти
№
по
ред

Имот
№

Вид на територията

Начин на
трайно
ползване

Вид собственост

Име на собственика
на имота

Обща
площ на
имота
дка

Площ,
Стойподленост на
жаща на парично
отчуж- обезщедаване
тение
дка
(в лв.)

1.

73001

Селскост.

Нива

частна

насл. Никола Байчев
Райков

2,035

0,004

4

2.

74010

Селскост.

Нива

частна

насл. Йорданка Денчева Байчева

5,000

0,123

122

0,127

126

ОБЩО

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

Реконструкция на техническа инфраструктура
Земеделски имоти

№
по
ред

Имот
№

Вид на територията

Начин на
трайно
ползване

Обща
площ на
имота

СтойПлощ,
ност
подлена пажаща на
рично
отчужобезщедаване
тение

Вид собственост

Име на собственика
на имота

дка

дка

(в лв.)

2,916

0,027

25

2,035

0,050

46

0,077

71

1.

72001

Селскост.

Нива

частна

насл. Денчо Райков
Байчев

2.

73001

Селскост.

Нива

частна

насл. Никола Байчев
Райков

ОБЩО

Окончателно преоткосиране и укрепване – по § 4
Земеделски имоти

№
по
ред

1.

Имот
№

14

2.

9

Вид на територията

Начин на
трайно
ползване

Вид собственост

Име на собственика
на имота

Обща
площ на
имота

СтойПлощ,
ност
подлена пажаща на
рично
отчуждаобезщеване
тение

дка

дка

(в лв.)

Селскост.

Изоставени
територии
за трайни
насаждения

частна

„Сима България“ –
ЕООД

1,200

0,037

30

Селскост.

Изоставени
територии
за трайни
насаждения

частна

Милчо Атанасов Михайлов

0,600

0,025

21

0,062

51

Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща
на отчуждаване

Стойност
на парично
обезщетение

дка

дка

(в лв.)

24,594

0,092

19

24,594

0,092

19

Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща
на отчуждаване

Стойност
на парично
обезщетение

дка

дка

(в лв.)

18,537

0,806

167

ОБЩО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Землище на с. Големаните с ЕКАТТЕ 15401
Окончателно преоткосиране и укрепване

№
по
ред

1.

Имот
№

36006

Вид на територията

Селскост.

Начин на
трайно
ползване

Нива

Вид собственост

частна

Име на собственика
на имота

Килифарски манастир „Св. Богородица“

ОБЩО

Реконструкция на техническа инфраструктура

№
по
ред

1.

Имот
№

36001

Вид на територията

Селскост.

Начин на
трайно
ползване

Нива

Вид собственост

частна

Име на собственика
на имота

Килифарски манастир „Св. Богородица“

С Т Р.

№
по
ред

88

Имот
№

ДЪРЖАВЕН

Вид на територията

Начин на
трайно
ползване

Вид собственост

ВЕСТНИК

Име на собственика
на имота

БРОЙ 2

Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща
на отчуждаване

Стойност
на парично
обезщетение

дка

дка

(в лв.)

14,472

0,444

92

2.

36005

Селскост.

Изоставена
нива

частна

Килифарски манастир „Св. Богородица“

3.

36006

Селскост.

Нива

частна

Килифарски манастир „Св. Богородица“

24,594

1,448

300

4.

30005

Селскост.

Др. произв.
база

частна

Килифарски манастир „Св. Богородица“

2,473

0,027

6

5.

30016

Селскост.

Нива

частна

Килифарски манастир „Св. Богородица“

13,908

0,038

8

6.

31008

Селскост.

Изоставена
нива

частна

Килифарски манастир „Св. Богородица“

2,745

0,022

5

2,785

578

ОБЩО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Землище на с. Райковци с ЕКАТТЕ 61861
Окончателно преоткосиране и укрепване
Земеделски имоти

№
по
ред

Имот
№

Вид на територията

Начин на
трайно
ползване

Вид собственост

Име на собственика на имота

Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща на
отчуждаване

Стойност
на парично
обезщетение

дка

дка

(в лв.)

1.

16001

Селскост.

Нива

частна

насл. Недю Николов Христов

1,599

0,211

208

2.

16002

Селскост.

Нива

частна

насл. Колю и Петко
Василеви Дончеви

3,492

0,163

173

3.

18001

Селскост.

Нива

частна

насл. Станю Михов
Димов

1,730

0,060

59

4.

53002

Селскост.

Нива

частна

Васил Иванов
Владев

1,964

0,076

78

5.

53003

Селскост.

Нива

частна

насл. Петко Митев
Гвоздев
Съба П. Петрова

1,264

0,208

206

6.

53004

Селскост.

Нива

частна

Илия Христов
Николов

0,724

0,100

99

7.

53005

Селскост.

Нива

частна

Христо Белчев
Христов

0,381

0,020

20

8.

53006

Селскост.

Нива

частна

насл. Стояна Хр.
Райкова
Стойка Хр. Георгиева

0,752

0,016

16

9.

54013

Селскост.

Нива

частна

насл. Първан
Христ ов Николов

2,960

0,059

6

10.

54014

Селскост.

Нива

частна

насл. Кою и Петко
Пеневи Куцарови

0,327

0,311

34

БРОЙ 2

№
по
ред

Имот
№

ДЪРЖАВЕН

Вид на територията

Начин на
трайно
ползване

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща на
отчуждаване

Стойност
на парично
обезщетение

Вид собственост

Име на собственика на имота

дка

дка

(в лв.)

0,898

0,062

7

11.

54028

Селскост.

Нива

частна

насл. Петко Дончев
Буков

12.

91001

Селскост.

Нива

частна

насл. Митьо Стойков Димитров

0,883

0,086

85

13.

91002

Селскост.

Нива

частна

насл. Дамян Коев
Петров

2,160

0,065

64

14.

91003

Селскост.

Нива

частна

насл. Митьо Стойков Димитров

0,876

0,049

48

15.

91004

Селскост.

Нива

частна

насл. Пенчо Златев
Трифонов

1,506

0,166

164

16.

91005

Селскост.

Нива

частна

насл. Стоян Николов Кучев

3,358

0,584

621

17.

104056

Селскост.

Нива

частна

насл. Петко Михов
Райнов

1,276

0,021

22

18.

105007

Селскост.

Нива

частна

насл. Слави Колев
Славов

2,420

1,192

1178

19.

105008

Селскост.

Нива

частна

насл. Иван Денчев
Тодоров

0,506

0,275

272

20.

105009

Селскост.

Нива

частна

насл. Белчо Йовков
Белчев

0,505

0,240

237

21.

105010

Селскост.

Нива

частна

насл. Цаню Петров
Цанев

0,960

0,356

352

22.

105011

Селскост.

Нива

частна

насл. Димо Петров
Белчев

0,389

0,104

103

23.

105012

Селскост.

Нива

частна

насл. Цаньо Белчев Колев

0,436

0,221

227

24.

105013

Селскост.

Нива

частна

насл. Колю Цанев
Колев

0,321

0,093

99

25.

106002

Селскост.

Нива

частна

насл. Цани Недков
Цанев

1,958

0,005

1

26.

106003

Селскост.

Нива

частна

насл. Иван Славов
Стоянов

2,014

0,073

8

27.

109006

Селскост.

Нива

частна

насл. Марин Атанасов Йовков

2,073

0,128

14

28.

137003

Селскост.

Изоставена нива

частна

насл. Димо Петров
Белчев

0,423

0,143

141

29.

137004

Селскост.

Изоставена нива

частна

насл. Георги Петров
Белчев

0,766

0,215

212

30.

137005

Селскост.

Изоставена нива

частна

насл. Атанас Димитров Митев

0,924

0,183

181

31.

137006

Селскост.

Изоставена нива

частна

насл. Колю Цанев
Колев

0,746

0,013

13

32.

137007

Селскост.

Изоставена нива

частна

насл. Тодор Димов Векилов

2,520

0,627

619

33.

137015

Селскост.

Изоставена нива

частна

насл. Никола Пеев
Райков

0,736

0,012

12

34.

137016

Селскост.

Изоставена нива

частна

насл. Цаню Петров
Цанев

0,891

0,719

710

35.

137017

Селскост.

Изоставена нива

частна

насл. Димо Петров
Цанев

0,983

0,390

385

С Т Р.

№
по
ред

90

Имот
№

ДЪРЖАВЕН

Вид на територията

Начин на
трайно
ползване

Вид собственост

ВЕСТНИК

Име на собственика на имота

БРОЙ 2

Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща на
отчуждаване

Стойност
на парично
обезщетение

дка

дка

(в лв.)

частна

насл. Кою Цанев
Добрев

3,628

0,414

440

36.

137019

Селскост.

Изоставена нива

37.

137022

Селскост.

Изоставена нива

частна

насл. Михо Колев
Георгиев

1,444

0,094

96

38.

137023

Селскост.

Изоставена нива

частна

насл. Кою Цанев
Добрев

1,375

0,297

305

39.

169001

Селскост.

Гора в зем.
земи

частна

насл. Георги Петров
Белчев

0,791

0,791

89

40.

170007

Селскост.

Гора в зем.
земи

частна

насл. Петко Михов
Райнов

0,572

0,572

82

41.

174001

Селскост.

Нива

частна

насл. Иван Владов
Бижев

0,254

0,047

46

42.

174002

Селскост.

Нива

частна

насл. Недялко
Генчев Владов

0,310

0,080

79

43.

174003

Селскост.

Нива

частна

насл. Георги Тодоров Корийков

1,030

0,137

135

44.

174004

Селскост.

Нива

частна

насл. Слави Тодоров Славов

1,443

0,160

158

56,568

9,838

8104

Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща на
отчуждаване

Стойност
на парично
обезщетение

дка

дка

(в лв.)

6,362

0,045

5

6,362

0,045

5

ОБЩО

Реконструкция на техническа инфраструктура

Земеделски имоти

№
по
ред

Имот
№

54016

Вид на територията

Селскост.

Начин на
трайно
ползване

Вид собственост

Нива

частна

Име на собственика на имота

насл. Дамян Коев
Петров

ОБЩО

Урбанизирана територия
№
по
ред

Имот
№

Вид на
територията

Окончателно преоткосиране и укрепване
Начин на трайно
ползване

Вид соб- Име на собствественост ника на имота

за автоспирка
1.

105

ОБЩО

Ур б а н и зирана

навес без огради
и стени
други нежилищни
търговски обект

частна

Венцислав Хрис
тов Беров

Обща
Площ,
площ на подлеимота
жаща на
отчуждаване

Стойност
на парично
обезщетение

кв. м

кв. м

(в лв.)

165,000

165,000

435

31

31

262

58

58

1401
2098

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

Имот №

Вид на територията

С Т Р. 9 1

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
м. Мишеморков хан с ЕКАТТЕ 48636
Окончателно преоткосиране и укрепване

Урбанизирана територия
№
по
ред

ВЕСТНИК

Начин на
трайно
ползване

Вид
собственост

Обща
площ
на
имота

Име на собственика
на имота

кв. м
1.

2.

Площ,
Стойподле- ност на
жаща на парично
отчуж- обезщедаване
тение
кв. м

(в лв.)

Н и с ко з а Урба н изин-ци Върбан Пенчев
48636.504.5
строяване
частна
1413,000
рана
Атанасов
(до 10 м)

25,000

104

н-ци Кирил Маринов
Н и с ко з а Урба н изиАта нас ов, Йорда н к а
строяване
частна
2361,000
рана
Маринова Бижева, Ата(до 10 м)
нас Маринов Атанасов

6,000

19

20,000

107

48636.504.3

Сграда 1

частна

н-ци Кирил Маринов
Ата нас ов, Йорда н к а
Маринова Бижева, Атанас Маринов Атанасов

20,000

ОБЩО

230

Имоти – горска територия (засегнати от окончателно преоткосиране и укрепване)
№
по
ред

Имот
№ по
КВС

Имот
проек
тен №

Вид на
територията

Начин на
трайно
ползване

Име на собственика на
имота
три имена/име на юридическо лице

Площ,
Стойподленост на
Площ на
жаща на паричноимота
отчуж
то обез(дка)
даване
щетение
(дка)
(в лв.)

РЕГИСТЪР НА ЗЕМИ И ГОРИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ
Землище на с. Вонеща вода с ЕКАТТЕ 12098
II. ГОРСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ
Горскост.

За лесена
Пауна Стоянова Тодорова
терит.

8,391

1,358

15533

314012

Горскост.

За лесена
Ганчо Цонев Крайчев
терит.

6,002

0,729

8254

318009

318014

Горскост.

За лесена
Христо Стоянов Петков
терит.

12,300

0,167

2163

318010

318016

Горскост.

За лесена
Петко Стоянов Петков
терит.

12,300

0,131

1697

38,993

2,385

27647

1.

305019

2.

314008

3.
4.

Всичко горски имоти с. Вонеща вода
Землище на с. Въглевци с ЕКАТТЕ 12396
II. ГОРСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ
5.

304008

304017

Горскост.

Ши роко Марин Първанов Николов
лист. гора

5,000

0,019

23

6.

315010

315039

Горскост.

Ши роко Стефана Пенчева Дочева
лист. гора

5,501

0,418

163

7.

315011

315043

Горскост.

Ши роко Марин Генчев Белчев
лист. гора

4,001

0,145

57

14,502

0,582

243

3,999

0,014

12

Всичко горски имоти с. Въглевци
Землище на с. Габровци с ЕКАТТЕ 14235
I. ГОРСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ
8.

239002

239015

Горскост.

Ш и р о к о - Кина Александрова Пенлист. гора чева

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

№
по
ред

Имот
№ по
КВС

Имот
проек
тен №

Вид на
територията

9.

239003

239013

Горскост.

Начин на
трайно
ползване

ВЕСТНИК

Име на собственика на
имота
три имена/име на юридическо лице

БРОЙ 2
Площ,
Стойподленост на
Площ на
жаща на паричноимота
отчуж
то обез(дка)
даване
щетение
(дка)
(в лв.)

Ши роко Пенчо Недев Пенчев
лист. гора

Всичко горски имоти с. Габровци

4,700

0,029

25

8,699

0,043

37

Землище на с. Райковци с ЕКАТТЕ 61861
II. ГОРСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ
10.

402004

402020

Горскост.

ИглолистРайна Димова Пометкова
на гора

5,000

0,005

3

11.

413004

413026

Горскост.

За лесена
Недю Желев Марков
терит.

4,950

1,124

1357

12.

413005

413028

Горскост.

За лесена
Иван Златев Иванов
терит.

4,793

1,078

1302

13.

413006

413029

Горскост.

За лесена
Върбан Пенчев Василев
терит.

15,699

3,170

3828

14.

413007

413030

Горскост.

З а л е с е н а Иван Митев Николов
терит.
Кучев

12,500

0,536

647

15.

438002

438017

Горскост.

З а л е с е н а Митю Георгиев Димитров
терит.
Казаков

16,379

0,342

263

Всичко горски имоти с. Райковци

59,321

6,255

7400

ВСИЧКО ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ ЗА ОБЕКТ „II-55 „ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ГУРКОВО“ ОТ КМ 11+170 ДО КМ 31+561.10
ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕОТКОСИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ“:

121,515

9,265

35327

Имоти – горска територия (засегнати от реконструкция на техническа инфраструктура)
№
по
ред

Имот
№ по
КВС

Имот
проек
тен №

Вид на
територията

Начин на
трайно
ползване

Име на собственика на
имота
три имена/име на юридическо лице

Площ на Площ, Стойност
имота
подле- на парич(дка)
жаща на ното обезотчужщетение,
даване
(в лв.)
(дка)

РЕГИСТЪР НА ЗЕМИ И ГОРИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ
Землище на с. Вонеща вода с ЕКАТТЕ 12098
II. ГОРСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ
1.

305019

Горскост.

За лесена
Пауна Стоянова Тодорова
терит.

8,391

0,156

1784

4,700

0,011

10

ВСИЧКО ЗА ОТЧУЖ Д А ВА НЕ ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУ К Ц И Я
НА II-55 „ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ГУРКОВО“ ОТ КМ 11+170 ДО КМ 31+561.10 –
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ОТ 2005 г.:

13,091

0,167

1794

ВСИЧКО ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ ЗА ОБЕКТ „II-55 „ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ГУРКОВО“:

134,606

9,432

37121

Землище на с. Габровци с ЕКАТТЕ 14235
I. ГОРСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ
2.

9634

239003

Горскост. Ш и р о к о - Пенчо Недев Пенчев
лист. гора

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 815
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa
за изграждане на обект „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км
61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“ на
територията на област София
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км 61+629.18
и от км 0+000 до км 0+780“ съгласно план за
изменение на улична регулация на Софийски
околовръстен път от края на пътен възел
Автомагистрала „Люлин“ – СОП до моста на
р. Какач, включително изменение на плана за
регулация на контактните територии, одобрен с
Решение № 608 на Столичния общински съвет
по Протокол № 46 от 10 септември 2009 г., и
план за регулация и план за улична регулация

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

на местността Складово производствена зона
„Модерно предградие – разширение“, одобрен
с Решение № 195 на Столичния общински
съвет по Протокол № 15 от 26 април 2012 г.,
имоти и части от имоти – частна собственост,
намиращи се в землището на гр. София, район „Връбница“ и район „Люлин“, Столична
община, област София, подробно описани в
приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и
собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се
извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 1

№
Имот
по ЕКАТТЕ
ред
68134

СтойПлощ, ност
Обща подлена
площ жаща парична
на от- ното
имота чужобездаване щетение

Вид
на територията

Начин на
трайно
ползване

Вид
собственост

Име на собственика
(три имена)

3

4

5

6

7

8

9

(кв. м) (кв. м) (в лв.)
1

2

1.

2808.89

Земеделска
Нива
земя

частна

наследници на Георги Венков
Величков

397

138

996

2.

4401.3

Земеделска
Пасище
територия

частна

наследници на Маноил Георгиев Найденов

750,2

335

2417

3.

4401.4

Земеделска
Пасище
територия

частна

наследници на Димитър Геор749,51
гиев Найденов

235

1695

4.

4401.5

Земеделска
Пасище
територия

частна Йордан Георгиев Найденов

750,6

201

1450

208

1501

Боян Костадинов Гьорев – нас
ледници

892

190

1371

5.

4401.6

Земеделска
Пасище
територия

Цветанка Веселинова Георгиева, Жанета Георгиева Василева, Ирена Георгиева Василева,
частна
735,75
Тереза Григорова Георгиева,
наследници на Григор Георгиев
Найденов

6.

2808.86

Земеделска
Нива
територия

частна

7.

2808.149

Ур ба н и зи ра- За друг вид
на територия застрояване

-

неустановен

2086

89

5002

8.

2808.150

За друг вид
Ур ба н и зи разаст роявана територия
не

-

неустановен

2076

233

13 095

С Т Р.
1

94

9

1199

894

50 243

5

6

1407

470

26 414

3047

1452

65 282

12. 2808.1859 Зем. земя

Елка Владова Димитрова, Димит ър Генчев Георгиев, наследници на Стоил Георгиев
Цветанов, Кирка Спасова Гатова, Генчо Генадиев Георгиев,
Венета Георгиева Петрунова,
Василка Георгиева Паскалева,
Косена Василева Цветанова,
За друг вид
Блага Георгиева Илиева, Светзаст роява- частна ла Миланова Милова, Латинка
не
Стойнева Бакърджиева, Гина
Миланова Стефанова, Румяна
Стойнева Цветанова, Симеон
Стилиянов Спиров, Николина
Георгиева Тасева, Евлоги Миланов Цветанов, наследници на
Христина Георгиева Илиева,
Цветанка Стойнева Ангелова,
Спас Цветанов Цветанов

1362

352

19 782

13. 2808.1902 Зем. земя

наследници на Стоил Георгиев Цветанов, Кирка Спасова
Гатова, Венета Георгиева Петру нова, Василка Георгиева
Паскалева, Блага Георгиева
И л иев а , С в е т л а М и л а нов а
Ми лова, Лат инка Стойнева
Бакърджиева, Гина Миланова
За друг вид
Стефанова, Румяна Стойнева
заст роява- частна
Цветанова, Симеон Стилиянов
не
Спиров, Николина Георгиева
Тасева, Евлоги Миланов Цветанов, наследници на Христина
Георгиева Илиева, Цветанка
Стойнева Ангелова, Димитър
Генчев Георгиев, Генчо Генадиев Георгиев, Спас Цветанов
Цветанов

1775

168

9442

14. 2808.1920 Зем. земя

За друг вид
заст роява- частна Бойко Стоилов Боянов
не

592

53

2979

15. 2808.1933 Зем. земя

За друг вид
заст роява- частна „Кентавър“ – ЕООД
не

1175

563

31 641

16. 2808.1935 Зем. земя

За друг вид
заст роява- частна
не

2353

255

14 331

17. 2808.1989 Зем. земя

Е л к а В л а д ов а Д и м и т р о в а ,
За друг вид
С в е тл а М и л а нов а М и лов а ,
заст роява- частна
Гина Ми ланова Стефанова,
не
Евлоги Миланов Цветанов

1662

498

27 988

За друг вид
Ур ба н и зи разаст роява- частна Йордан Петков Махалнишки
на територия
не

10. 2808.1838 Зем. земя

11. 2808.1842

4

БРОЙ 2
8

2808.151

3

ВЕСТНИК
7

9.

2

ДЪРЖАВЕН

За друг вид
заст роява- частна Стефан Бойчев Ганев
не

За бензиУр ба н и зи ра- ностанция,
частна „Петрол“ – АД
на територия г а з о с т а н ция

Румен Петров Кръстев

БРОЙ 2
1

2

ДЪРЖАВЕН
3

18. 2808.2070 Зем. земя

4

5

ВЕСТНИК
6

За друг вид
заст роява- частна Анка Крумова Григорова
не

С Т Р. 9 5
7

8

9

598

53

2979

19. 2808.2108

За друг вид
Ур ба н и зи разаст роява- частна „Петрол“ – АД
на територия
не

2495

8

356

20. 2808.2117

За друг вид
Теодора Николова Ру нтоваУр ба н и зи разаст роява- частна Георгиева и Николай Николаев
на територия
не
Рунтов

1200

742

41 700

21. 2808.2118

За друг вид
Ур ба н и зи ранаследници на Николай и Люзаст роява- частна
на територия
бомир Владимирови Рунтови
не

1284

827

46 477

За друг вид
наследници на Стоян Димизаст роява- частна тров Илиев и наследници на
не
Паун Тотов Илиев

1124

47

2641

1303

246

13 825

22. 2808.2130 Зем. земя

23. 2808.2133

За друг вид
Ур ба н и зи разаст роява- частна „Ес Пи Ай – 97“ – ООД
на територия
не

24. 2808.2172 Зем. земя

За друг вид
Тодор Христов Христов и Илия
заст роява- частна
на Николаева Атанасова
не

2024

241

13 544

25. 2808.2173 Зем. земя

За друг вид
Иван Тихомиров Драганов и
заст роява- частна
Кирил Лозанов Минков
не

2680

233

13 095

26. 2808.2245 Зем. земя

Иванка Крумова А лексиева,
Златка Крумова Димитрова,
Венка Атанасова А врамова,
Ж ивка К ирилова Витанова,
Иван Методиев Богданов, ЛоЗа друг вид
за н Кру мов Ива нов, А н г ел
заст роява- частна
Методиев Богданов, Вера Люне
бомирова Иванова, Виолета
Кирилова Миланова, Богдан
Методиев Богданов, Станислава Христова Митова, Ваня
Христова Иванова

1488

338

18 996

27. 2808.2254

За друг вид
Ур ба н и зи раЛюдми л Пет ров Христов и
заст роява- частна
на територия
Петър Людмилов Петров
не

2021

669

37 598

28. 2808.111

За друг вид
Земеделска
заст роява- частна „Булмебел“ – ООД
територия
не

2001,93

316

17 760

29. 2808.192

За друг вид
Земеделска
заст роява- частна Жанета Стоянова Сайтова
територия
не

824,16

56

3147

30. 2808.2569

За търгов„Бовал – сервиз“ – ЕООД,
Ур ба н и зи раски обект, частна
на територия
„Бовал сервиз“ – ООД
комплекс

4235,41

41

2304

31. 2808.87

За друг вид
Земеделска
Боян Костадинов Гьорев – назаст роява- частна
територия
следници
не

1006

1006

56 537

32. 4355.2001

За друг вид
Земеделска
заст роява- частна Катерина Петрова Петкова
територия
не

7096

1127

75 915

54 390

12 450

622 503

ОБЩО

9635

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 816
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавнa нуждa за изграждане
на обект „Допълнително проектиране и строителство на Автомагистрала „Тракия“, Лот 3,
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – реконструкция на инженерни
мрежи“ на територията на област Сливен
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Допълнително проектиране и
строителство на Автомагистрала „Тракия“,
Ло т 3, у час т ък Нова За г ора – Ямбол о т
км 241+900 до км 277+597 – реконструкция
на инженерни мрежи“ съгласно влязъл в
сила парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-779 на министъра на регионалното

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

развитие от 19 август 2013 г., части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора, гр. Кермен, и с. Скобелево, община
Сливен, област Сливен, подробно описани в
приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и
собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се
извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 1

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
Землище на с. Полско Пъдарево с ЕКАТТЕ 57371
№
Имот
по
№
ред

КаНачин тего- Вид
Имот
Вид на
на трай- рия собнов
територино ползна стве№
ята
ване
зеност
мята
031108

1.

031051
031110

Земеделски земи
Земеделски земи

Нива

IV

Нива

IV

Име на собственика на
имота
(три имена)

част„Едоардо Миролио“ – ЕООД
на
част„Едоардо Миролио“ – ЕООД
на

ОБЩО

Площ,
СтойОбща
подленост на
площ
жаща на паричнона имо
отчужда- то обезта
ване
щетение
дка

дка

(в лв.)

1,833

0,010

5

0,091

0,010

5

1,924

0,020

10

ОБЩИНА СЛИВЕН
Землище на гр. Кермен с ЕКАТТЕ 36779
№
Имот
по
№
ред

КаНачин тего- Вид
Вид на
Имот
на трай- рия собтериторинов №
но ползна
ствеята
ване
земя- ност
та

Земедел1. 053005 053072
ски земи
Земедел2. 053007 053068
ски земи
ОБЩО

Нива

IV

Нива

IV

Име на собственика на
имота
(три имена)

частСлав Данев Славов
на
частнасл. на Йовчо Колев Ненчев
на

Площ,
СтойОбща
подленост на
площ
жаща на паричнона имоотчужда- то обезта
ване
щетение
дка

дка

(в лв.)

7,681

0,016

9

0,785

0,015

7

8,466

0,031

16

ОБЩИНА СЛИВЕН
Землище на с. Скобелево с ЕКАТТЕ 66812
№
по
ред

1.

Имот Имот
№
нов №

Вид на
територията

014035 014128

Земеделски земи

ОБЩО

9636

КаНачин тего- Вид
на трай- рия собно ползна
ствеване
зеност
мята
Нива

IV

Име на собственика на
имота
(три имена)

частнасл. на Васил Стоянов Ганев
на

Площ,
СтойОбща
подленост на
площ
жаща на паричнона имоотчужда- то обезта
ване
щетение
дка

дка

(в лв.)

6,551

0,052

21

6,551

0,052

21

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 817
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавнa нуждa за изграждане
на обект „Автомагистрала „Струма“, Лот 1
,,Долна Диканя – Дупница“ от км 305+220
до км 322+000 – изместване на техническа
инфраструктура и преоткосиране“ на територията на областите Перник и Кюстендил
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“, Лот 1
,,Долна Диканя – Дупница“ от км 305+220
до км 322+000 – изместване на техническа
инфраструктура и преоткосиране“ съгласно
влязъл в сила парцеларен план, одобрен със

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Заповед № РД-02-14-840 на министъра на регионалното развитие от 4 септември 2013 г.,
части от имоти – частна собственост, намиращи се на територията на община Радомир,
област Перник, и община Дупница, област
Кюстендил, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се
извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 1

ОБЩИНА ДУПНИЦА
Землище на с. Дяково с ЕКАТТЕ 24791
Земеделски земи

№
Имот
по
№
ред

1

Вид на
територията

Начин на трайно ползване

2

3

1.

128.29

селскост.

4
пасища, мери

2.

128.30

3.

Вид
собственост
5

Име на собственика

Площ, Парично обезщетение
Обща подлеплощ жаща
за
общ
на
на отза
трайни
разимота чужземя насажмер
дения
даване
дка

дка

(в лв.)

(в лв.)

(в лв.)

10

11

6

7

8

9

частна

Насл. Стоян Михайлов
Кьосев

2,000

0,110

11

селскост.

овощни насажден и я (не т ера- частна
сирани)

Насл. Стоян Зарев Деянов

1,000

0,043

4

11

15

128.31

селскост.

овощни насажден и я (не т ера- частна
сирани)

Насл. Трене Димитров
Колчаков

2,000

0,021

2

6

8

4.

128.32

селскост.

овощни насажден и я (не т ера- частна
сирани)

Нас л. Вел и н Ла зар ов
Йочев

2,000

0,039

4

11

15

5.

131.28

селскост.

ниви (орна земя) частна

Нас л. С т оя н Ви денов
Тонев

2,000

0,012

1

1

6.

131.29

селскост.

ниви (орна земя) частна

Насл. Асен Митев Пейчев

4,000

0,257

32

32

7.

131.35

селскост.

ниви (орна земя) частна

Насл. Или я Йорданов
Кьосев

5,000

0,233

30

30

8.

131.42

селскост.

ниви (орна земя) частна

Димитър Георгиев Ранов

2,000

0,350

41

41

9.

131.43

селскост.

ниви (орна земя) частна

Насл. Димитър Панчев
Кралев

2,000

0,068

7

7

10. 131.48

селскост.

ниви (орна земя) частна

Насл. Трене Зарев Бую17,200
клийски

0,083

10

10

11. 131.51

селскост.

ниви (орна земя) частна

Насл. Захари Георгиев
Попов

0,201

23

23

7,000

11

С Т Р.
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6

7

8

9

10

11

12. 131.52

селскост.

ниви (орна земя) частна

Насл. Руен Илиев Кацарски

4,500

0,002

1

13. 132.12

селскост.

овощни насажден и я (не т ера- частна
сирани)

Нас л. Зд ра вко, И ва н,
Янко Сотирови Котеви

6,001

0,209

27

52

79

14. 132.13

селскост.

овощни насажден и я (не т ера- частна
сирани)

Насл. Александър Колев
15,000
Гюндерски

1,039

223

258

481

15. 132.16

селскост.

овощни насажден и я (не т ера- частна
сирани)

Насл. Яне Панчев Байгуски

2,000

0,141

16

35

51

16. 132.17

селскост.

овощни насажден и я (не т ера- частна
сирани)

Благой Стефанов Буюклийски

2,000

0,186

22

46

68

17. 132.18

селскост.

овощни насажден и я (не т ера- частна
сирани)

Насл. Васил Георгиев
Терзийски

2,000

0,226

26

56

82

18. 132.19

селскост.

овощни насажден и я (не т ера- частна
сирани)

Насл. Борис Тренев Колчаков

3,000

0,025

3

6

9

19. 132.25

селскост.

овощни насажден и я (не т ера- частна
сирани)

Насл. Серафим Михайлов Пейчев

1,500

0,194

23

48

71

20. 132.26

селскост.

овощни насажден и я (не т ера- частна
сирани)

Насл. Филип Колев
Пейчев

2,000

0,209

24

38

62

21. 132.27

селскост.

овощни насажден и я (не т ера- частна
сирани)

Насл. Сотир Котев
Ана Терзийски

3,000

0,223

28

27

55

22. 132.28

селскост.

овощни насажден и я (не т ера- частна
сирани)

Насл. Васил Тонев Гьондерски

3,500

0,059

7

7

14

23. 133.1

селскост.

ниви (орна земя) частна

Насл. Сотир Котев
Ана Терзийски

8,000

0,020

2

2

24. 162.6

селскост.

ниви (орна земя) частна

Георги Димитров Терзийски

4,000

0,058

5

5

25. 163.3

селскост.

ниви (орна земя) частна

А с ен Д и м и т р ов Ко лчаков

1,000

0,100

56

56

103,701

4,108

628

601

1229

103,701

4,108

628

601

1229

ОБЩО
ОБЩО ЗЕМЛИЩЕ С. ДЯКОВО

1

ОБЩИНА РАДОМИР
Землище на с. ДРЕН с ЕКАТТЕ 23649
Земеделски земи
№
по
ред

Вид на
Имот
Начин на трай- Вид собтерито№
но ползване
ственост
рията

1.

3,172

селскост.

нива (орна земя)

2.

3,201

селскост.

нива (орна земя)

частна

3.

3,204

селскост.

нива (орна земя)

частна

частна

Име на собственика

Н-ц и н а К и ри л Ко с т ов
Шушев

Обща
площ на
имота

Площ, подле- Парично
жаща на отобезщечуждаване
тение

дка

дка

(в лв.)

3,492

0,060

66

0,574

0,036

38

0,833

0,028

29

0,124

133

0,124

133

Венка Йорданова Шушева

ОБЩО
ОБЩО ЗЕМЛИЩЕ С. ДРЕН

Менка Йорданова Шаранкова
Василка Кирилова Витанова

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

Землище на с. ДОЛНА ДИКАНЯ с ЕКАТТЕ 22085
Земеделски земи
Вид
на територията

Вид
собственост

№
по
ред

Имот
№

1.

48,367

селнива (орна земя) частна
скост.

2.

48,334

3.

Начин на трайно ползване

Име на собственика (три
имена)

Обща
площ на
имота

Площ, подле- Парично
жаща на от- обезщечуждаване
тение

дка

дка

(в лв.)

н-ци на Стайко Лазов Дойнов

4,525

0,058

24

селнива (орна земя) частна
скост.

н-ци на Тимо Пенев Джамалов

13,340

0,060

25

48,337

селнива (орна земя) частна
скост.

н-ци на Иван Стоянов Дангъров

1,422

0,008

3

4.

48,342

селнива (орна земя) частна
скост.

н-ци на Александър Пенев
Джамалов

2,985

0,008

3

5.

48,310

селнива (орна земя) частна
скост.

Асен, Веле, Здравко и Георги
Рударски

1,350

0,066

27

6.

48,348

селнива (орна земя) частна
скост.

Ерина Кирилова Чешмеджиева

7,235

0,008

3

7.

48,224

селнива (орна земя) частна
скост.

н-ц и на До с т а С о т и р ова
Гаджова

16,082

0,009

4

ОБЩО

0,217

89

ОБЩО ЗЕМЛИЩЕ С. ДОЛНА ДИКАНЯ

0,217

89

ОБЩИНА ДУПНИЦА
Землище на с. Делян с ЕКАТТЕ 20612
Земеделски земи
Обща
площ на
имота

Площ, подлежаща на отчуждаване

Парично
обезщетение

дка

дка

(в лв.)

3,006

0,009

6

6

ОБЩО

3,006

0,009

6

6

ОБЩО ЗЕМЛИЩЕ С. ДЕЛЯН

3,006

0,009

6

6

№
Имот
по
№
ред

Вид на
територията

Начин на трайно ползване

1.

селскост.

естествени ливади

18,30

Вид
собственост

Име на собственика (три
имена)

частна н-ци на Стоян Павлов Шопов

9637

РЕШЕНИЕ № 818
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за отчуждаване на част от имот – 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
територ ията на област Враца
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграж дане на обект „Обходен път на град
Враца – път I-1 (E-79) от км 0+000 до км
6+816.60“ съгласно влязъл в сила парцеларен
план, одобрен със Заповед № РД-02-14-569 на
замeстник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 7 март 2012 г.,
част от имот – частна собственост, намиращ
се в гр. Враца, община Враца, представляващ:

поземлен имот с идентификатор 12259.673.1
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, одобрени със
Заповед № РД-18-43 на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър от 16 септември 2005 г., последно изменени със Заповед
№ КД-14-06/204 на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца,
от 3 август 2006 г. (стар № 673001), с площ
на частта 3,336 дка, с трайно предназначение
на територията: територия, заета от води и
водни обекти, с начин на трайно ползване:
рибарник, целият с площ 132 816 кв. м.
Размерът на паричното обезщетение е
27 222 лв. съгласно експертна оценка за определяне пазарната стойност на имота от ноември 2013 г., изготвена от оценител на имоти,
и е дължимо на сдружение „Ловно-рибарско
дружество – Враца“ – гр. Враца.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имота по
т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
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3. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се
извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9638

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 4
от 10 декември 2013 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Урология“
Член единствен. С наредбата се утвърждава
медицинският стандарт „Урология“ съгласно
приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
и отменя Наредба № 26 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“
(обн., ДВ, бр. 56 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92
от 2010 г.).
§ 2. Указания по прилагането на наредбата
се дават от министъра на здравеопазването.
За министър:
Чавдар Славов
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „УРОЛОГИЯ“
I. Основна характеристика на медицинската
специалност „Урология“
1. Дефиниция, основни цели и задачи:
1.1. Медицинската специалност „Урология“ е
комплексна медицинска специалност с преобладаваща хирургична насоченост, която изучава
етиологията, патогенезата и симптоматиката на
заболяванията на пикочно-половата система при
мъжете и на пикочно-отделителната система при
жените, като осъществява и разработва методи
за диагностиката, лечението и профилактиката
им. Специалността „Урология“ се придобива при
условията и по реда на наредбата по чл. 181 от
Закона за здравето от лица с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“.
1.2. Основни цели на медицинската специалност „Урология“: осигуряване на висококвалифицирана ранна диагностика на заболявания,
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аномалии и травми в сферата на урологията,
адекватно и качествено специфично консервативно и хирургично лечение, както и интензивно
лечение, прогнозиране на изхода от заболяването,
експертна оценка на неработоспособността на
пациента, промоция на здравето, ефективна първична и вторична профилактика, рехабилитация
и здравни грижи за нуждаещите се.
1.3. Задачи за постигане на целите по т. 1.2:
1.3.1. подготовка на висококвалифицирани медицински специалисти в областта на урологията;
1.3.2. осигуряване осъществяването на адекватен обем медицински дейности в областта на
урологията в амбулаториите за специализирана
извънболнична медицинска помощ;
1.3.3. осъществяване на комплексна и последователна специализирана диагностично-лечебна
дейност от структурите по урология на лечебните
заведения за болнична помощ;
1.3.4. оказване на специализирана консултативна, методична и експертна дейност;
1.3.5. провеждане на научноизследователска
и приложна дейност в областта на урологията;
1.3.6. участие в подготовката и провеждането
на програми и проекти по социалнозначими
заболявания, включително и вродени аномалии,
заболявания и травми в обсега на урологията;
1.3.7. управление на качеството на медицинските дейности в специалността „Урология“ на
базата на въведените с този стандарт: устройствена рамка на урологичната помощ; обхват на
оказваната медицинска помощ от различните
структ у ри; к ласифициране на медицинските
дейности в специалността „Урология“; специфични показатели за оценка на медицинските
дейности по урология;
1.3.8. оценка, мониториране и контрол на
качеството.
2. Изисквания към осъществяваната професионална дейност по специалността „Урология“:
2.1. Изисквания към дейността на специалиста
по „Урология“ – съгласно раздел III и раздел VI.
2.2. Изисквания към дейността на специализанта по „Урология“ – съгласно раздел VI.
2.3. Изисквания към дейността на лекар с
друга клинична специалност или без специалност:
2.3.1. медицински дейности от компетенциите
на общопрактикуващия лекар съгласно подраз
дел А на раздел V;
2.3.2. медицински дейности от компетенциите
на лекари с друга специалност (терапевтична
или хирургична) или без специалност – съгласно
раздел VI.
2.4. Изисквания към медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи – съгласно
раздел VI:
2.4.1. медицински дейности на долекарско
ниво при проследяване на общото състояние на
урологично болен по време на консервативно
лечение или в следоперативния период;
2.4.2. медицински грижи на долекарско ниво
за урологично болни.
II. Обхват на медицинската помощ, оказвана
в специалността „Урология“
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1. Медицинската помощ, оказвана в специалността „Урология“, обхваща:
1.1. Диагностика и лечение на вродени аномалии, патологични процеси, заболявания и
травми, засягащи:
1.1.1. отделителната система при мъжа и жената (бъбреци, уретери, пикочен мехур);
1.1.2. мъжката полова система.
1.2. Диагностичната дейност по урология се
осъществява посредством методи за:
1.2.1. неинвазивна диагностика;
1.2.2. инвазивна диагностика;
1.2.3. диагностика, извършвана в среда на
йонизиращо лъчение.
1.3. Инвазивната диагностика се извършва
в операционна за ла (или манип улационна),
оборудвана с необходимата за диагностичната
дейност апаратура и инструментариум.
1.4. Диагностиката, осъществявана в среда на
йонизиращо лъчение, се извършва в кабинети,
отговарящи на здравните и техническите изисквания за работа в йонизираща среда.
1.5. Оперативната у рологична дейност се
извършва в операционни зали, разположени в
обособена операционна зона на клиниката или
отделението или в операционния блок на лечебното заведение.
2. Медицинската помощ по т. 1 се оказва:
2.1. в лечебни заведения;
2.2. от уролог – лекар с придобита специалност
по „Урология“, и други правоспособни лица;
2.3. чрез извършване на медицински дейности.
3. Повечето медицински дейности в урологията са хирургични.
4. Част от медицинските дейности в урологията
се практикуват в условия на спешност.
III. Същност и обект на медицинските дейности в специалността „Урология“
1. Според своята същност медицинските дейности в специалността „Урология“ са:
1.1. диагностично-лечебни дейности;
1.2. профилактични дейности;
1.3. други медицински дейности:
1.3.1. медицинска експертиза;
1.3.2. методична помощ;
1.3.3. промотивни дейности;
1.3.4. рехабилитационни дейности.
2. Диагностично-лечебни дейности (ДЛД):
2.1. Обект на ДЛД:
2.1.1. спешни те състояни я в у ролог и я та,
включително всички видове травми;
2.1.2. острите и хронично изострените възпалителни заболявания на урогениталната система;
2.1.3. всички форми на уролитиаза;
2.1.4. вродените и придобитите заболявания на:
2.1.4.1. бъбрека;
2.1.4.2. уретера;
2.1.4.3. пикочния мехур;
2.1.4.4. простатната жлеза;
2.1.4.5. уретрата;
2.1.4.6. органите на мъжката полова система;
2.1.5. онкологичните заболявания, засягащи
органите на отделителната система при мъжа и
жената и органите на половата система при мъжа;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

2.1.6. непосредствените и ранните усложнения
на медицински намеси, дали отражение върху
отделителната система при мъжа и жената и на
половата система при мъжа;
2.1.7. късните усложнения, засягащи пикочнополовата система след:
2.1.7.1. урологични операции;
2.1.7.2. гинекологични или коремни операции;
2.1.7.3. химио-и лъчетерапия;
2.1.8. заболяванията и аномалиите в развитието на мъжките полови органи;
2.1.9. заболяванията на простатата, тестисите,
епидидима, семенните мехурчета, свързани със:
2.1.9.1. безплодие;
2.1.9.2. инфекции;
2.1.10. дейностите по подготовка на реципиента, експлантация и трансплантация на бъбреци.
2.2. Според необходимите при практикуването им знания и умения ДЛД в специалността
„Урология“ са:
2.2.1. общи ДЛД – едни и същи за урологията
и за други клинични специалности;
2.2.2. специализирани ДЛД.
2.3. Този медицински стандарт не разглежда
общите ДЛД, практикувани в специалността
„Урология“.
2.4. Специализираните ДЛД включват:
2.4.1. специализирани ДЛД при диагностика
и лечение на урологични заболявания;
2.4.2. други специализирани ДЛД:
2.4.2.1. предимно лечебни процедури;
2.4.2.2. диспансеризация и диспансерно наблюдение;
2.4.2.3. клинично прогнозиране и определяне
на диагностично-лечебна тактика;
2.4.2.4. консултиране на потребители на медицинска помощ.
2.5. Основните специализирани дейности в
областта на урологията са:
2.5.1. трансабдоминална ехография;
2.5.2. уретроцистоскопия;
2.5.3. ретроградна уретеропиелография;
2.5.4. ретроградна уретроцистография.
3. Профилактични дейности:
3.1. Основни – извършват се от уролог или
общопрактикуващ лекар (ОПЛ).
3.2. Специализирани – извършват се от уролог.
3.3. Основна профилактична дейност:
3.3.1. профилактичен урологичен преглед,
включващ скрининг за рак на простатната жлеза.
3.4. Специализирани профилактични дейности са:
3.4.1. профилактичен урологичен преглед,
включващ скрининг за рак на бъбрека, пикочния
мехур, простатата и тестисите;
3.4.2. профилактичен преглед за уролитиаза;
3.4.3. профилактични прегледи и скрининг за
вродени и наследствени урологични заболявания
при деца;
3.4.4. други дейности.
4. Специалността „Урология“ включва и ДЛД,
необходими при сигнализирани от скрининга
случаи, с изключение на:
4.1. лъчево лечение, с изключение на брахитерапия;
4.2. системна химиотерапия.
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5. Опазването на репродуктивното здраве при
мъжа освен чрез профилактика се осъществява
чрез:
5.1. разпространение на здравни знания;
5.2. промоция на здравето.
6. Разпространението на здравни знания и
промоцията на здравето са задължение на всички
изпълнители на медицинска помощ в областта
на урологията.
7. Други медицински дейности:
7.1. Медицинската експертиза, извършвана в
урологията, включва:
7.1.1. експертиза на урологична заболеваемост
и смъртност;
7.1.2. експертиза на друга заболеваемост и
смъртност, причинносвързани със специалността
„Урология“;
7.1.3. експертиза на временна неработоспособност, причинносвързана със специалността
„Урология“;
7.1.4. експертиза, поискана от здравната администрация или от правоприлагащите органи.
7.2. Методична помощ може се оказва във
всички области, спадащи към специалността
„Урология“. Тя включва:
7.2.1. консултиране на изпълнители на медицинска помощ;
7.2.2. организация на спешни и планови ДЛД
при урологично болни;
7.2.3. у частие в изготвяне, провеж дане и
контрол на програми от областта на общественото здравеопазване, касаещи урологичните
заболявания;
7.2.4. участие в планиране защитата на населението при природни бедствия, производствени
аварии, военни действия, тероризъм и др.
8. Промотивни дейности, насочени към укрепване на здравето, относно заболявания на
пикочно-половата система.
9. Рехабилитационни дейности за възстановяване на здравето, работоспособността и за предотвратяване на инвалидност след заболявания
на пикочно-половата система.
IV. Профилирани дейности в медицинската
специалност „Урология“
1. Профилираните дейности са:
1.1. детска урология;
1.2. онкоурология;
1.3. спешна урология;
1.4. бъбречна трансплантация;
1.5. ендоурология и екстракорпорална литотрипсия:
1.5.1. ендоурология на долен уринарен тракт;
1.5.2. ендоурология на горен уринарен тракт;
1.5.3. екстракорпорална литотрипсия;
1.6. лапароскопска и роботасистирана лапароскопска урология;
1.7. пластично-реконструктивни операции в
урологията;
1.8. андрология.
2. Детска урология:
2.1. Обхват: диагноза, прогноза, лечение и профилактика на вродени и придобити заболявания,
засягащи отделителната система при момчета
и момичета на възраст до 18 години и половата
система при момчета на възраст до 18 години.
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3. Онкоурология:
3.1. Онкоурологията съществува като профилирана дейност и може да се извършва във всички
лечебни заведения, осъществяващи медицински
дейности в областта на урологията.
3.2. Обхват – диагноза, стадиране, прогноза,
оперативно лечение и някои форми на медикаментозна, имуно-, химио- и радиотерапия на
туморите на урогениталната система при мъжа
и уринарната система при жената.
3.3. Извършването на дейности по онкоурология изисква наличие на възможност за патоморфологична диагностика.
3.4. В лечебните заведения, в които се извършва онкоурология, в състава на онкокомисията
при обсъждане на урологично болен участва и
уролог. Онкокомисията се създава със задача
да обсъжда и предлага комплексно лечение на
онкоболните.
4. Спешна урология:
4.1. Спешната урология като профилирана
дейност от урологията определя необходимостта за бърза лекарска реакция – диагностика,
хоспитализация, консервативно, оперативно и
интензивно лечение на остро настъпили или
усложнени хронични заболявания и травми на
урогениталната система при мъжа и отделителната система при жената.
4.2. Обхват: диагноза, прогноза, консервативно, оперативно и интензивно лечение на травми
на урогениталната система и остро възникнали
заболявания и усложнения на хронични заболявания на урогениталната система, като остър
възпалително интоксикационен, анемичен, болков и обструктивен синдром със или без ОБН.
5. Бъбречна трансплантация:
5.1. Обхват – подготовка на реципиента за
бъбречна т рансплантаци я, експлантаци я на
бъбрек/бъбреци от жив и/или трупен донор,
перфузия на органите, трансплантация на бъбрек
с извършване на уретеровезикална анастомоза.
6. Ендоу рологи я и екстракорпорална литотрипсия:
6.1. Обхват – всички диагностични и терапевтични манипулации и операции, извършвани
в уринарния тракт чрез естествен (през самия
тракт) или хирургически създаден под визуален, ехографски или рентгенов контрол, чрез
минимален достъп, с използване на подходящ
ендоскопски инструментариум и на различни
енергийни източници. Индиректно въздействие
с извънтелесно генерирани, по различен физичен
принцип ударни вълни, за лечение на камъни
в бъбрека, уретера и пикочния мехур и някои
заболявания на мъжката полова система.
6.2. В профилираната дейност ендоурология е
включена екстракорпоралната литотрипсия, която е специфичен метод на активно въздействие
върху организма и по тази причина резултатите
от лечението са отдалечени във времето. Възможните интраоперативни и следоперативни
специфични усложнения (периренален хематом,
обструкция с последващи възпалителни усложнения, изостряне на съществуваща уринарна
инфекция или бъбречна недостатъчност) налагат
интензивно лечение или извършване на отворени
ендоскопски операции в стационарни условия, в
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лечебно заведение за болнична помощ. По тази
причина извършването на екстракорпоралната
литот рипси я се осъществява от специа лист
уролог в болница, в медицински център (МЦ)
или диагностично-консултативен център (ДКЦ)
с разкрити легла за кратковременен престой, с
осигурена материална база (оперативна зала,
инструментариум и апаратура) за интензивно
консервативно, ендоурологично или оперативно
лечение, с договор за хоспитализация на усложненията с болнична структура. Тази дейност
изисква и наличие на отделение по анестезиология и реанимация от I ниво на компетентност
в болницата, в която се извършва, съответно в
болницата, с която МЦ/ДКЦ има договор за
хоспитализация при усложнения.
7. Лапароскопска и роботасистирана лапароскопска урология:
7.1. Обх ват – извърш ва не на у ролог и чни
операции чрез трансперитонеална, екстраперитонеална и ретроперитонеоскопска лапароскопия или роботасистирана лапароскопия при
различни урологични заболявания, изискващи
лапароскопска диагностика или оперативно лечение. Извършването на тази дейност позволява
съкращаване на следоперативния престой.
8. Пластично-реконструктивна оперативна
урология:
8.1. Обхват – диагностика и оперативно лечение на вродени и придобити състояния на
урогениталната система, изискващи оперативна
или ендоскопска корекция и възстановяване
на континуитета на системата, като за това се
използват тъкани от отделителната система, от
други органи и системи или алотрансплантанти.
9. Андрология:
9.1. Обхват – диагностика и лечение на вродени възпалителни и предавани по полов път
заболявания на мъжката полова система, нарушения в сперматогенезата и оплодителната
способност, еректилна дисфункция, прояви на
преходните възрасти.
9.2. Дейности за изследване на мъж с нарушена оплодителна способност и преценка за
преминаване към асистирана репродуктивна
процедура. Това става, след като се проведе
съответното лечение и не настъпи бременност
по естествен път.
9.3. Извършват се:
9.3.1. спермограма – по критериите на EHSRENAFA-2010:
9.3.1.1. при нормоспермия – тестове за анти
спермални антитела;
9.3.1.2. при пиоспермия – микробиология,
етиологично лечение;
9.3.1.3. при олигоастеноспермия – варикоцеле,
хормонален статус, асансьорен тестис, кисти на
епидидима, други заболявания;
9.3.1.4. при азооспиермия – хормонални изследвания за оценка на състоянието на сертолиевите клетки, биопсия и др.;
9.3.2. преценка за наличие на хромозомни
аномалии.
9.4. При наличие на курабилна причина за
мъжки стерилитет се провежда лечение. Ако в
срок от 6 – 9 месеца няма резултат, се преминава към процедура на асистирана репродукция.
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10. Профилираните дейности в специалността „Урология“ се практикуват от специалисти
уролози и включват извършване на:
10.1. специализирани диагностични дейности;
10.2. специализирани лечебни дейности;
10.3. специализирани оперативни процедури.
11. Интердисциплинарни области – изискват
равнопоставено участие на специалността „Урология“ и други клинични специалности, което
означава, че:
11.1. двама или повече специалисти с различни
специалности работят в екип; или
11.2. един и същ специалист е правоспособен
в специалността „Урология“, както и в една или
повече други специалности.
12. Медицинската квалификация в обсега на
урологията включва и усвояване на основни познания в областта на ендоскопските диагностични
методи; образната диагностика (рентгенови, радиологични, ултразвукови и др. методи); биопсичните методи; нефрологията; хирургията; съдовата
хирургия; гръдната хирургия; урогинекологията;
онкологията; анестезиологията и интензивното
лечение; екстракорпоралната литотрипсия; ендоурологичните операции; приложението на лазерите в урологията; лапароскопските урологични
оперативни методи; роботизираните оперативни
методи в урологията; пластично-реконструктивните и естетичните операции в урологията;
бъбречната трансплантация; андрологията.
V. Общи изисквания за осъществяване на
дейността по медицинската специалност „Урология“ в лечебните заведения
А. Лечебни заведения, в които се практикува
специалността „Урология“ и се оказва урологична
помощ
1. Диагностична и лечебна дейност по специалността „Урология“ се извършва във:
1.1. Център за спешна медицинска помощ;
1.2. Лечебни заведения за извънболнична
медицинска помощ:
1.2.1. индивид уа лна/г ру пова прак тика за
първична медицинска помощ – съгласно изискванията на „Медицински стандарти по обща
медицинска практика“;
1.2.2. индивидуална/групова практика за специализирана медицинска помощ по урология;
1.2.3. у ролог и чен кабинет в медиц инск и
център, медико-дентален център и диагностично-консултативен център със или без легла за
кратковременен престой.
1.3. Лечебни заведени я за болни чна по мощ – многоп рофи лни болниц и за ак т ивно
лечение (МБАЛ), специализирани болници за
активно лечение (СБАЛ):
1.3.1. урологично отделение;
1.3.2. клиника по урология.
1.4. В многопрофилните и специализираните
болници за активно лечение при възможност
се разкриват структури за осъществяване на
дейности за амбулаторно наблюдение, в които
се извършват следните медицински дейности:
1.4.1. медицинска помощ в профилираната
област „Онкоурология“;
1.4.2. медицинска помощ в интердисциплинарни области с участие и на специалността
„Урология“.
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2. Лечебните заведения, където се практикуват медицински дейности по специалността
„Урология“, осигуряват достъп на пациентите и
до други медицински дейности от областта на:
2.1. анестезиологията и интензивното лечение;
2.2. клиничната лаборатория;
2.3. микробиологията, включително болничната епидемиология;
2.4. клиничната имунология;
2.5. образната д иа г нос т и к а ( рен т г енова,
CT, MRT);
2.6. функционалната диагностика;
2.7. общата и клиничната патология;
2.8. физикалната и рехабилитационната медицина.
3. Изискванията по т. 2 се изпълняват:
3.1. в лечебните заведения за извънболнична
първична медицинска помощ – чрез издаване на
медицинско направление за съответната дейност;
3.2. в лечебните заведения за извънболнична
специализирана медицинска помощ по урология – чрез издаване на медицинско направление
за съответната дейност или чрез разкриване на
съответни структури или чрез сключване на
договори с други лечебни заведения;
3.3. в лечебните заведения за болнична помощ – чрез разкриване на съответни структури
или чрез сключване на договори с други лечебни
заведения.
Б. Устройствена рамка на урологичната помощ
в лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ
1. Устройствена рамка на амбулаториите за
първична медицинска помощ – съгласно „Медицински стандарти по обща медицинска практика“.
2. Лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ – индивидуална/групова практика за специализирана медицинска помощ по
урология, медицински център, медико-дентален
център (МДЦ) и диагностично-консултативен
център, последните с кабинет/и по урология,
както и със или без разкрити легла за кратковременен престой, осъществяват:
2.1. диагностика на урологичната нозология;
2.2. трансабдоминална ехография;
2.3. провеждане на амбулаторно лечение с
консервативни методи;
2.4. контролни прегледи;
2.5. експертиза на неработоспособността;
2.6. хирургически манипулации, като: извършване и подмяна на превръзки, хирургична
обработка на екскориации и малки повърхностни
рани, единични шевове, сваляне на конци от
оперативни рани, повърхностни некректомии,
катетризации на пикочен мехур, вътремехурни
инстилации на медикаменти и други подобни,
които могат да се извършват в отделение по
хирургия от I ниво на компетентност съгласно
общите медицински стандарти по хирургия;
2.7. насочване при необходимост към лечебно
заведение за болнична помощ за допълнително
диагностично уточняване и лечение;
2.8. предоперативна подготовка на пациента – извършва се по назначение от приемащото
лечебно заведение.
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3. В лечебните заведения за специализирана
извънболнична помощ с разкрити легла за краткотраен престой могат да се извършват консервативни и оперативни дейности и процедури, за
което е необходима съответстваща компетентност
и квалификация на специалистите, работещи в
тях, и при спазване изискванията на този и други
стандарти, определящи условията и правилата
за извършване на съответната дейност.
3.1. В случай че в тези лечебни заведения
се п ра к т и к у ват операт и вн и и н т ервен ц и и в
урологията:
3.1.2. към изискванията за урологична амбулатория се добавят изискванията, предвидени
в този стандарт за извършване на оперативни
интервенции в урологията; и
3.1.3. се осигурява възможност за спешни
консултации намясто със следните специалисти:
3.1.3.1. по акушерство и гинекология;
3.1.3.2. по анестезиология и интензивно лечение;
3.1.3.3. по хирургия;
3.1.3.4. по вътрешни болести и/или кардиология и/или пневмология и/или нефрология в
зависимост от случая;
3.1.3.5. по трансфузионна хематология.
3.2. Ако се извършват урологични операции
в областта на онкоурологията – на територията
на това лечебно заведение трябва да има структура по клинична патология, която извършва
експресна хистологична диагностика, или то да
е сключило договор с друго лечебно заведение,
разполагащо с такава структура.
3.3. В случай че в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ с разкрити легла за
кратковременен престой се практикуват диагностично-лечебни дейности от интердисциплинарни
области с пряко участие на друг специалист, на
територията на това лечебно заведение трябва
да има структура, която отговаря на стандартите
за съответната специалност.
4. Изисквания за изпълнение на дейността
в лечебни заведения за извънболнична помощ:
4.1. Здравни изисквания към кабинет по урология в МЦ, МДЦ и ДКЦ:
4.1.1. Урологичният кабинет е с минимална
площ 12 м 2 . Има две функционално свързани
работни зони: за прегледи и за манипулации.
Към урологичния кабинет има обособени: чакалня, санитарен възел и допълнителни помещения – стерилизационна, регистратура, апаратни,
складове, сервизни помещения.
4.2. Здравни и инсталационни изисквания:
4.2.1. М и н и ма л ната све тла височ и на на
помещенията при самостоятелно разположен
урологичен кабинет е 2,20 м 2 , а в рамките на
мед и ц и нск и и д иа г нос т и ч но -консул тат и вен
център – 2,50 м 2 .
4.2.2. Стените на манипулационния сектор,
стерилизационната, санитарният възел, както и
зоните за санитарните прибори се изпълняват
с покрития, позволяващи влажно почистване и
дезинфекция (гладък фаянс, теракота и др.) на
височина 1,80 м от готов под.
4.2.3. Стените на кабинетите, на помещенията за краткосрочно лечение и наблюдение, на
регистратурата и чакалнята и на коридорите се
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изпълняват с латексова боя и с други покрития,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция.
Не се допускат релефни мазилки.
4.2.4. Подовите настилки в кабинетите, манипулационната, стерилизационната и санитарните
възли трябва да са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. В тези
помещения не се допускат подови настилки на
текстилна основа. В останалите помещения подовите настилки трябва да са топли, позволяващи
влажно почистване и дезинфекция.
4.2.5. Осветлението в различните видове помещения трябва да отговаря на нормативните
изисквания. Допускат се без естествено осветление следните помещения: санитарен възел,
апаратни, складове, сервизни помещения и други
неработни помещения.
4.2.6. В помещенията, за които не е осигурено
естествено проветряване, се предвижда механична вентилация или климатизация.
4.2.7. Всеки кабинет, манипулационна и санитарен възел се оборудват с мивка с течаща топла
и студена вода, отговаряща на изискванията на
вода за пиене.
4.2.8. Помещенията се обзавеждат с мебели
и съоръжения, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция.
4.2.9. Задължително се осигуряват складови
помещения или обособено място за разделно
съхранение на чистите и използваните постелъчен инвентар и работно облекло, включително
обвивки на инвентара, както и за съхранение
на съдовете и препаратите за почистване и дезинфекция на помещенията.
4.2.10. При оборудване с рентгенова апаратура
помещението следва да отговаря на нормативните изисквания.
4.2.11. Инсталационни изисквания: отоплителните, вентилационните, климатичните, водопроводните и канализационните инсталации,
електрозахранването и електрическите уредби
трябва да отговарят на съответните нормативно
установени технически изисквания.
4.3. Допълнителни изисквания:
4.3.1. Осигурени условия за стерилизация на
инструментариума и превързочния материал,
като за целта може да бъде сключен договор с
друго лечебно заведение.
4.3.2. При работа в урологична практика се
спазват нормативните изисквания за начините
на дезинфекция.
4.3.3. Събирането и временното съхранение
на битовите отпадъци и опасните отпадъци от
медицинската дейност се извършва разделно, на
определени за целта места съгласно действащите
нормативни актове.
4.4. Оборудване на урологичен кабинет:
4.4.1. Стандартно оборудване:
4.4.1.1. Медицинска кушетка – 1 бр.
4.4.1.2. Апарат за артериално налягане със
стандартен маншет и широк маншет – 1 бр.
4.4.1.3. Стетоскоп – 1 бр.
4.4.1.4. Медицински термометър – 1 бр.
4.4.1.5. Подвижна инструментална маса – 1 бр.
4.4.1.6. Стойка за инфузия – 1 бр.
4.4.1.7. Спешен шкаф – 1 бр.
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4.4.1.8. Лекарска чанта за лекарствени продукти и медицински изделия за домашни посещения – 1 бр.
4.4.1.9. Сух стерилизатор – 1 бр.
4.4.1.10. Негативоскоп – 1 бр.
4.4.2. Допълнително оборудване:
4.4.2.1. Препор ъч и т ел но е на л и ч ие т о на
ехограф с трансдюсер за ултразвуково изследване
на бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза.
Препоръчително е и наличието на трансректален
трансдюсер.
4.4.2.2. Препоръчително е наличието на набор
от цистоскопи и източник на светлина.
4.4.2.3. Препоръчително е наличието на биопсичен пистолет с игли за биопсия на простатната
жлеза, различни видове – 5 бр.
4.4.2.4. Уролозите в ДКЦ, МЦ, МДЦ и групова
практика могат да използват общо оборудване,
както следва: електрокардиограф и ехографски
апарат; АМБУ, ендотрахеална тръба, ларингоскоп, кислородна бутилка, плочки за изследване
на кръвни групи и тест-серуми за изследване на
кръвни групи от системата АВО и спешен шкаф.
4.4.3. Инструментариум:
4.4.3.1. Хирургичен ножодържач – 3 бр.
4.4.3.2. Скалпели с различни остриета – 10 бр.
4.4.3.3. Пинцета анатомична – 2 бр.
4.4.3.4. Пинцета хирургична – 2 бр.
4.4.3.5. Нож и ца п ра ва ос т ровърха, средна – 2 бр.
4.4.3.6. Нож и ца п ра ва о с т р овърх а , ма лка – 2 бр.
4.4.3.7. Кръвоспиращи щипки, средни и малки – 2 бр.
4.4.3.8. Стелиета – 3 бр.
4.4.3.9. Иглодържател – 2 бр.
4.4.3.10. Шивашка ножица за марли – 1 бр.
4.4.3.11. Емайлирани тави за инструменти и
превързочен материал – 3 бр.
4.4.3.12. Бъбрековидни легенчета – 2 бр.
4.4.3.13. Метални тави за стерилизация – 2 бр.
4.4.3.14. Стерилизационен барабан, голям –
1 бр.
4.4.3.15. Стерилизационен барабан, среден (по
1 септичен и 1 асептичен ) – 2 бр.
4.4.3.16. Стерилизационен барабан, малък (по
1 септичен и 1 асептичен ) – 2 бр.
4.4.4. Медицински изделия и консумативи:
4.4.4.1. Памук – 1 кг.
4.4.4.2. Марля – 10 м.
4.4.4.3. Уретрални катетри от различни размери двупътни – 10 бр.
4.4.4.4. Лейкопласт, обикновен – 2 бр.
4.4.4.5. Лейкопласт, антиалергичен – 2 бр.
4.4.4.6. Игли за спринцовки, мускулни и венозни – по 50 бр.
4.4.4.7. Игли със синтетични конци, различни
размери – 20 бр.
4.4.4.8. Хирургични компреси с прорез – 10 бр.
4.4.4.9. Микулич кърпи – 10 бр.
4.4.4.10. Тампони бактериологично изследване – 30 бр.
4.4.4.11. Катетри уретрални трипътни
4.4.4.12. Абокат, различни размери – 10 бр.
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4.4.4.13. Системи за инфузионни разтвори –
10 бр.
4.4.4.14. Есмарх – 2 бр.
4.4.4.15. Антибиотичен унгвент – 2 бр.
4.4.4.16. Йодасепт – 200 мл.
4.4.4.17. Спирт 70 градуса – 1 литър.
4.4.4.18. Набор уретерални дилататори – от
№ 8 до № 26.
В. Устройствена рамка на урологичната помощ
в лечебните заведения за болнична помощ
1. Структурите, осъществяващи медицински
дейности по урология в лечебните заведения за
болнична помощ, могат да бъдат от първо, второ
или трето ниво на компетентност.
2. В отделение/клиника по урология от първо
ниво на компетентност се извършва:
2.1. Първична урологична диагностика:
2.1.1. трансабдоминална ехография;
2.1.2. урофлоуметрия;
2.1.3. уретроцистоскопия;
2.1.4. консервативно лечение на неусложнени
урологични заболявания;
2.1.5. разрешаване на случаи с остра ретенция
на урината;
2.1.6. подготовка на пациента, при необходимост, за транспортиране до клиника/отделение
по урология на друга болница с по-високо ниво
на компетентност.
2.2. В отделение/клиника по урология от първо
ниво на компетентност се извършват операции
с малък и среден обем и сложност съобразно
раздел VII на този стандарт, за които се изискват
съответните операционни зали и оборудване.
2.3. За осъществяване на дейността минималната кадрова обезпеченост е е д и н л е к а р с ъ с
специалност урология и един лекар
б е з с пец и а л но с т.
2.4. Минималният обем оперативна дейност е
100 оперативни интервенции годишно на 10 легла
(10 на 1 легло).
3. В отделение/клиника по урология от в т о р о
н и в о на компетентност се извършва диагностично-лечебна дейност, експертиза на работоспособността, обучение на студенти, специализанти
и специалисти при наличие на акредитация за
тази дейност, здравноинформационна дейност,
превенция и профилактика на урологичните
заболявания, а в областта на оперативното лечение – операции с малък, среден и голям обем и
сложност, съобразно раздел VII на този стандарт,
за което се изискват съответните операционни
зали и оборудване:
3.1. ултразвуков апарат (ехограф);
3.2. апарат за урофлоуметрия и цистометрия
(препоръчително);
3.3. апаратура и инструментариум за ендоскопска диагностика (светлинен източник, цистоскопи
с оптики с различен зрителен ъгъл, биопсични
щипки, апарат и сонди за електрокоагулация);
3.4. апаратура и инструментариум за извършване на трансуретрални операции на долен и
горен уринарен тракт (препоръчително);
3.5. рентгенов апарат с мониторен контрол,
стационарен тип или от типа C-ram, на територията на болницата;
3.6. апарат за екстракорпорална литотрипсия
(препоръчително);
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3.7. хирургичен инструментариум, необходим
за извършвания обем на хирургична дейност;
3.8. апарат за ендотрахеална анестезия (при
собствена операционна зала).
3.9. Необходими допълнителни условия:
3.9.1. клинична лаборатория или по договор
(на територията на населеното място);
3.9.2. микробиологична лаборатория или по
договор;
3.9.3. образна диагностика – на територията
на болницата или по договор;
3.9.4. К АТ или МРТ на територията на болницата или по договор;
3.10. В отделение/клиника по урология от
в т о р о н и в о на компетентност:
3.10.1. За осъществяване на дейността минималната кадрова обезпеченост е д в а м а л е к а ри със специалност урология и двама
л е к а р и б е з с п е ц и а л н о с т (за хирургично
отделение – двама уролози).
3.10.2. Минималният обем хирургична дейност е 150 операции годишно на 10 легла (15
на 1 легло).
3.10.3. В отделение/клиника по урология от
т р е т о н и в о на компетентност освен дейностите по т. 2 и 3:
3.11. се извършват диагностика и лечение на
всички:
3.11.1. вродени аномалии;
3.11.2. травми на урогениталната система;
3.11.3. възпалителни заболявания на урогениталната система;
3.11.4. онкологични заболявания на урогениталната система;
3.2. В отделенията/клиниките по урология от
т р е т о н и в о на компетентност се извършват
операции с малък, среден, голям и много голям
обем и сложност съобразно раздел VII на този
стандарт.
4. В отделенията/клиниките по урология от
т р е т о н и в о на компетентност се извършват
всички видове отворени хирургични, ендоскопски и лапароскопски операции в урологията и
интердисциплинарните области на хирургичното
лечение, изискващи участие на уролог, включително при вродени, травматични, възпалителни,
обменни и онкологични заболявания на пикочно-отделителната и полова система на мъжа
и пикочно-отделителната система на жената,
консултативно-методична дейност, научна дейност, здравна просвета, деонтологична дейност.
4.1. Отделенията/клиниките по урология от
т р е т о н и в о на компетентност трябва да имат
пълния обем инструментариум и апаратура за
извършване на съответните операции с голям и
много голям обем и сложност, съобразени и с
компетенциите и допълнителната квалификация
на работещите в тях специалисти уролози.
4.2. В отделение/клиника по урология от
т р е т о н и в о на компетентност:
4.2.1. за осъществяване на дейността минималната кадрова обезпеченост е ч е т и р и м а
лекари със специалност урология и
двама лекари без специалност;
4.2.2. минималният обем хирургична дейност е
300 операции годишно на 10 легла (30 на 1 легло),
като е препоръчително по-голямата част от тях
да са миниинвазивни и ендоскопски.
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5. Дейността и организацията на работата в
отделенията и клиниките по урология се определят от правилника за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебното заведение за
болнична помощ и правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на клиниката/
отделението по урология.
6. Извършваната урологична оперативна дейност в лечебно заведение за болнична помощ по
нивата на компетентност е, както следва:
Лечебно заведение за болнична помощ

Малък
обем и
сложност

Среден
обем и
сложност

Голям
обем и
сложност

Много
голям
обем и
сложност

1- в о н и в о н а
компетентност

Х

Х

О

О

2-ро ниво на
компетентност

Х

Х

Х

О

3-то ниво на
компетентност

Х

Х

Х

Х

7. В лечебните заведения за болнична помощ
за всички нива на компетентност се осигурява
възможност за:
7.1. спешни консултации намясто със следните
специалисти:
7.1.1. по акушерство и гинекология;
7.1.2. по анестезиология и интензивно лечение;
7.1.3. по хирургия;
7.1.4. по вътрешни болести и/или кардиология
и/или пневмология и/или нефрология в зависимост от случая;
7.2. планови консултации с широк кръг специалисти;
7.3. редовни консултации в рамките на мултидисциплинарен консилиум за онкологични
заболявания.
8. В случай че в лечебни заведения за болнична помощ се извършват:
8.1. оперативни намеси с всякакъв обем и
сложност, както и комплексно консервативно
лечение – трябва да се осигури възможност за
своевременна доставка на кръв и кръвни продукти и при необходимост – консултация със
специалист по трансфузионна хематология;
8.2. оперативни намеси в областта на онкоурологията – на територията на лечебното
заведение трябва да има структура по клинична
патология, която извършва експресна хистологична диагностика, когато е необходимо, или да е
осигурена по договор с друго лечебно заведение,
разполагащо с такава структура;
8.3. диагностично-лечебни дейности от интердисциплинарни области с пряко участие на друг
специалист – на територията на същото лечебно
заведение трябва да има структура, която отговаря на стандартите за съответната специалност.
9. Разкриването на болнична аптека е препоръчително, ако лечебното заведение разполага
с повече от 30 легла за стационарен престой.
VI. Изисквания за осъществяване на дейността по урология в лечебни заведения за
болнична помощ
1. Клиника/отделение по урология от п ъ р в о
н и в о на компетентност
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1.1. Здравни изисквания към помещенията за
осъществяване на дейността по урология:
1.1.1. Минималната площ за един пациент в
самостоятелна болнична стая е 12 м 2 , а в стая
с две и повече легла – 6,5 м 2 . В стаи, предназначени за деца в детска урология, площите са
от 5 до 8 м 2 за дете до 14-годишна възраст и от
6 до 14 м 2 за дете до 3-годишна възраст. Препоръчително е всяка болнична стая да разполага
със самостоятелен санитарен възел.
1.1.2. Освен болнични стаи клиниката/отделението разполага и с отделен лекарски кабинет,
манипулационна, превързочни за асептични и
за септични превръзки и сервизни помещения.
1.1.3. Операционни зали:
1.1.3.1. Клиниката/отделението разполага с две
операционни зали – за асептични и трансуретрални операции – самостоятелно организирани
или в рамките на общия операционен блок на
болницата.
1.1.3.2. Операционните зали се разполагат в
изолирана, но удобна за комуникации зона на
клиниката/отделението.
1.1.3.3. Местоположението на залите позволява
лесно транспортиране към структурата/стаите
за интензивно лечение и към болничните стаи
в клиниката/отделението.
1.1.3.4. Препоръчително е една операционна
зала да се разкрива с разчет за около 400 хирургически операции годишно.
1.1.3.5. Опера ц ион ната за ла разпола га с
пространствени условия, отговаря на здравните
изисквания, оборудване, инструментариум и медицински изделия за извършване на съответните
оперативни процедури.
1.1.4. Операционната зона включва:
1.1.4.1. операционните зали;
1.1.4.2. помещение за подготовка на хирургическия екип, оборудвано с 2 – 4 мивки с течаща
топла и студена вода и кранове, задвижвани с
лакет или фотоклетка, шапки, маски, огледала;
1.1.4.3. помощни помещения: съблекалня за
мъже и за жени, стая за почивка на персонала,
складове за инструменти, консумативи, дезинфектанти, операционно бельо, помещения за
стерилизация.
1.2. Оборудване на операционна зала:
1.2.1. операционна маса – с аксесоари;
1.2.2. операционна лампа и аварийно резервно
осветление;
1.2.3. подвижна допълнителна лампа;
1.2.4. електрокаутер;
1.2.5. препоръчително – система за аспирация – централна и допълнителна вакуумна помпа,
излази за кислород, сгъстен въздух;
1.2.6. препоръчително – рентген с телевизионна установка;
1.2.7. анестезиологично оборудване съгласно
медицинския стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“;
1.2.8. бактерицидни лампи за операционните
зали и помощните помещения;
1.2.9. препоръчително – климатична система;
1.2.10. ендоскопска апаратура – пълен набор
за зала за трансуретрална хирургия;
1.2.11. ендоскопска операционна маса за зала
за трансуретрална хирургия;
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1.2.12. достатъчен брой операционни маси,
съобразен с извършваната дейност и с правилата
за асептика и антисептика.
1.3. В операционната зала се поддържат:
1.3.1. хирургически инструментариум, специфичен според вида на извършваните оперативни
процедури;
1.3.2. хирургически консумативи и превързочни материали.
1.4. Стерилизация и контрол за безопасност:
1.4.1. Стерилизацията на инструментариума
и материалите е централна, като трябва да има
възможност и за локална стерилизация.
1.4.2. Използваната апаратура подлежи на
контрол за изправност и безопасност съобразно техническите правила и предписанията на
производителя.
1.4.3. Всяка операционна зала се почиства,
измива и дезинфекцира след всяка операция,
седмично се извършва основно почистване и
дезинфекция.
1.4.4. Апаратурата в операционните зали се
почиства и дезинфекцира ежедневно.
1.4.5. След всяка операция хирургическият
инструментариум се почиства механично и се
измива, след което се стерилизира.
1.4.6. В операционната зала се влиза и работи
със специално облекло и обувки.
1.4.7. Контролът на асептиката и антисептиката в операционна зала се извършва периодично от органите за управление и контрол на
лечебното заведение и органите на държавния
здравен контрол.
1.4.8. Дост ъпът до операционната за ла е
ограничен. Право да влизат имат хирургичният и анестезиологичният екип, пациентите за
операция, повикани консултанти и други лица,
подпомагащи оперативния процес.
1.4.9. Потокът на движение на персонала се
регламентира. След напускане на операционната
зала персоналът преминава отново през съблекалнята за подмяна на операционните дрехи и
обувки.
1.4.10. След прик лючване на операци ята
пациентът се извежда към болничната стая в
отделението или интензивния сектор.
1.5. Човешки ресурси:
1.5.1. Минимален брой специалисти – един
уролог, без изискване за допълнително сертифициране.
1.5.2. Минимален брой лекари – двама.
1.5.3. Лекарите и медицинските сестри осигуряват комплексни и цялостни грижи за пациентите
по отношение на диагностични изследвания,
медикаментозно и оперативно лечение, пред
оперативни и следоперативни грижи, диетичен
и рехаби л и та ц ионен реж и м. За к ачес т вен и
медицински грижи за пациентите се препоръчва съотношение 1 : 2 м е ж д у л е к а р и и
м е д и ц и н с к и с е с т р и . Препоръчително е
допълнителното повишаване на квалификацията
в специализирани курсове чрез системата на
продължаващото обучение и друго непрекъснато
следдипломно обучение.
1. 5.4. О перат и вн и я т/х и ру рг и ч н и я т ек и п
включва: лекар – оператор уролог, който е ръководител на екипа; асистент/асистенти, които
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може да са лекар хирург или специализиращ
лекар (включват се в екипа при необходимост);
операционна медицинска сестра.
1.6. Организация на работата в отделението
по приема на пациенти:
1.6.1. Приемът на пациенти за лечение се
извършва от лекар в приемно-консултативен
кабинет.
1.6.2. Приемът на пациенти се осъществява
в планов или спешен порядък.
1.6.3. Постъпващите пациенти се подлагат
на задължителен санитарно-хигиенен преглед
и обработка.
1.6.4. Приемът на планови пациенти се осъществява според правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на лечебното заведение за болнична помощ.
1.6.5. При приемането на планов пациент
приемащият лекар/екип се запознава с прид
ружаващата документация, снема анамнеза,
осъществява клиничен преглед, назначава необходимите лабораторни и образни изследвания
и консултации, определя работната диагноза и
подготвя документацията за хоспитализация.
1.6.6. При постъпването на пациент със спешно състояние след уточняване на диагнозата
приемащият лекар/екип извършва необходимите
спешни дейности, предшестващи хоспитализацията (хемостаза, уретрална катетризация,
хирургична обработка и др.). При необходимост
се осъществява консултация с уролог или други
специалисти.
1.6.7. При показания за спешна урологична
операция решението се взема от началника на
приемното отделение или от ръководителя на
приемащия екип и аргументирано се отразява
в историята на заболяването. Ръководителят на
екипа отговаря за организацията на интервенцията: извършването на необходимите консултации
и изследвания, вземането на информирано съг
ласие от пациенти в съзнание или от неговите
представители, формирането на хирургичен екип
и осъществяването на операцията.
1.7. Изисквания при извършване на оперативни дейности:
1.7.1. В клиниката/отделението се извършват
малки и средни урологични операции. Урологичните манипулации, които се извършват от
структури от първо ниво на компетентност в
областта на урологията, са с малък и среден
обем и сложност и могат да се осъществяват
под местна и/или спинална/епидурална/венозна
анестезия, както и в амбулаторни условия или
при непродължителна по времетраене хоспитализация по нозологични единици.
1.7.2. Броят на членовете на оперативния/
хирургичния екип се определя от обема и сложността на осъществяваната оперативна намеса.
1.7.3. Оперативният/хирургичният екип извършва една операция от оперативния разрез
до зашиване на раната и сваляне на болния от
операционната маса. Замяна на член от екипа е
допустима при необходимост той да се включи
в друга операция или по здравословни причини
или извънредни обстоятелства.
1.7.4. Операторът – ръководител на екипа, носи
цялата отговорност за провежданата операция.
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1.7.5. Операторът може да бъде сменен от
уролог със съответен опит при възникнала в
хода на операцията необходимост.
1.7.6. Специализантът по урология участва
като асистент в хирургичния екип. По преценка
на ръководителя на екипа специализантът може
да поеме ролята на оператор на част от операцията или цялата операция. Това е възможно
при задължителна асистенция и контрол от
ръководителя на екипа, носещ отговорност за
операцията.
1.8. Обем на диагностичните дейности, необходими при урологично болен:
1.8.1. клинично-лабораторни изследвания: диференциална кръвна картина (ДКК), скорост на
утаяване на еритроцитите (СУЕ), коагулационен
статус, кръвна захар, кръвна урея, креатинин,
електролити;
1.8.2. микробиологични изследвания;
1.8.3. рентгенови изследвания при спазване на
медицинския стандарт „Образна диагностика“;
1.8.4. електрокардиография (ЕКГ);
1.8.5. осигуряване на спешно биопсично изследване, което следва да се извършва на разстояние не повече от 60 мин. от мястото, където
е ситуиран пациентът.
1.9. Консултативна помощ:
1.9.1. Осигуреност с 24-часова спешна консултативна помощ от специалисти по вътрешни
болести, анестезиология и интензивно лечение,
детски болести при извършване на ДЛД при
деца под 18 години.
1.10. След извършването на операцията пациентът се настанява в интензивна или урологична
структура.
2. Клиника/отделение по урология от в т о р о
ниво на компетентност
2.1. Здравни изисквания към помещенията за
осъществяване на дейността по урология:
2.1.1. Минималната площ за един пациент в
самостоятелна болнична стая е 12 м 2 , а в стая
с две и повече легла – 6,5 м 2 . В стаи, предназначени за деца в детска урология, площите са
от 5 до 8 м 2 за деца до 14-годишна възраст и от
6 до 14 м 2 за деца до 3-годишна възраст. Препоръчително е всяка болнична стая да разполага
със самостоятелен санитарен възел.
2.1.2. Към клиниката/отделението по урология
могат да бъдат разкрити легла за интензивно
лечение.
2.1.3. Клиниката/отделението по урология
разполага със следните помещения: превързочни
за асептични и септични превръзки, манипулационна, сестринска работна стая, кабинет на
старшата медицинска сестра, съблекалня, кухненски офис, стая за подготовка на пациентите
за операция или изследвания, помещение за
дезинфекция, складове, коридори.
2.1.4. Клиниката/отделението е осигурена/о със:
2.1.4.1. мивки с течаща топла и студена вода
във всички помещения;
2.1.4.2. централно и локално осветление – в
болничните стаи, манипулационните, превързочните, лекарските кабинети;
2.1.4.3. резервен енергоизточник;
2.1.4.4. бактерицидни лампи – стационарни,
в манипулационните и превързочните стаи, стационарни или подвижни в болничните стаи;
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2.1.4.5. централно отопление;
2.1.4.6. излазни точки на инсталации за кислород и аспирация – 100 % за леглата за интензивни
грижи, 10 % от леглата в отделението.
2.2. Клиниката/отделението е оборудвана/о
със:
2.2.1. болнични легла;
2.2.2. болнични шкафове, осветителни тела;
2.2.3. ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори,
перфузори, негативоскоп;
2.2.4. колички за асептични и септични превръзки;
2.2.5. инсталация за повикване от болничните
стаи (светлинна, звукова, комбинирана).
2.3. Клиниката/отделението е осигурена/о с
хирургически инструментариум, специфичен според вида на съответните оперативни процедури.
2.4. К л и н и к ата/о тделен ие т о разпола га с
вътрешнокомуникативни връзки между кабинетите и другите структури на лечебното заведение.
2.5. Пациентите със септични състояния или
усложнения задължително се изолират в септични
стаи, обслужвани от отделен персонал, отделна
количка с инструменти, материали за превръзки, бельо и ръкавици за еднократна употреба,
отделно сортиране и извозване на мръсно бельо
и отпадъчни материали.
2.6. Операционна зона:
2.6.1. Разполага се в изолирана, но удобна
за комуникации зона на клиниката/отделението, която позволява лесно транспортиране от
подготвителната стая към операционната зала,
от последната към стая за възстановяване след
анестезия, към стая за интензивно лечение или
към болнична стая в стационара.
2.6.2. Операционната зона включва:
2.6.2.1. операционни зали;
2.6.2.2. помещение за подготовка на хирургичния екип;
2.6.2.3. помещения и оборудване за анестезия
съгласно медицинския стандарт „Анестезия и
интензивно лечение“;
2.6.2.4. помощни помещения – съблекалня за
мъже и за жени, стая за почивка на персонала,
складове за инструменти, консумативи, дезинфектанти, операционно бельо, помещения за
стерилизация на инструментариум и материали.
2.6.3. Препоръчително е в операционната
зона да бъде осигурена възможност за фото- и
видеодокументиране на извършените операции.
2.6.4. В операционната зона се спазват правилата за асептика и антисептика.
2.6.5. Операционни зали:
2.6.5.1. К линиката/отделението по у рология разполага най-малко с две операционни
зали – собствени или в рамките на общоболнични я операционен блок. Препоръчително
е клиниката/отделението да разполага с три
операционни зали – за асептични, септични
операции и трансуретрална хирургия.
2.6.5.2. Една операционна зала се разкрива
съобразно извършваната дейност в условията на
асептика и антисептика.
2.6.5.3. В залата са осигурени пространствени
условия за извършване на оперативните интервенции и се спазват съответните санитарно-хигиенни изисквания.
2.6.6. Оборудване на операционна зала:
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2.6.6.1. операционна маса – с аксесоари, необходими за дейността по урология;
2.6.6.2. операционна лампа и аварийно резервно осветление;
2.6.6.3. подвижна допълнителна лампа;
2.6.6.4. електрокаутер;
2.6.6.5. система за аспирация – централна, и
допълнителна вакуумна помпа, излази за кислород, сгъстен въздух;
2.6.6.6. препоръчитено – рентген с телевизионна установка;
2.6.6.7. анестезиологично оборудване съгласно
медицинския стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“;
2.6.6.8. бактерицидни лампи;
2.6.6.9. препоръчително – климатична система;
2.6.6.10. ендоскопска апаратура – пълен набор
за зала за трансуретрална хирургия;
2.6.6.11. ендоскопска операционна маса за
зала за трансуретрална хирургия.
2.6.7. В операционната зала се поддържат:
2.6.7.1. хирургически инструментариум, специфичен според вида на извършваните оперативни
процедури;
2.6.7.2. хирургически консумативи и превързочни материали.
2.6.8. Стерилизация и контрол за безопасност:
2.6.8.1. Стерилизацията на инструментариума
и материалите е централна.
2.6.8.2. Използваната апаратура подлежи на
контрол за изправност и безопасност съобразно техническите правила и предписанията на
производителя.
2.7. Човешки ресурси:
2.7.1. В клиниката/отделението от в т о р о
н и в о на компетентност работят лекари със или
без призната специалност по урология. Броят на
работещите лекари се определя от ръководството
на лечебното заведение и трябва да позволява
кадрова обезпеченост за осъществяване на дейностите в урологичната структура. В случаите,
при които има самостоятелно обособено урологично отделение/к линика, м и н и м а л н и ят брой лекари е 4 лекари (двама
лекари със специалност и двама
б е з с п е ц и а л н о с т ) . Когато дейността се
осъществява в хирургическо отделение/клиника,
минималният брой специалисти е двама уролози
със специалност.
2.7.2. Медицинската у рологична сестра в
отделението извършва:
2.7.2.1. Предоставяне и събиране на здравна
информация, включваща:
а) запознаване на пациента със структурата,
организацията и работния график на лечебното
заведение;
б) запознаване на пациента с дейностите
по промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение или рехабилитация, които се
осъществяват от лечебното заведение;
в) запознаване на пациента с неговите права
и задължения;
г) даване на указания на пациента при необходимост от вземане на материал за медикобиологични анализи;
д) проследяване и регистриране на лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи.
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2.7.2.2. Промоция на здравето, превенция и
профилактика на болестите, включващи:
а) промоция, профилактика и консултиране
на лицата за социалнозначими заболявания;
б) извършване на профилактика в областта
на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве;
в) оценка на здравни проблеми и съветване
на лица с повишен здравен риск;
г) превенция на злокачествени заболявания
на репродуктивната система;
д) осъществяване на оценка на здравни пот
ребности и рискови фактори за здравето;
е) предоставяне на съвети за хигиена и хранене;
ж) разпознаване на белези на насилие или
изоставяне и предприемане на действия за уведомяване на съответните компетентни власти.
2.7.2.3. Медицински и здравни грижи и дейности, включващи:
а) извършване на общ и специален тоалет;
б) подпомагане при хранене и приемане на
течности;
в) подпомагане на отделянето;
г) предоперативни и следоперативни грижи
за пациенти;
д) измерване, регистрация и оценяване на
витални показатели;
е) разпознаване индикациите на застрашаващи
живота състояния и предприемане на своевременни действия;
ж) съставяне план за сестрински грижи;
з) предпазване, възстановяване, поддържане и
подобряване здравето на лицата при съобразяване
с психологическите, физическите, социалните,
икономическ ите, к улт у рните и етническ ите
особености на пациента;
и) изписване в лекарствен лист на предписаните от лекар лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали;
й) организиране и съблюдаване на правилното
транспортиране, съхраняване и срок на годност
на лекарствените продукти и материалите;
к) организиране, провеждане и контрол на
дейностите по дезинфекция и стерилизация;
л) участие в организацията на профилактиката, контрола и епидемиологичния надзор на
инфекции, свързани с медицинското обслужване;
м) подпомагане укрепването, адаптирането
и връщането на лицата в семейството и социалната среда.
2.7.2.4. Манипулации, включващи:
а) извършване на ин жек ции – подкож ни,
мускулни, венозни, вътрекожни;
б) осигуряване на продължителен венозен
достъп;
в) извършване на венозна пункция и вземане
на кръв;
г) инстилиране на лекарствени продукти през
катетър (сонда), дренаж;
д) извършване на венозна инфузия;
е) извършване на скарификационни тестове;
ж) извършване на очистителна и лечебна
клизма;
з) поддържане проходимостта на уретрален
катетър при пациенти;
и) извършване на септични и асептични
превръзки;
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й) парентерално въвеждане на лекарствени
продукти и инфузионни разтвори;
к) извършване на тоалет на външни полови
органи;
л) сваляне на конци и дренажи от оперативни рани;
м) извършване на стомашна промивка;
н) извършване на електрокардиография.
2.7.2.5. Оказване на спешни, хуманитарни и
други дейности, включващи:
а) участие в дейности при бедствени ситуации;
б) участие в дейности по оказване на хуманитарна помощ;
в) извършване на дейности за овладяване на
състояния на хипо- и хипертермия.
2.7.2.6. Провеждане на обучение и изследвания
в областта на здравните грижи:
а) у частие в практическото обу чение на
студенти и стажанти по специалностите от направление „Здравни грижи“;
б) участие в изследвания в областта на сестринските грижи;
в) участие в обучението на лица в областта
на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве;
г) обучаване, профилактика и възпитание на
пациента и близките му.
2.7.3. Професионалните дейности по т. 2.7.2
могат да се извършват от медицинската сестра
както самостоятелно, така и по лекарско назначение.
2.7.4. Професиона л н и т е дей нос т и, кои т о
медицинската сестра извършва по лекарско
назначение, са:
2.7.4.1. асистиране на лекар при извършване
на манипулации и интервенции;
2.7.4.2. подготвяне и извършване на преливане
на кръв или на други продукти с биологичен
произход;
2.7.4.3. провеждане на назначено от лекар
лечение;
2.7.4.4. подготвяне и при необходимост подпомагане на пациента при извършване на медикодиагностични манипулации;
2.7.4.5. извършване и наблюдение на проби
за чувствителност;
2.7.4.6. поставяне и сваляне на катетър или
перфузионна игла в повърхностна вена;
2.7.4.7. наблюдение на поставени от лекар
централни венозни катетри и имплантирани
системи за съдов достъп;
2.7.4.8. разпределяне и даване на пациент на
лекарствени продукти;
2.7.4.9. подготвяне за и сваляне на конци,
дренове и сонди;
2.7.4.10. обработване и наблюдение на рани,
фистули и стоми.
2.7.5. За качествени медицински грижи за
пациентите се препоръчва 1 : 2 между лекарски
и сестрински персонал в урологичните клиники/
отделения.
2.7.6. Санитарите изпълняват задачи, свързани
с хигиенно-санитарно обслужване на пациентите
или на помещенията, и технически задачи, възложени от лекар или медицинска сестра.
2.8. Организация на работата в клиниката/
отделението:
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2.8.1. Приемът на болни се осъществява съгласно правилника за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебното заведение и при
спазване на изискванията на този стандарт.
2.8.1.1. Диагностичната и лечебната дейност
на отделението се извършва в консултативнодиагностичния блок и стационара на лечебното
заведение за болнична помощ.
2.8.1.2. При диагностично-лечебната дейност
се прилагат съвременни постижения, утвърдени
от медицинската наука и практика методи и
технологии.
2.8.1.3. Дейностите се осъществяват от екипи
под ръководството на началника на отделението
и старшата медицинска сестра.
2.8.1.4. За диагностика и лечение се приемат
лица, при които лечебната цел не може да бъде
постигната от лечебно заведение за извънболнична помощ. Когато в лечебното заведение
за болнична помощ не могат да се постигнат
очакваните лечебни резултати, пациентът се
насочва към друго лечебно заведение.
2.8.2. При извършване на оперативна намеса
пациентът задължително се изследва за:
а) кръвногрупова принадлежност; и му се
извършват
б) клинико-лабораторни и функционалнодиагностични изследвания.
2.8.3. Преди извършване на оперативна интервенция пациентът задължително преминава
на преданестезиологичен преглед и консултация
съгласно изискванията на медицинския стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“, включващи
и преценка за свръхчувствителност към анестетични средства и степен на оперативния риск
по системата за оценка ASA.
2.8.4. При прилагане на методи за диагностика и лечение, които водят до временна промяна
на съзнанието на пациента, като упойки, се
взема предварително съгласие на лицата, върху
които ще се прилагат, или на техните законни
представители.
2.8.5. Лекарите в отделението са длъжни да
разясняват по подходящ начин на пациента и
на неговите законни представители характера
на заболяването, обема на необходимите диагностични изследвания и лечебни методи с произтичащите от тях рискове, както и вероятния
изход от заболяването.
2.8.5.1. Лекарите предоставят на пациента
информация относно заболяването, необходимите
диагностични и лечебни дейности и рисковете
от тях, прогнозата, евентуалните усложнения.
Информацията се предоставя по достъпен начин, след което пациентът писмено изразява
информирано съгласие, с което удостоверява,
че е запознат с информацията.
2.8.5.2. Изпълнителният директор на болницата съгласувано с комисията по етика издава
заповед за случаите, при които ще се иска писмено съгласие от страна на пациентите или на
техните законни представители, извън случаите,
определени със закон или друг нормативен акт.
2.8.6. Лечението се прекратява при:
2.8.6.1. волеизявление на лицето, прието за
лечение, а когато не може да изрази своята
воля – от негов законен представител, освен в
предвидените от закона случаи; пациентът се из-
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писва от стационара, след като му бъде обяснено
какви последици или усложнения биха могли
да настъпят от прекратяване на диагностичнолечебния процес;
2.8.6.2. приключване на лечението или когато
то може да продължи в извънболнични условия;
2.8.6.3. неспазване на режима в стационара
и правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, освен ако пациентът се намира в
състояние, застрашаващо живота му.
2.8.7. Изписването на пациент се извършва
съгласно нормативните изисквания по ред, определен с правилника за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебното заведение за
болнична помощ.
2.8.8. При прекратяване на лечението на
пациента се издава епикриза, адресирана до
този, който е издал направлението за лечение
в болницата.
2.9. Дейност и кадрова обезпеченост в операционната зона:
2.9.1. Дейността се ръководи от началника
на клиниката/отделението или от началника на
общия операционен блок.
2.9.2. Медицински сестри:
2.9.2.1. В операционната зона работят наймалко три операционни сестри, като броят им
се определя от следните показатели:
2.9.2.1.1. дневна осигуреност – две операционни сестри в рамките на един работен ден на
една операционна маса;
2.9.2.1.2. при 24-часова спешна помощ – една
или две операционни сестри на маса за подсигуряване на 2 до 3 смени;
2.9.2.1.3. препоръчително е осигуряването на
операционна медицинска сестра „на разположение“ за повикване при пациенти със спешни
състояния, изискващи незабавна оперативна
намеса.
2.9.2.2. В операционната зона работи и помощен персонал (санитари), който извършва
санитарно-хигиенна поддръжка, дезинфекция
на операционните зали между две операции,
изхвърляне на отпадъчни материали, сортиране
на мръсно операционно бельо и др.
2.9.2.3. Оперативните дейности се извършват
от оперативен/хирургичен урологичен екип, който включва: оператор – ръководител на екипа,
асистент (асистенти) и операционни медицински
сестри:
2.9.2.3.1. Операторът – ръководител на екипа,
е уролог.
2.9.2.3.2. Съставът на урологичния екип се
определя от сложността и обема на операцията. При малка по обем и сложност операция е
достатъчен уролог оператор и операционна медицинска сестра. При средни и големи операции
се включват един, двама или трима асистенти.
2.9.2.3.3. В помощ на оперативния/хирургичния екип може да има и санитар, който изпълнява
следните функции: съдействие при обличане на
операционни дрехи, подаване на допълнително
необходими операционни инструменти, материали, консумативи, разтвори. Операционната
медицинска сестра регистрира във формуляр
употребените консумативи и медицински изделия.
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2.9.2.3.4. Оперативният/хирургичният екип
извършва операцията с участието на анестезиологичен екип в оборудвана операционна зала
съгласно т. 2.6.6 и 2.6.7.
2.9.2.3.5. Оперативният/хирургичният екип
извършва една операция от оперативния разрез
до зашиване на раната и сваляне на болния от
операционната маса. Замяна на член от екипа е
допустима при необходимост той да се включи
в друга операция или по здравословни причини.
Присъединяването към екипа на асистент по
време на операция се решава от ръководителя
на екипа, ако има необходимост и ако обемът
на работа го налага.
2.9.2.3.6. Операторът може да бъде сменен
от уролог със съответен опит, ако по време на
операцията възникне такава необходимост.
2.9.2.3.7. Функциите на оператор могат да
бъдат поети от друг член на екипа за цялата
операция или части от нея, но само с разрешението на оператора – ръководител на екипа, в
негово присъствие или под негова асистенция.
Отговорността за цялата операция и за изхода
от нея носи операторът – ръководител на екипа.
2.9.2.3.8. Специализиращият лекар може да
работи като асистент или оператор на нивото на
своята компетентност под контрола и указанията
на оператора – ръководител на екипа.
2.9.2.3.9. Операционната медицинска сестра подготвя необходимия инструментариум,
консумативи и медицински изделия, следи за
стерилността на оперативното поле и инструментариума, за чистотата на операционните
зали. Освен инструментираща тя може да бъде
и асистираща операционна медицинска сестра.
2.10. Необходими диагностични дейности:
2.10.1. Клинична и физиологична диагностика:
а) ЕКГ;
б) ехокардиография при нужда.
2.10.2. Лабораторни изследвания в клинична
лаборатория от II ниво на компетентност – на
територията на болницата с възможности за:
а) пълна кръвна картина с диференциално
броене;
б) СУЕ, биохимични изследвания;
в) пълен хемостазеологичен статус;
г) клинико-химични изследвания;
д) изследване на хормони и туморни маркери или по договор с друго лечебно заведение,
разполагащо с такава лаборатория.
2.10.3. Микробиологична диагностика в лаборатория в болницата с възможности за експресни
микробиологични изследвания или по договор с
друго лечебно заведение, разполагащо с такава
лаборатория.
2.10.4. Имунологични изследвания или по
договор с друго лечебно заведение, разполагащо
с такава лаборатория.
2.10.5. Хемотрансфузионни изследвания.
2.10.6. Образна диагностика, включително
компютърен томограф или МРТ – собствен или
по договор (на територията на населеното място или на 60 минути отстояние от болницата)
с осигурено обслужване на болницата 24 часа
в денонощието, вк лючително и при спешни
състояния.
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2.10.7. Патоморфологични изследвания с възможност за биопсично изследване на територията
на болницата или по договор.
2.11. Изисквания за консултации и дейности
при лечение на урологично болни в отделението:
2.11.1. Консултации с интернист, анестезиолог,
педиатър – за деца под 18 години;
2.11.2. Консултации по показания с висцерален
хирург, кардиолог, гръден хирург, неврохирург,
детски болести, алерголог, рентгенолог, гинеколог, невролог и др.
3. Клиника/отделение по урология от т р е т о
н и в о на компетентност:
3.1. Здравни изисквания към помещенията за
осъществяване на дейността по урология:
3.1.1. Минималната площ за един пациент в
самостоятелна болнична стая е 12 м 2 , а в стая
с две и повече легла – 6,5 м 2 . В стаи, предназначени за деца в детска урология, площите са
от 6 до 14 м 2 .
3.1.2. Задължително е всяка болнична стая да
разполага със самостоятелен санитарен възел.
3.1.3. Осигурени са стаи за изолиране на болни
със септични състояния и усложнения, които се
обслужват от отделен персонал.
3.1.4. Осигурени са помещения за лекции и
семинари, библиотека, видеопрожекции, мултимедия, интернет в случаите, когато се извършва
обучение.
3.1.5. Клиниките/отделенията от трето ниво
следва да разполагат с не по-малко от 4 легла за
интензивно лечение в помещения за интензивно
лечение на своята територия и възможност за
ползване на легла на територията на клиника/
отделение по анестезиология и интензивно лечение (К АИЛ/ОАИЛ) в лечебното заведение
3.1.6. В помещението за следоперативно наблюдение и лечение на пациента и в структурата и
помещенията, в които се извършват дейности по
детска урология, са инсталирани климатизатори.
3.1.7. В клиниките/отделенията, в които се
извършват дейности по детска урология и трансплантации, леглата са съответно оборудвани
с модулни, тракционни приставки, защитни
бариери и др. В клиника, където преобладават
възрастни пациенти или пациенти със залежаване, е препоръчително наличието на антидекубитални дюшеци.
3.1.8. Препоръчително е медицинската документация да се обработва и съхранява от
медицински регистратор в отделно помещение,
като процесът на обработка на информацията
е компютризиран и свързан в общоболнична
мрежа.
3.1.9. В лечебни заведения, в които има възможности за лечение на комбинирани травми,
спешният урологичен кабинет към ДКБ има:
3.1.9.1. кабинет за прегледи, разполагащ поне
с две кушетки с паравани и с възможност за
вкарване на допълнителна количка;
3.1.9.2. негативоскоп със секторно усилване
на светлината;
3.1.9.3. манипулационна – превързочна за превръзки и минимални амбулаторни манипулации;
3.1.9.4. пряк достъп до амбулаторна операционна зала за извършване на малки по обем
хирургични обработки и операции.
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3.2. Операционна зала. Изисквания за оборудване:
3.2.1. оборудването, необходимо за структури
от първо и от второ ниво;
3.2.2. набори от инструментариум за конвенционална хирургия: скалпели, игли, иглодържатели,
анатомични и хирургични пинсети, хемостатични
и проходни инструменти, захващащи инструменти, распаториуми, зъбчати и меки екартьори,
ножици, сонди, протектори и др., необходими
за съответните извършвани дейности;
3.2.3. набори за трансплантационна хирургия,
за съдова хирургия и др., необходими за съответните извършвани дейности;
3.2.4. инструментариум и набори за миниинвазивна и ендоскопска хирургия, реинплантационна
хирургия, педиатрична хирургия и др., необходими
за съответните извършвани дейности;
3.2.5. апаратура за извършване на трансуретрални хирургични дейности, цистоскопи пълен
набор, ригиден и флексибилен уретероскоп и
друга апаратура, необходима за съответните
извършвани дейности;
3.2.6. електротермокаутери, които са по един
на операционна маса;
3.2.7. апарат за екстракорпорална литотрипсия, разположен в отделна зала, отговаряща на
изискванията за зали с рентгенови уредби, като
може да се сключи договор с друго лечебно заведение за ползването на такъв апарат;
3.2.8. апарат за инт ра л у менна литот рипсия – електрохидравличен, като приложението
на този апарат следва да бъде ограничено;
3.2.9. апарат за инт ра л у менна литот рипсия – ултразвуков;
3.2.10. препоръчително – апарат за интралуменна литотрипсия;
3.2.11. специализирани операционни маси с
възможност за разполагане на болния по гръб,
корем и странично; препоръчително е операционните маси да са пропускливи за рентгенови лъчи;
3.2.12. препоръчително – апарат за интраоперативна хемореинфузия (cell-saver) в операционна
зала към к линика/отделение, извършваща/о
операции с голяма кръвозагуба (онкохирургия).
3.3. Човешки ресурси:
3.3.1. В клиника/отделение от т р е т о н и в о
на компетентност работят 6 лекари, от които
4 с придобита специалност – урология, а останалите двама – без специалност или с друга
специалност. Определеният брой на уролозите
е определен с цел ежедневно осигуряване на
съответен хирургичен екип за всяка оперативна
интервенция.
3.3.2. Медицински сестри:
3.3.2.1. Старшата медицинска сестра е лице с
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“, която организира
и ръководи работата на сестринския персонал
и санитарите.
3.3.2.2. С оглед оказване на качествени медицински грижи за пациентите се препоръчва
съотношение 1 : 2 между лекарски и сестрински
персонал в клиниките/отделенията по урология.
Препоръчително е допълнителното повишаване
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на квалификацията в специализирани курсове
чрез системата на непрекъснато следдипломно
обучение.
3.3.2.3. Персоналът осъществява дейностите,
определени за структурите от първо и второ ниво
на компетентност, както и други дейности съгласно утвърдените си длъжностни характеристики.
3.4. Организация на работата:
3.4.1. Диагностични дейности, в т.ч. клинични и физиологични, осигурявани от клиниката/
отделението:
3.4.1.1. ЕКГ;
3.4.1.2. ехокардиография – на територията на
лечебното заведение;
3.4.1.3. функционално изследване на дишането;
3.4.1.4. дейности на клинична лаборатория от
II или III ниво на компетентност на територията
на болницата съобразно медицински стандарт
„Клинична лаборатория“;
3.4.1.5. дейности на микробиологична лаборатория с възможности за експресна микробиологична диагностика съгласно медицински
стандарт „Микробиология“;
3.4.1.6. дейности на имунологична лаборатория – може да бъде сключен договор с друго
лечебно заведение;
3.4.1.7. дейности на вирусологична лаборатория – може да бъде сключен договор с друго
лечебно заведение;
3.4.1.8. образна диагностика съобразно медиц инск и с та н дар т „Образна диа г нос т ика“;
компютърен томограф (КТ) и ядрено-магнитен
резонанс (ЯМР) с възможност за 24-часово обслужване при спешни случаи;
3.4.1.9. емболизаци я – на територи ята на
населеното място;
3.4.1.10. дейности на патоморфологична лаборатория с възможност за експресни хистологични
изследвания;
3.4.1.11. сцинтиграфски изследвания – препоръчително.
3.4.2. Оперативни дейности:
3.4.2.1. Съставът на хирургичния/оперативния
екип отговаря на обема на оперативната интервенция, като операторът е уролог.
3.4.2.2. Осигурен е достъп до консултанти.
При показания и необходимост се сформира
интердисциплинарен екип от специалисти от
различни специалности с хирургична насоченост.
3.4.2.3. Функции, задачи и дейности на урологична операционна медицинска сестра:
а) стриктно спазване на работното време;
б) стриктно спазване на изискванията за
работно облекло в съответствие с правилата за
работа в операционния блок;
в) участие в подготовката на материали за
стерилизация под контрол на старшата медицинска сестра, отразявайки ги в съответния журнал;
г) подготовка на разтвори за хирургическа
обработка на оперативното поле и ръцете;
д) участие в подготовката на операционната
зала за операция съгласно „технически фиш“ в
структурата;
е) подготовка на медицинската апаратура,
необходима за оперативната интервенция;
ж) запознаване с патологията на пациента,
подлежащ на хирургическо лечение и според
уточнената по вид оперативна интервенция;
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з) проверка на стерилността на материалите и
консумативите, които ще бъдат използвани – срокове на стерилност за еднократните материали,
индикатори на материа лите, стерилизирани
на централна стерилизация, водейки стриктно
журнала за стерилизация;
и) непосредствена подготовка за стерилизация при стриктно спазване на принципите на
асептика и антисептика: хирургична обработка
на ръце; обличане на стерилно облекло; подготовка на инструментален набор и консумативи
в съответствие с уточнената оперативна интервенция съгласно протоколите за качествени
сестрински грижи;
й) инструментиране по време на оперативна
интервенция;
к) обработка на материалите за хистологично, цитологично и микробиологично изследване
съгласно „технически фиш“ в структурата;
л) химична и механична обработка на използвания инструментариум съгласно „технически
фиш“ в структурата;
м) при непряко участие в инструментирането
обслужва инструментиращата сестра и извършва
контрол за спазване на принципите на асептика
и антисептика от страна на санитари и наблюдаващи операцията;
н) след приключване на оперативната дейност
участва в подготовката на хирургичните инструменти, превързочен материал, операционно бельо,
консумативи и други необходими за следващия
оперативен ден, спазвайки техническите фишове
и изисквания;
о) по време на дежурство операционната медицинска сестра е длъжна да бъде на разположение
в дома си и при повикване за спешна операция
да се яви безотказно на работното си място;
п) по време на спешна операция изпълнява
всички посочени по-горе дейности сама, включително контрол на работата на санитаря;
р) стриктно спазва правилата за охрана на труда;
с) участва в обучението на новопостъпилите
медицински сестри и стажант-студентите от медицинските колежи, факултетите по обществено
здраве, студенти I, II и III курс;
т) познава, използва правилно, съхранява
и поддържа наличната медицинска апаратура
(ендоскопска и лапароскопска апаратура);
у) специално обучение за трансплантация на
бъбрек – в клиниките/отделенията, в които се
извършва тази дейност;
ф) приготвя дезинфекционните разтвори по
съответно утвърдения от болницата противоепидемиологичен режим;
х) регистрира извършените дезинфекции и
стерилизации в съответните журнали;
ц) познава и спазва правилата за разделното
събиране на отпадъците съгласно програмата за
управление на болничните отпадъци в лечебното
заведение;
ч) води прилежно необходимата болнична
документация (консумативни листове, тетрадка
за извънреден труд, тетрадка за стерилизация,
тетрадка за бельо и др.);
ш) регистрира безпогрешно разходите за медицински консумативи за всеки пациент;
щ) спазва инструкциите на регионалните
здравни инспекции за борба с вътреболничните
инфекции.
3.4.2.4. Оперативната дейност се осъществява
при спазване на изискванията в следната таблица:
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Вид на
операцията по
обем и сложност

Показател

Изисквания

1

2

3

Малки операции

1. Екип

Оператор (асистент – при нужда), операционна медицинска
сестра. Операторът може да бъде уролог, но може и да е
лекар, специализиращ урология, работещ под контрола на
специалист.

2. Операционна зала Оборудвана със: операционна маса, цистоскопна операционна маса, операционна лампа, общ хирургически
инструментариум, пълен набор цистоскопно оборудване,
анестезиологично оборудване.
3. Пр едопе р ат и вн и Консултации с други лекари специалисти, предоперативни
изследвани я и под- изследвания, определена кръвна група, тест за алергия.
готовка
4. Обезболяване

Анестезията се определя и осъществява от анестезиологичен екип съгласно медицински стандарт „Анестезия и
интензивно лечение“.

5. Инструментариум и Общ хирургически инструментариум. Цистоскопна апарамедицински изделия тура, стерилен превързочен материал.
6. Пе риопе рат и вн и По показания – антибиотична профилактика
мероприятия
с еднократна „shooting“ доза широкоспектърен антибиотик.
Антиагрегантна профилактика.
По показания – антикоагулантна профилактика
с нискомолекулен антикоагулант при пациенти
с висок тромбемболичен риск.
Средни операции

1. Екип

Оператор, 1 или 2 асистенти, операционна медицинска
сестра. Операторът трябва да бъде с уролог или лекар, специализиращ урология, работещ под контрола на специалист.

2. Операционна зала Оборудвана урологична операционна зала със: операционна
маса, цистоскопна операционна маса, електротермокаутер.
– При операции, изискващи флуороскопски контрол – телевизионна Ro уредба.
– Специализирана апаратура по профила на операцията – цистоскоп, уретероскоп, резектоскоп, източник на
светлина, очила с увеличение и др.
– А ко има апарат за екст ракорпора лна литот рипси я
(ЕКЛТ) – зала за екстракорпорална литотрипсия, като
тази зала може да се ситуира и извън операционния блок.
3. Пр едопе р ат и вн и Предоперативни изследвания: Hb, Еr, Ht, биохимия, урина,
изследвани я и под- кръвна група, тестване при анамнестични данни за алерготовка
гия, коагулограма, консултация с лекар вътрешни болести
и анестезиолог.
4. Обезболяване

Анестезията се определя и осъществява от анестезиологичен екип съгласно медицински стандарт „Анестезия и
интензивно лечение“.

5. Инструментариум и Хирургичен и урологичен инструментариум и импланти
медицински изделия по профила на операцията (д.ж. стент, уретерални и уретрални катетри и др.).
6. Пе риопе р ат и вн а Антибиотична профилактика с еднократна „shooting“ доза
профилактика
широкоспектърен антибиотик. Антикоагулантна профилактика с нискомолекулен антикоагулант при пациенти с
повишен тромбемболичен риск.
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Вид на
операцията по
обем и сложност

Показател

Изисквания

1

2

3

Големи операции

1. Екип

Оператор, 2 асистенти, операционна медицинска сестра.
Операторът е уролог и има практически опит за провеждането на тези операции. Най-малко единият от асистентите
е със специалност.

2. Операционна зала Урологична операционна зала с операционна маса с аксесоари, телевизионна Ro уредба, електротермокаутер,
друга необходима апаратура според вида на операцията:
ендоскопска апаратура с аксесоари, цисто- и уретероскопска
апаратура с аксесоари и др.
3. Пр едопе р ат и вн и Предоперативни изследвания. Други изследвания според
изследвани я и под- показанията. Образна диагностика, включително компюготовка
търна томография – компютърно-аксиална томография или
магнитно-резонансна томография (КАТ/МРТ).
4. Обезболяване

Обща, епидурална, спинална или регионална анестезия.
Анестезията се извършва от анестезиологичен екип при
спазване на изискванията на медицински стандарт по
„Анестезия и интензивно лечение“.

5. Инструментариум и Пълен набор от специализиран инструментариум и импланти
медицински изделия според вида на операцията. Осигурена комплексност на
инструменталните сетове и наборите.
6. Пе риопе рат и вн и 24 – 72-часова периоперативна антибиотична профилакмероприятия
тика. Антикоагулантна профилактика с нискомолекулен
антикоагулант.
Много големи опе- 1. Екип
рации

Оператор, 2 – 3 асистенти, 2 операционни сестри. Операторът е уролог и има практически опит при провеждането
на този вид операции. Най-малко единият от асистентите
е със специалност по урология. Осигурен директен достъп
до консултанти. При показания – интердисциплинарен екип
от лекари със специалности с хирургична насоченост. Водещата операционна медицинска сестра е с практически
опит според вида на операцията.

2. Операционна зала Урологична операционна с урологична операционна маса
с аксесоари, телевизионна Ro уредба, електротермокаутер,
с апаратура по профила на операцията: ендоскопска апаратура с аксесоари и др.
3. Пр едопе р ат и вн и Предоперативни изследвания. Допълнителни изследвания
изследвани я и под- по показания. Образна диагностика до ниво КАТ.
готовка
4. Обезболяване

Анестезията се води от анестезиологичен екип при спазване на изискванията на медицински стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“.

5. Инструментариум и Пълен набор от специализиран инструментариум и импланти
медицински изделия според вида на операцията. Осигурена комплексност на
инструменталните сетове и наборите.
6. Пе риопе рат и вн и 24 – 72-часова периоперативна антибиотична профилакмероприятия
тика. Антикоагулантна профилактика с нискомолекулен
антикоагулант. Следоперативно настаняване на болния в
клиника/отделение за интензивно лечение.

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

3.4.2.5. Всички лечебно-диагностични процедури се извършват при спазване на съответните
лечебно-диагностични протоколи (лечебно-диагностични алгоритми), които се разработват
от лечебните заведения и се спазват в процеса
на оказваната от тях медицинска помощ. При
разработването на протоколите (алгоритмите)
лечебните заведения се съобразяват с утвърдените
от научните дружества образци на алгоритми за
професионално поведение при диагностиката и
лечението на съответните заболявания.
3.4.2.6. При смесени екипи за извършване на
операции при тежки травми урологът е подчинен
на оператора, който е ръководител на операционния екип.
VII. Оперативни/хирургични процедури в
специалността „Урология“
1. Според срока, налагащ необходимостта от
лечебна намеса, операциите са спешни и планови.
2. Според своя обем и сложност операциите
в урологията се класифицират като операции
с малък, среден, голям и много голям обем и
сложност.
3. Списък на операциите в урологията (по
МКБ-9-КМ):
ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕК
ВИД НА
ОПЕРАЦИЯТА
НЕФРОТОМИЯ И НЕФРОСТОМИЯ
Нефротомия
средна
Нефростомия
средна
перкутанна нефростомия
без фрагментация
средна
перкутанна нефростомия
с фрагментация
средна
пиелотомия и пиелостомия
големи
пиелотомия
големи
пиелостомия
големи
диагностични процедури на
бъбрек
малки
локална ексцизия или
деструкция на лезия или
тъкан на бъбрек
средна
частична нефректомия
големи
пълна – радикална
нефректомия
големи/
(радикална нефректомия с
много големи
ексцизия на тромб от
v.cava inf.)
лимфна дисекция:
а) ретроперитонеална
много големи
б) паракавална
(парааортална)
много големи
в) тазова
много големи
г) ингвино-феморална
тазова екзентерация
големи
(включваща ексцизия на:
простата (матка), пикочен
мехур и ректум)
много големи
Нефроуретеректомия
нефректомия на останал
бъбрек
двустранна нефректомия
трансплантация на бъбрек
нефропексия
друго възстановяване на
бъбрек

големи
много големи
много големи
големи
големи
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друго възстановяване на
бъбрек
други операции на бъбрек
перкутанна аспирация на
бъбрек (легенче)
друга операция на бъбрек
ОПЕРАЦИИ НА УРЕТЕР
трансуретрално отстраняване
на обструкция от уретер или
бъбречно легенче
уретерна меатотомия
уретеротомия
диагностични процедури на
уретер
уретеректомия
частична уретеректомия
кожна уретеро-илеостомия
друга външна уретерна
диверзия
друга анастомоза или байпас
на уретер
ревизия на уретеро-интестинална анастомоза
уретеронеоцистостомия
друга анастомоза или байпас
на уретер
възстановяване на уретер
друго възстановяване на уретер
други операции на уретер
други операции на уретер
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големи
големи
средна
големи

средна
средни
средни
средни
големи
големи
много големи
големи
големи
много големи
големи
големи
големи
големи
големи
големи

ОПЕРАЦИИ НА ПИКОЧЕН МЕХУР
трансуретрално почистване на
пикочния мехур
средни
цистотомия и цистостомия
средни
перкутанна цистостомия
средни
друга цистотомия
средни
везикостомия
малки
диагностични процедури на
мехур
малки
трансуретрална ексцизия
или деструкция на тъкан на
пикочен мехур
средна
друга трансуретрална ексцизия
или деструкция на лезия или
тъкан на пикочен мехур
средна
друга ексцизия или деструкция
на тъкан на пикочен мехур
големи
частична цистектомия
големи
тотална цистектомия
големи/
много големи
радикална цистектомия
големи/
много големи
друга тотална цистектомия
много големи
друго възстановяване на
пикочен мехур
големи
възстановяване при друга
фистула на пикочен мехур
големи
цисто-уретеропластика и
пластично възстановяване на
шийката на пикочен мехур
големи
реконструкция на пикочен
мехур
много големи
други анастомози на пикочен
мехур
големи
друго възстановяване на
пикочен мехур
големи
други операции на пикочния
мехур
големи
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сфинктеротомия на мехур
Дилатация на шийката на
пикочния мехур
други операции на пикочен
мехур
ОПЕРАЦИИ НА УРЕТРАТА
Уретротомия
Уретрална меатотомия
диагностични процедури на
уретрата
Eксцизия или деструкция на
лезия или тъкан на уретра
ендоскопска ексцизия или
деструкция на лезия или
тъкан на уретра
друга локална ексцизия или
деструкция на лезия или
тъкан на уретра
възстановяване на уретра
шев на разкъсване на уретрата
реанастомоза на уретра
меатопластика на уретра
друго възстановяване на
уретра
освобождаване на уретрална
стриктура
дилатация на уретра
други операции на уретра
или периуретрална тъкан
инцизия на периуретрална
тъкан
Ексцизия на периуретрална
тъкан
други операции на уретра
или периуретрална тъкан
други операции на пикочния
път
дисекции на ретроперитонеална
тъкан
инцизия на перивезикална
тъкан
диагностични процедури на
периренална и перивезикална
тъкан
пликация на уретровезикално
съединяване
супрапубична шлингова
операция (окачване на бримка)
ретропубична уретрална
суспензия (окачване)
парауретрална суспензия
друго възстановяване при
уринарна стрес-инконтиненция
друго възстановяване при
уринарна стрес-инконтиненция
Уретерна катетеризация
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА
ПИКОЧНАТА СИСТЕМА
други операции на пикочната
система

ДЪРЖАВЕН
средни
средни
големи
средни
малки
малки
средни
средни
средни
големи
големи
големи
големи – средни
големи – средни
големи – средни
средна
средни
средни
средни
големи

големи
голяма
големи
големи
големи
големи
големи
средни
големи – средни
средни
големи – средни
средни

ОПЕРАЦИИ НА ПРОСТАТАТА И СЕМЕННИТЕ
ВЕЗИКУЛИ
инцизия на простата
средни
диагностични процедури
на простата и семенните
мехурчета
средни
трансуретрална простатектомия
големи

ВЕСТНИК
трансуретрална (ултразвуков
контрол) лазерна простатектомия
друга трансуретрална простатектомия
супрапубична простатектомия
ретропубична простатектомия
радикална простатектомия
друга простатектомия
локална ексцизия на лезии на
простатата
друга простатектомия
ОПЕРАЦИИ НА СЕМЕННИТЕ
МЕХУРЧЕТА
други операции на семенните
мехурчета
инцизия или ексцизия на
перипростатна тъкан
други операции на простата
спиране на (постоперативна)
хеморагия на простатата
други операции на простата
ОПЕРАЦИИ НА СКРОТУМА
ГИНАЛИС
инцизия и дренаж на скротум
и туника вагиналис
диагностични процедури на
скротума и туника вагиналис
Ексцизия на хидроцеле
(на туника вагиналис)
Ексцизия или деструкция на
лезия или тъкан на скротум
възстановяване на скротум и
туника вагиналис
шев на разкъсване на скротум
и туника вагиналис
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА
СКРОТУМ И ТУНИКА
ВАГИНАЛИС
други операции на скротум
и туника вагиналис
ОПЕРАЦИИ НА ТЕСТИСИТЕ
инцизия на тестис
диагностични процедури на
тестиси
ексцизия или деструкция на
тестикуларни лезии
едностранна орхиектомия
двустранна орхиектомия
отстраняване на двата тестиса
едноактно
орхипексия
възстановяване на тестис
инсерция на тестисна протеза
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА
ТЕСТИСИ
други операции на тестиси

БРОЙ 2

големи
големи
големи
големи
големи/
много големи
големи
големи – средни
големи
големи
средни
средни
средни
средни
средни
И ТУНИКА ВАсредни
средни
средни
средни
средни
средни

средни
средни
средни
малки
средни
средни
средни
средни
средни
средни
средни
големи – средни
средни

ОПЕРАЦИИ НА КОРДА СПЕРМАТИКА, ЕПИДИДИМ И ВАЗ ДЕФЕРЕНС
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА КОРДА
СПЕРМАТИКА, ЕПИДИДИМ И ВАЗ ДЕФЕРЕНС
Ексцизия на варикоцеле
или хидроцеле на корда
сперматика
средни
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Ексцизия на киста на
епидидим
Ексцизия на друга лезия
или тъкан на корда сперматика
и епидидим
Епидидимектомия
възстановяване на корда
сперматика и епидидим
наместване на торзио на
тестис или корда сперматика
друго възстановяване на
корда сперматика и епидидим
вазотомия
вазектомия и лигатура на
ваз деференс
лигатура на корда сперматика
възстановяване на ваз
деференс и епидидим
други операции на корда
сперматика, епидидим и ваз
деференс
аспирация на сперматоцеле
Епидидимотомия
инцизия на корда сперматика
други операции на корда
сперматика, епидидим и ваз
деференс
ОПЕРАЦИИ НА ПЕНИСА
Циркумцизия
диагностични процедури на
пенис
локална ексцизия или
деструкция на лезии на пенис
ампутация на пенис
възстановяване и пластични
операции на пенис
друго възстановяване на пенис
операция за трансформиране
на пола, некласирана другаде
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средни
средни
средни
големи – средни
средни
големи – средни
средни
средни
средни
големи – средни
големи – средни
средни
средни
средни
средни
средни
малки
средни
големи
големи
големи
големи

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МЪЖКИ ПОЛОВИ
ОРГАНИ
дорзално или латерално
цепване на препуциум
средни
инцизия на пенис
средни
други операции на пенис
големи
други операции на мъжки
полови органи
средни
лапароскопски операции в
урологията
големи
VIII. Критерии за оценка на качеството и
резултатите от дейността в специалността „Урология“ и управлението им
1. Критерии и показатели за качество на
урологичната дейност:
1.1. Качеството на медицинската дейност се
определя от следните критерии:
1.1.1. удовлетвореност на пациента – анкета;
1.1.2. крайни резултати от медицинското
обслужване – отчитане на броя и относителния
дял на изписаните пациенти и резултата от проведеното лечение – оздравели, с подобрение, без
промяна в състоянието, с влошаване или починали при приключване на болничния престой;
1.1.3. повишаване на професионалната квалификация;
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1.1.4. ефикасност и ефективност на диагностичната работа – съвпадение между приемна и
окончателна диагноза;
1.1.5. съотношение между насочени/приети
за хоспитализация;
1.1.6. грижи за болния/визитационен лист;
температурен лист; фиш за консумативи;
1.1.7. контрол на асептиката и антисептиката – проби на съответната регионална здравна
инспекция;
1.1.8. вътреболнични инфекции с подчертан
а к цен т върх у нозоком иа л ни ра неви инфекции – протоколи на комисия за вътреболнични
инфекции.
2. Количествените показатели за оценка са:
2.1. преминали болни;
2.2. брой извършени операции;
2.3. използваемост на легловия фонд;
2.4. оборот на легло;
2.5. оперативна активност;
2.6. среден престой на пациента в болницата,
предоперативен и следоперативен;
2.7. процент оперирани болни с висок оперативен риск (по системата ASA);
2.8. процентно разпределение на операциите
по тежест и сложност;
2.9. следоперативни усложнения;
2.10. брой реоперации и причините за тях;
2.11. брой усложнения в резултат от диагностични и/или лечебни дейности;
2.12. смъртност: в първите 24 часа; при неоперирани болни; при оперирани болни; причини
за смъртта (при извършена аутопсия).
3. Периодичният контрол на качеството е
задъл ж ителен. Извършва се от органите за
управление в лечебното заведение. Резултатите
се анализират и обсъждат с персонала на отделението на тримесечие.
IX. Документация, характерна за специалността:
1. Клиниката/отделението по урология своевременно документира данните за оперативната
си дейност. Препоръчително е документирането
на данните за оперативната дейност да се извършва в електронен регистър.
2. Препоръчително е клиниката/отделението
по урология да разполага с електронен архив, в
който да се съхраняват всички данни за всички
пациенти.
3. Архивът трябва да бъде достъпен за всички
структури и за персонала на клиниката/отделението по урология.
4. Всеки уролог документира извършената
от него оперативна интервенция веднага след
нейното приключване.
5. В архиви на клиниката/отделението по
урология се съхраняват данни за количеството
и качеството на извършените операции.
6. Началникът на клиниката/отделението
по урология следи за спазване на сроковете за
документиране и за качеството на документацията, като при необходимост налага промени
в стила на работа.
9257
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НАРЕДБА № 5
от 10 декември 2013 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Вирусология“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт „Вирусология“
съгласно приложението.
(2) Дейността по диагностика на вирусните
инфекции от специалността вирусология се
осъществява при спазване на стандарта по
ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни и
здравни заведения и регионалните здравни
инспекции, в които се осъществява дейност
по вирусология.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 24 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Вирусология“ (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г.).
§ 2. Министърът на здравеопазването дава
указания по прилагането на наредбата.
§ 3. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните здравни
инспекции и органите на управление на лечебните заведения.
За министър:
Чавдар Славов
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ВИРУСОЛОГИЯ“
1. Основна характеристика на медицинската
специалност
1.1. Дефиниция, основни цели и задачи:
Медицинската специалност „Вирусология“ е
с преобладаваща клинико-диагностична насоченост, която осигурява необходимите познания и
практически умения за изясняване на етиологията
на заболяванията с вирусна генеза при хората
чрез използването на количествени и качествени
методи. Тя се занимава с комплексното проучване на голям брой патогенни агенти – вируси, с
изразени характерни и строго специфични морфологични и генетични особености. Вирусите са
способни само на вътреклетъчно размножаване,
което основно ги отличава от останалите патогенни микроорганизми заедно с редица други
характеристики.
В Република България специалността „Вирусология“ е застъпена в извънболничната и
в болничната помощ. Присъства в програмите
за обучение в университетското образование.
Представлява самостоятелна медицинска специалност в системата на здравеопазването на
Република България и се придобива чрез следдипломна квалификация на завършилите висше
медицинско образование и висше немeдицинско
образование, специалност биология.
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Основната цел на медицинск и я стандарт
по „Вирусология“ е да осигури качеството на
диагностичната дейност на вирусологичните
лаборатории, осъществяващи своята дейност на
територията на Република България.
1.2. Дейности в обхвата на медицинската
специалност:
Медицинският стандарт по „Вирусология“
съдържа задачи, изисквания и показатели за дейности, свързани с определяне на етиологичната
диагноза на вирусните инфекции при хората,
проследяване хода на инфекциозния процес и
ефекта от лечението на вирусните заболявания,
както и оценка на ефективността на вирусните
ваксини. Този стандарт регламентира основните изисквания, на които една вирусологична
лаборатория трябва да отговаря за извършване
на серологични и вирусологични изследвания.
Той покрива изследванията, извършвани в нея,
използвайки стандартизирани методи, методи,
непокрити от стандартизираните, и методи,
разработвани от лабораториите.
1.3. Интердисциплинарни дейности между
специалността „Вирусология“ и други медицински специалности:
1.3.1. По време на диагностичния процес с
оглед спецификата и сходството на клиничната
симптоматика на заболяванията с вирусен и
бактериален произход се осъществява връзка
и координация със специалисти с придобита
спец иа лност „Мик робиолог и я“, работещ и в
микробиологични лаборатории, особено при
необходимост от диференциална диагноза.
1.3.2. Дейностите по т. 1.3.1 могат да включват,
без да се ограничават до обмен на биологични
проби за продължаване на изследванията, консултации между специалисти и др.
1.3.3. При липса на специалисти по „Вирусология“ в лечебни заведения, здравни заведения
или в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) на територията на общината част от
дейностите по т. 4 могат да бъдат извършвани
от медицински специалисти с придобита специалност „Микробиология“, в чиято програма за
обучение е включено придобиването на знания
и умения по специалността „Вирусология“. Дейностите по т. 4, които могат да бъдат извършвани от медицински специалисти с придобита
специалност „Микробиология“, са дефинирани
във всяко ниво на компетентност.
1.3.4. При необходимост се осъщест вява
връзка и със специалисти от специалностите:
„Инфекциозни болести“, „Паразитология“, „Детски болести“ и др., съобразно спецификата на
заболяването с вирусен произход и необходимостта от допълнителна информация, свързана
с пациента, чиято биологична проба се изследва.
1.4. Основни изисквания към дейността на
вирусологичните лаборатории.
1.4.1. Този стандарт е приложим за всички вирусологични лаборатории независимо от обхвата
и мащабите на дейността или от броя на персонала. Лабораториите, извършващи изследвания,
като нуклеотиден анализ или амплификация на
част/цял вирусен геном, следва да изпълняват
изискванията на този стандарт.
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1.4.2. Този стандарт е предназначен за прилагане от лаборатории при разработването на техните
системи по качество, така че да удовлетворява
техните дейности. Той може да бъде използван
от пациенти на лаборатории, контролни или
акредитиращи органи, установяващи съответствието или регистриращи компетентност на
лаборатории.
1.4.3. Персоналът на лабораторията носи отговорност за осъществяваните от нея дейности
по начин, удовлетворяващ изискванията на този
стандарт и нуждите на пациентите, както и
законно упълномощените органи, извършващи
акредитация.
1.4.4. Персоналът на лаборатори ята носи
отговорност за осъществяваните дейности при
работа с материали, отговарящи на изискванията
за качествено извършване на изследванията.
1.4.5. Материалите, постъпващи за изследване
в лабораторията, трябва да са съпроводени от
медицински направления, съдържащи достатъчно
информация, свързана с пациента и неговото
заболяване.
1.4.6. Лабораторията създава, поддържа и
съхранява необходими документи, свързани с
нейната работа (лабораторни журнали, процедури и др.).
1.4.7. Лабораторията използва и съхранява
правилно всички външни документи, свързани
с нейната дейност (наредби, инструкции, стандарти, методи и др.).
1.4.8. Лабораторната документация се осъвременява в съответствие с настъпилите изменения
в методите и оборудването на лабораторията.
1.4.9. Действащите и утвърдените документи
трябва да са на разположение на определените
работни места в лабораторията, доколкото са
свързани с естеството на работа.
1.4.10. Остарелите и излезли от употреба документи, съхранявани в лабораторията, трябва
да са подходящо обозначени и архивирани.
1.4.11. Резултатите от изследванията се изпращат на пациентите чрез подходящи за целта
бланки.
1.4.12. Лабораториите от извънболничната
помощ, лабораториите в структу рата на регионалните здравни инспекции (РЗИ) и лабораториите от второ ниво на компетентност
в рамките на лечебно заведение за болнична
помощ изп ращат пол у чени те материа ли на
референтните лаборатории за допълнителни
изследвания и/или за потвърждение на резултатите при всяка възникнала необходимост, като
неясни и съмнителни резултати, възникване на
епидемичен взрив с неясна етиология и вероятен
вирусен причинител и др.
1.4.13. Лабораториите имат право на отказ
от исканото лабораторно изследване при липса
на данни от заявителя на изследването, данни
за изследвания материал или данни за пациента, неправилна индикация за изследване и ако
материалът за изследването е видимо замърсен или контаминиран, както и съхраняван и
транспортиран в условия, които биха опорочили
лабораторното изследване.
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1.4.14. Пробите, предназначени за изследване,
трябва да постъпват във вирусологичните лаборатории не по-късно от 2 часа от началото на
транспортирането им освен в случаите, когато
има основателна причина за удължаване на
този срок.
2. Изисквания към персонала на лабораториите, извършващи специализирана дейност по
този стандарт
Персоналът на лабораторията трябва да има
необходимите за дейността си квалификация,
практически опит и умения в областта на вирусологията.
2.1. Ръководството се осъществява от лекар с
придобита специалност „Вирусология“. В състава
на лабораторията могат да бъдат включени лекари
и специалисти с образователно-квалификационна
степен магистър с професионална квалификация
„Биолог“. В лабораторията работят правоспособни медицински специалисти с квалификация
„Медицински лаборант“.
2.2. Медицинският персонал трябва системно
да повишава своята квалификация.
2.3. Началникът (ръководителят) на лабораторията планира нуждите от допълнителна
квалификация.
2.4. Изборът на форми за обучение (външни,
вътрешни) трябва да осигурява адекватна на
извършваната дейност квалификация, която е
подходящо документирана (сертификати, лични
планове и др.).
2.5. Лабораторията трябва да има длъжностни
характеристики за ръководителя и изпълнителския персонал.
2.6. Началникът (ръководителят) на лабораторията трябва да определи точно задълженията
и отговорностите на персонала, както и взаимоотношенията между целия персонал.
3. Осъществяване на дейността по медицинската специалност „Вирусология“
3.1. Характеристика на вирусологичните лаборатории, извършващи специализирана дейност:
3.1.1. Вирусологичната лаборатория е медикодиагностична лаборатория в рамките на лечебно
заведение за извънболнична или болнична помощ, здравно заведение, РЗИ или самостоятелна
медико-диагностична лаборатория.
3.1.2. Лабораторията трябва да е ясно обозначена в организационната структурна схема
на лечебното заведение и да са описани точно
взаимоотношенията с останалите звена, като
ясно са дефинирани дейностите, които извършва.
3.1.3. Лабораторията трябва да има кадрова
и материална осигуреност за извършване на
определен минимум серологични и вирусологични изследвания за нуждите на диагностичната,
лечебно-профилактичната и други дейности на
съответния вид лечебно заведение, здравно заведение или РЗИ.
3.1.4. Лабораторията трябва да използва постоянен персонал, като числеността му се определя
от обема на извършваната дейност.
3.1.5. Лабораторията трябва да има процедура
и апаратура или договор за обезвреждане на
опасните отпадъци от своята дейност.
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3.2. Изисквания към помещенията:
3.2.1. Лабораторията трябва да има помещения, които благоприятстват извършването на
изследванията, за които е предназначена, и не
влияят отрицателно върху изискваното качество
на работа.
3.2.2. Броят на помещенията трябва да бъде
съобразен с извършваните изследвания, така че
да не се компрометира качеството на работата
и безопасността на персонала.
3.2.3. При вирусологични изследвания, изискващи стерилни условия, трябва да има специално
обособени за целта помещения/боксове.
3.2.4. Помещенията, свързани с качеството
на извършваните изследвания, трябва да са разположени по начин, позволяващ контрол върху
достъпа и до използването им.
3.2.5. В лабораторията трябва да има обособени работни места, като се вземат мерки за
предотвратяване на възможните замърсявания.
3.3. Изисквания към условията в помещенията
на лабораторията:
3.3.1. Температурата в помещенията, свързани с
качеството на извършваните изследвания, трябва
да бъде в граници, които не влияят отрицателно
върху персонала (стайна температура), както и
да отговаря на изискваната от спецификациите
на използваната апаратура.
3.3.2. Осветлението на обособените работни
места трябва да благоприятства извършваните
изследвания.
3.3.3. Въздухът в работните помещения по
отношение на влажност, запрашеност, електромагнитни влияния трябва да благоприятства
качеството на извършваните изследвания.
3.3.4. Електрическото захранване на използваната апаратура трябва да бъде осигурено по
начин, който гарантира непрекъсваемост на
диагностичните процедури (инкубация).
3.3.5. Повърхността на стените и на работните
плотове трябва да бъде с покритие, позволяващо
ефективно извършване на дезинфекция.
3.3.6. Трябва да се поддържа постоянен контрол
върху достъпа до използваните помещения или
места, влияещи върху качеството на работата.
3.3.7. Помещенията в лабораторията трябва
да се поддържат в изряден вид и хигиена.
4. Професионална дейност. Обем показатели
и оборудване за извършване на специализирана
дейност по „Вирусология“
4.1. Изисквания към организацията на дейността на вирусологична лаборатория от извънболничната помощ – самостоятелна медико-диагностична лаборатория или медико-диагностична
лаборатория в рамките на лечебно заведение за
извънболнична помощ:
4.1.1. Изисквания за медицинска апаратура,
необходима за извършване на вирусологични и
серологични изследвания:
4.1.1.1. Отчитащо устройство за имуноензимен
тест (ELISA) или други автоматични анализатори.
4.1.1.2. Принтер.
4.1.1.3. Термостат.
4.1.1.4. Хладилник.
4.1.1.5. Центрофуга.
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4.1.2. Изисквания към персонала на лабораторията:
4.1.2.1. Персонал с висше медицинско и биологично образование – от 1 до 2 лекари и биолози,
като ръководителят на лабораторията трябва да
е лекар с придобита специалност „Вирусология“.
4.1.2.2. Медицинск и лаборан т и – от 2 до
4 души.
4.1.2.3. Помощен персонал – от 1 до 2 души.
4.1.3. Обем показатели за извършване на
изследвания.
Изследване на кръвен серум или плазма по
имуноензимен метод (ELISA) или други сходни
методи (MEIA, ChLIA, ELFA):
4.1.3.1. Откриване на повърхностен антиген
на хепатитeн В вирус (HBV) – HBsAg.
4.1.3.2. Откриване на anti-HBc IgM и HBeAg.
4.1.3.3. Откриване на антитела срещу HIV 1/2
или HIV Ag/Ab – бързи тестове и/или ELISA.
4.1.3.4. Откриване на маркeри на хепатитен С
вирус (HCV) – anti-HCV или HCV Ag/Ab.
4.1.3.5. Откриване на маркeр на хепатитен А
вирус (HАV) – anti-HAV IgM.
4.1.3.6. Откриване на маркери за рубеолна
инфекция – anti-Rubella IgM, IgG.
4.1.3.7. Откриване на маркери за морбилна
инфекция – anti-Measles IgM, IgG.
4.1.4. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността.
Количествен показател за годишен обем на
медицински дейности – минимален брой изследвания 500.
4.1.5. Дейността може да бъде извършвана и
в микробиологична лаборатория при изпълнение
на изискванията по т. 1.3, като обемът и видът
изследвания трябва да отговарят на посочените
в т. 4.1.3.
4.2. Изисквания към организацията на дейността на вирусологична лаборатория в структурата на РЗИ:
4.2.1. Изисквания за медицинска апаратура,
необходима за извършване на вирусологични и
серологични изследвания:
4.2.1.1. Към изискванията по т. 4.1.1 се прибавят следните изисквания:
4.2.1.2. Сух стерилизатор.
4.2.1.4. Ламиниран бокс (боксово помещение).
4.2.2. Изисквания към персонала на лабораторията:
4.2.2.1. Персонал с висше медицинско и биологично образование – от 1 до 2 лекари и биолози,
като ръководителят на лабораторията трябва да
е лекар с придобита специалност „Вирусология“.
4.2.2.2. Медицински лаборанти – от 2 до 4
души.
4.2.2.3. Помощен персонал – от 1 до 2 души.
4.2.3. Обем показатели за извършване на
изследвания:
4.2.3.1. Към изискванията по т. 4.1.3 се прибавят следните изисквания:
Изследване на кръвен серум или плазма по
имуноензимен метод (ELISA) или други сходни
методи (MEIA, ChLIA, ELFA и др.).
4.2.3.2. Маркери за хепатит В вирусна инфекция – anti-HBs.
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4.2.3.3. Маркер за хепатит D вирусна инфекция – anti-HDV.
4.2.3.4. Маркери срещ у ц и т омега лови рус
(CMV) и Епщайн-Бар вирус (EBV).
4.2.3.5. Изследване на кръвен серум за откриване на антитела срещу грипни вируси тип
А и В – ELISA.
4.2.3.6. Изследване на фекална проба – определяне на ротавируси във фекална проба – имунохроматографски/ELISA.
4.2.3.7. Изследване на фекална проба – определяне на норовируси във фекална проба – имунохроматографски/ELISA.
4.2.3.8. Изследване на носоглътъчен смив за
доказване на грипни вируси и вируси на остри
респираторни заболявания (ОРЗ) с бързи имуносорбентни тестове.
4.2.4. При липса на кадри със специалност
„Вирусологи я“ дейност та може да бъде извършвана и в микробиологична лаборатория
при изпълнение на изискванията по т. 1.3, като
обемът и видът изследвания трябва да отговарят
на посочените в т. 4.2.3.
4.2.5. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
Количествен показател за годишен обем на
медицински дейности – минимален брой изследвания 1000.
4.3. Изисквания към организацията на дейността на референтна лаборатория по вирусология:
Референтната лаборатория освен медико-диагностична дейност извършва и експертна дейност.
4.3.1. Изисквания към дейността на лабораторията:
4.3.1.1. Организира и осъществява национална система за външна оценка на качеството на
лабораторната диагностика в лаборатории по
„Вирусология“ в страната.
4.3.1.2. Потвърждава лабораторен резултат
от биологичен материал, изпратен от други
лаборатории.
4.3.1.3. Изследва материали при получени
неясни, нови или съмнителни симптоми и/или
резултати.
4.3.1.4. Осъществява качествени и количествени методи за определяне на вирусна нуклеинова
киселина.
4.3.1.5. Извършва анализ за резистентност
чрез молекулярно-генетични методи, когато е
необходимо.
4.3.1.6. Извършва ну к леотиден анализ на
вирусни геноми, когато е необходимо.
4.3.2. Изисквания към персонала на лабораторията:
4.3.2.1. Персонал с висше медицинско и биологично образование с придобита специалност
„Вирусология“ – от 2 до 4 лекари и биолози с
образователно-квалификационна степен магистър, като ръководителят на лабораторията трябва
да е хабилитирано лице.
4.3.2.2. Медицински лаборанти – от 2 до 4
души.
4.3.2.3. Помощен персонал – от 1 до 2 души.
4.3.3. Изисквания за медицинска апаратура
за извършване на вирусологични и серологични
изследвания:
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4.3.3.1. Към изискванията по т. 4.2.1 се прибавят следните изисквания:
4.3.3.2. Инкубатор СО 2 .
4.3.3.3. Ламинарен бокс клас 2.
4.3.3.4. Ултрацентрофуга.
4.3.3.5. Ултразвуков дезинтегратор.
4.3.3.6. PH метър.
4.3.3.7. Вортекс миксер.
4.3.3.8. Компютърни конфигурации.
4.3.3.9. Електронна везна.
4.3.3.10. Инвертен микроскоп.
4.3.3.11. Флуоресцентен микроскоп.
4.3.3.12. Вани за вертикална и хоризонтална
електрофореза.
4.3.3.13. Апаратура за провеждане на нуклеотидни анализи.
4.3.3.14. Апарат за поддържане на циклични
температурни режими с цел амплификация на
вирусни геноми.
4.3.3.15. Апаратура за секвениране на вирусни
геноми.
4.3.4. Обем показатели и дейности за извършване на вирусологични и серологични
изследвани я – показатели за изследвани я и
дейности, свързани с референтна диагностика,
консултантска, учебна и научна дейност:
4.3.4.1. Осигуряване на потвърдителна и референтна диагностика с интерпретация.
4.3.4.2. Вирусологични изследвания за изолиране на вируса причинител и за доказване на
вирусни антигени.
4.3.4.3. Вирусологично изследване на клетъчни
култури за изолация и типизация на вирусите на
полиомиелита и други ентеровируси.
4.3.4.4. Вирусологично изследване на кокоши
ембриони за изолация и типизация на грипни
вируси.
4.3.4.5. Вирусологично изследване на клетъчни култури за изолация и типизация на някои
вируси на ОРЗ (аденовируси, парагрипни вируси,
РС вируси).
4.3.4.6. Вирусологично изследване на клетъчни култури за изолация и типизация на херпес
симплекс вирус тип 1 и тип 2.
4.3.4.7. Вирусологично изследване на новородени бели мишки за изолиране и типизиране на
вируса на Кримско-хеморагична треска (КХТ).
4.3.4.8. Вирусологично изследване на новородени бели мишки за изолиране и типизиране на
причинителя на Хеморагична треска с бъбречен
синдром (ХТБС).
4.3.4.9. Вирусологично изследване на новородени бели мишки за изолиране и типизиране на
причинителя на Лимфоцитарен хориоменингит
(ЛХМ).
4.3.4.10. Вирусологично изследване на новородени бели мишки и клетъчни култури за изолиране и типизиране на причинителите на сезонни
енцефалити: вирус Западен Нил/флави вируси/
Синдбис/алфа вируси/, кърлежови енцефалити.
4.3.4.11. Изследване на кокоши ембриони и
бели мишки за изолиране и идентифициране
на причинителите на Ку треска (C. Burnetii) и
Марсилска треска, кърлежови петнисти трески
(R. conorii и др.).
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4.3.4.12. Изследване на кокоши ембриони и
бели мишки за изолиране и идентифициране
на C. psittaci.
4.3.4.13. Имунофлуоресцентна диагностика на
носоглътъчни смивове за доказване на причинителя на грипни вируси тип А и В.
4.3.4.14. Имунофлуоресцентна диагностика на
носоглътъчни смивове за доказване на някои респираторни вируси (адено-, парагрипни, РС и др.).
4.3.4.15. Имунофлуоресцентна диагностика
на трупен материал за доказване причинителя
на КХТ.
4.3.4.16. Имунофлуоресцентна диагностика на
трупен материал за доказване на причинителя
на ХТБС.
4.3.4.17. Серологични изследвания за доказване
на вирусни антитела и антигени.
4.3.4.18. Вируснеу трализираща реакция за
ентеровируси.
4.3.4.19. Вируснеу трализираща реакция за
Коксаки вирус.
4.3.4.20. Изследване на ротавируси и норовируси във фекална проба – PCR.
4.3.4.21. Реакция за задръжка на хемаглутинацията (РЗХА) за идентификация на грипни
вируси. Серологична диагностика на грипни
вируси РЗХА/ELISA.
4.3.4.22. Имуноензимна реакция (ELISA) за
доказване на маркери на хепатотропни вируси:
HAV, HBV, HCV, HDV, HEV.
4.3.4.23. Имуноензимна реакция (ELISA) за
вируси на ОРЗ (аденовируси, парагрипни вируси,
РС вирус и др.).
4.3.4.24. Имуноензимна реакция (ELISA) за
доказване на маркери на морбили, паротит и
рубеола.
4.3.4.25. Серологична диагностика на вирусите Западен Нил, Синдбис, кърлежов енцефалит – ELISA, имунофлуоресцентна диагностика
на вирусите.
4.3.4.26. Серологична диагностика на КХТ,
ХТБС и ЛХМ – ELISA.
4.3.4.27. Определяне на имуноглобулиновия
клас (IgG, IgM, IgA) на антитела срещу рикетсии.
4 3.4.28. Откриване на P 24 антиген на HIV/
Anti-p24 антитела срещу HIV.
4.3.4.29. Неамплифициращи методи: хибридизационни реакции за детекция на вирусни геноми.
4.3.4.30. Амплифициращи методи за детекция
на вирусни геноми: верижна полимеразна реакция (PCR), и/или multiplex PCR Real-timePCR,
BranchDNA, TMA.
4.3.4.31. Елек т рофорет и чно раздел яне на
вирусни геноми.
4.3.4.32. Фрагментно-рестриктазен анализ за
типизиране на вируси.
4.3.4.33. Секвенционен анализ на вирусни
геноми.
4.3.4.34. Елек т рофоретично раздел яне на
вирусни антигени.
4.3.4.35. Имуноблот за вирусни антитела.
4.3.4.36. Определяне на генотипа/субгенотипа
на вируси чрез хибридизация на специфични олигонуклеотидни проби с амплифициран вирусен
геном (line probe assay).
4.3.5. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
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Количествен показател за годишен обем на
медицински дейности – минимален брой изследвания 2000.
4.4. Изисквания към организацията на дейността на медико-диагностична лаборатория
от второ ниво на компетентност в рамките на
лечебно заведение за болнична помощ:
4.4.1. Изисквания за медицинска апаратура,
необходима за извършване на вирусологични и
серологични изследвания:
4.4.1.1. Към изискванията по т. 4.1.1 се прибавят следните изисквания:
4.4.1.2. Сух стерилизатор.
4.4.1.3. Ламиниран бокс (боксово помещение).
4.4.2. Изисквания към персонала:
4.4.2.1. Персонал с висше медицинско и биологично образование – от 2 до 4 лекари и биолози,
като ръководителят на лабораторията трябва да
е лекар с придобита специалност „Вирусология“.
4.4.2.2. Медицински лаборанти – от 2 до 4
души.
4.4.2.3. Помощен персонал – от 1 до 2 души.
4.4.3. Обем показатели за извършване на
изследвания:
4.4.3.1. Към изискванията по т. 4.1.3 се прибавят следните изисквания:
Изследване на кръвен серум или плазма по
имуноензимен метод (ELISA) или други сходни
методи (MEIA, ChLIA, ELFA и др.).
4.4.3.2. Маркери за хепатит В вирусна инфекция – anti-HBs.
4.4.3.3. Маркер за хепатит D вирусна инфекция – anti-HDV.
4.4.3.4. Маркери срещ у ц и т омега лови рус
(CMV) и Епщайн-Бар вирус (EBV) anti-CMV
IgM/IgG, anti-EBV-VCA IgM, anti-EBV-NA IgM.
4.4.3.5. Изследване на кръвен серум за откриване антитела срещу грипни вируси тип А
и В – ELISA.
4.4.3.6. Изследване на фекална проба – определяне на ротавируси във фекална проба – имунохроматографски/ELISA.
4.4.3.7. Изследване на фекална проба – определяне на норовируси във фекална проба – имунохроматографски/ELISA.
4.4.3.8. Изследване на носоглътъчен смив за
доказване на грипни вируси и вируси на ОРЗ с
бързи имуносорбентни тестове.
4.4.4. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
Количествен показател за годишен обем на
медицински дейности – минимален брой изследвания 1200.
4.4.5. При липса на кадри със специалност
„Вирусология“ дейността може да бъде извършвана и в микробиологична лаборатория при
изпълнение на изискванията в т. 1.3.
4.5. Изисквания към организацията на дейността на медико-диагностична лаборатория
от трето ниво на компетентност в рамките на
лечебно заведение за болнична помощ:
4.5.1. Изисквания към персонала:
4.5.1.1. Персонал с висше медицинско и биологично образование с придобита специалност
„Вирусология“ – от 2 до 4 лекари и биолози с об-
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разователно-квалификационна степен магистър,
като ръководителят на лабораторията трябва да
е лекар с придобита специалност „Вирусология“.
4.5.1.2. Медицински лаборанти – от 2 до 4
души.
4.5.1.3. Помощен персонал – от 2 до 3 души.
4.5.2. Изисквания за медицинска апаратура,
необходима за извършване на вирусологични и
серологични изследвания:
4.5.2.1. Към изискванията по т. 4.4.1 се прибавят следните изисквания:
4.5.2.2. Ламинарен бокс клас 2.
4.5.2.3. PH метър.
4.5.2.4. Вортекс миксер.
4.5.2.5. Компютърни конфигурации.
4.5.2.6. Електронна везна.
4.5.2.7. Флуоресцентен микроскоп.
4.5.2.8. Вани за вертикална и хоризонтална
електрофореза.
4.5.2.9. Апарат за поддържане на циклични
температурни режими за амплификация на вирусни геноми.
4.5.3. Обем показатели за извършване на
изследвания:
4.5.3.1. Към изискванията по т. 4.4.3 се прибавят следните изисквания:
4.5.3.2. Имунофлуоресцентна диагностика на
носоглътъчни смивове за доказване на причинителя на грипни вируси тип А и В.
4.5.3.3. Имунофлуоресцентна диагностика на
носоглътъчни смивове за доказване на някои респираторни вируси (адено-, парагрипни, РС и др.).
4.5.3.4. Изследване на ротавируси и норовируси
във фекална проба – ELISA, PCR.
4.5.3.5. Серологична диагностика на грипни
вируси ELISA.
4.5.3.6. Имуноензимна реакция (ELISA) за
вируси на ОРЗ (аденовируси, парагрипни вируси,
РС вирус и др.).
4.5.3.7. Серологична диагностика на Q треска – ELISA.
4.5.3.8. Серологична диагностика на вирусите Западен Нил, Синдбис, кърлежов енцефалит – ELISA, имунофлуоресцентна диагностика
на вирусите.
4.5.3.9. Серологична диагностика на К ХТ,
ХТБС и ЛХМ – ELISA.
4.5.3.10. Имуноензимна реакция (ELISA) за
доказване на маркери на хепатотропни вируси:
HAV, HBV, HCV, HDV, HEV.
4.5.3.11. Откриване на P 24 антиген на HIV/
Anti-p24 антитела срещу HIV.
4.5.3.12. Неамплифициращи методи: хибридизационни реакции за детекция на вирусни геноми.
4.5.3.13. Амплифициращи методи за детекция
на вирусни геноми: верижна полимеразна реакция (PCR) и/или Real-timePCR.
4.5.3.14. Имуноблот за вирусни антитела.
4.5.4. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
Количествен показател за годишен обем на
медицински дейности – минимален брой изследвания 1500.
4.6. Аналитични принципи за осъществяване
на професионалната дейност на специализираните
вирусологични дейности:
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Необходимо е да се използват аналитичните принципи за осъществяване дейността на
вирусологичните лаборатории, възприети от
Националния комитет за клинични лабораторни
стандарти (NCCLS, USA), Българското научно
дружество по вирусология и подзаконовите нормативни актове.
4.6.1. Изследвания за изолиране и индентификация на вируса причинител:
4.6.1.1. Вирусологични изследвания, свързани
със заразяване на кокоши ембриони. Материали
от болни (носоглътъчни смивове, трупни материали) се инокулират на кокоши ембриони с цел
изолация на вируса причинител.
4.6.1.2. Вирусологични изследвания, свързани
със заразяване на клетъчни култури. Материали
от пациенти (носоглътъчни смивове, трупни
материали, везикуларна течност, ликвор, фекални проби и др.) се инокулират на биологичен
модел – клетъчни култури, с цел изолация на
вируса причинител.
4.6.1.3. Вирусологични изследвания, свързани
със заразяване на опитни животни. Материали
от болни (кръвни проби, трупни материали и
др.) се инокулират на биологичен модел – опитни
животни, с цел изолация на вируса причинител.
4.6.2. Изследвания за откриване на вирусни
антигени и/или антитела срещу тях:
4.6.2.1. Реакция имунофлуоресценция (РИФ):
Конюгираните с флуоресцеин-изотиоцианат
специфични антисеруми се свързват с хомоложните антигени в материали от болни, което
прави виден комплексът антиген-антитяло с
флуоресцентен микроскоп.
4.6.2.2. Реакция за задръжка на хемаглутинацията (РЗХА):
Основава се на свойството на вирусни антихемаглутинини да възпрепятстват специфичната
хемаглутинация, причинена от изследваните
вируси.
4.6.2.3. Вирус неутрализираща реакция (ВНР):
Методът се използва за идентификация на
вирусен причинител, доказан в клинични проби, или за доказване наличието на антивирусни
неу трализиращи антитела в серумни проби.
Основава се на свойството на специфични вируснеутрализиращи антитела от изследвани или
референтни серуми да неутрализират индуциран
от вируса (причинител или референтен щам)
цитопатичен ефект на клетъчна култура.
4.6.2.4. Реакция свързване на комплемента
(РСК):
Основава се на свойството на антителата от
серума да се свързват специфично с вирусните
антигени в присъствие на комплемента и да възпрепятстват хемолизата в хемолитичната система.
4.6.2.5. Имуноензимен метод (ELISA; EIA):
Методът има различни модификации и варианти. Основава се на специфичното свързване
на търсените антигени и антитела имобилизирани на твърда фаза с последваща специфична
имуноензимна реакция с конюгирани с ензим
антитела или антигени. Цветната реакция след
прибавянето на субстрата се отчита спектрофотометрично. Методът се използва за качествено
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доказване на вирусни антигени/антитела и за
качествено и количествено определяне на вирусни антигени/антитела.
Конкурентният вариант на метода се базира на инхибиция на имуноензимната реакция
вследствие на конкуренцията на търсените и
конюгираните с ензим антитела за едно и също
количество антиген.
Сходни методи са: микрочастици EIA-MEIA,
имунохемилуминесценция – СhLIA, ензимно
свързана флуоресценция – ELFA, електрохемилуминесценция – ECLIA и др.
4.6.2.6. Електрофоретично разделяне на вирусни антигени – идентифициране на вирусните
антигени според молекулните им тегла на денатуриращи полиакриламидни гелове, визуализирани
с комаси или сребърен нитрат.
4.6.2.7. Имуноблот – доказване на вирусни
специфични антитела срещу отделни вирусни
антигени. Принципът на метода е на основата
на взаимодейвие на електрофоретично разделен
вирус – специфични протеини, имобилизирани
върху твърди носители с нерадиоактивно белязани
вирусни поликлонални/моноклонални антитела.
Специфичните антиген-антитяло комплекси се
визуализират с ензимно-субстратна реакция.
4.6.3. Изследвания за доказване и идентифициране на вирусни генетични последователности:
4.6.3.1. Полиакриламидна гел-електрофореза:
Методът се използва за доказване на вируси със
сегментиран геном. Основава се на разделянето
на геномните сегменти в полиакриламиден гел
под действие на електрично поле на база размера и молекулното им тегло. Техниката включва
етапи на екстрахиране на вирусната нуклеинова
киселина от клиничен материал, подлагането є
на електрофореза при неденатуриращи условия
и визуализиране (детекция) чрез оцветяване със
сребърен нитрат.
4.6.3.2. Фрагментно-рестриктазен анализ за
типизиране на вируси:
Методът типизира вирусни щамове въз основа
на консервативни последователности от вирусния геном, които се разпознават от специфични
екзонуклеазни ензими.
4.6.3.3. Полимеразна верижна реакция (PCR):
Техниката се използва за доказване и типова
идентификация на вирусни геноми. За изходен
материал се използва вирусна нуклеинова киселина, екстрахирана от биологични течности,
тъкани и клетъчни популации. Реакцията се основава на ензимно експоненциално намножаване
(амплифициране) на дефинирани консервативни
нуклеотидни последователности от вирусния
геном с помощта на специфични синтетични
олигонуклеотиди. Отчитането на резултата е
автоматизирано спектрофотометрично, изотермално или друго (при real-time технологията)
или визуа лно на У В т рансилюминатор или
друго спрямо подходящ молекулен маркер при
провеждане на агарозна гел-електрофореза и
оцветяване на получения гел с етидиев бромид
или други оцветители. Когато вирусният обект
е PHK, съдържащ вирус, предварително се прилага ензимна обратнотранскриптазна реакция
in vitro (RT) с използване на неспецифични или
специфични синтетични олигонуклеотиди.
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Техниката се прилага също за определяне
на наличие (качествено) или концентрация (количествено) на вирусни геноми в биологични
течности/тъкани, както и за проследяване на
вирусното размножение – количествено или качествено (наличие, липса) и за оценка на ефекта
при прилагане на антивирусни терапии.
Разновидности на реакцията по отношение
начина на о т чи та не са х ибри диза ц ионни т е
техники (line probe assay, microarray и др.). Тези
разновидности се използват и за генотипова/
субгенотипова идентификация.
4.6.3.4. Секвенционен анализ:
Методът се използва за доказване на вирусни
геноми и за идентификация на вирусен щам/
генотип/вариант. Техниката представлява автоматизирано определяне на линейната последователност от нуклеотидни бази, изграждащи вирусен
геном или негов участък. За изходен материал
се използва продукт на PCR реакцията или клонирани в подходящ векторен плазмид вирусни
гени. Основава се на формиране на маркирани
с флуоресцентни багрила радиоактивни изотопи
и други различни по дължина фрагменти-копия
на даден вирусен участък и разделяне на така
формираните белязани олигонуклеотиди чрез
електрофореза при непрекъснато сканиране с
лазерен лъч.
Методът дава възможност за пълно идентифициране на нуклеотидните последователности на
вирусния геном и определяне на единични точкови
мутации. Намира все по-широко приложение за
определяне на резистентност при прилагане на
антивирусни терапии. Съществуват различни
методи за определяне на вирусните секвенции.
4.6.3.5. Определяне на генотипа/субгенотипа
на вируси чрез хибридизация със специфични
олигон у к лео т и дни п роби (line probe assay).
А мп лифици рани ч рез RT-PCR н у к леот и дни
последователности на изследвани я вирус се
хибридизират специфично с имобилизирани на
нитроцелулозни стрипове, специфични за генотипа/субгенотипа на търсения вирус олигонуклеотидни проби. След прибавяне на специфичен
ензимен конюгат и субстрат се отчита цветна
реакцията върху използваните стрипове, като по
този начин се определя генотипът/субгенотипът
на изследвания вирус.
5. Документация за специалността „Вирусология“
5.1. Образци от протоколи и стандартна оперативна процедура (СОП):
5.1.1. Образец за СОП за осигуряване на качеството на резултатите от изследване:
5.1.1.1. Общи положения:
Осигуряването на качеството на резултатите
от изследванията изисква организирането и провеждането на планиран надзор чрез различни
форми на вътрешен и външен контрол.
Лабораторията трябва да има процедури за
управление на качеството, за наблюдение на
ва ли дност та на извършваните изследвани я.
Получените данни трябва да бъдат записвани
по начин, който позволява да се откриват тенденциите, и когато се изисква, да се прилагат
статистически методи за проверка на резултати-
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те. Това наблюдение трябва да бъде планирано
и преглеждано и може да включва, без да се
ограничава с това, следните елементи:
5.1.1.1.1. редовно използване на сертифицирани сравнителни материали и/или вътрешен
контрол на качеството с помощта на вторични
сравнителни материали;
5.1.1.1.2. участие в програми за междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност;
5.1.1.1.3. повторни изпитвания с помощта на
същите или други методи;
5.1.1.1.4. последващо ново изпитване на запазени обекти;
5.1.1.1.5. корелация на резултатите за различни
характеристики на обекта.
Забележка. Избраните методи трябва да са
подходящи за вида и обема на извършваните
работи.
5.1.1.2. Обхват:
Процедурата се състои в организирането, планирането и провеждането на вътрешен контрол
върху резултатите, получени при извършване на
изследвания с валидирани методи, с които се
работи в лабораториите.
5.1.1.3. Отговорности:
Подходите за вътрешен контрол върху качеството на резултатите на лабораторните методи,
прилагани в лабораториите, се одобряват от
ръководителя на лабораторията.
5.1.1.4. Съдържание:
5.1.1.4.1. Подходи за вътрешен контрол на
изпитвателните резултати:
5.1.1.4.1.1. Използване на търговски тестове,
базирани на валидиран метод.
5.1.1.4.1.2. Организиране на неколкократно
изпитване на един и същ материал в кратко
време от един и същ служител на лабораторията
(повтаряемост).
5.1.1.4.1.3. Организиране на повторно изследване/изпитване на един и същ материал в кратко
време от служител на лабораторията, който не е
участвал в първото изследване/изпитване.
5.1.1.4.1.4. Организиране на повторно изследване/изпитване от запазена проба (например
запазване чрез замразяване).
5.1.1.4.1.5. Организиране на повторно изследване/изпитване на един и същ материал с друг
метод за отчитане на същите показатели (ако
това е възможно).
5.1.1.4.1.6. Оценка на корелацията на резултатите от изследването на последователни проби
на един и същ пациент – при продължително
мониториране на им у нен стат ус или ефек т
от терапия резките отклонения, които нямат
клинично обяснение, поставят под съмнение
качеството на изследването.
5.1.1.4.1.7. Оценка на корелацията между различни характеристики на един и същ изследван
материал.
5.1.1.4.1.8. Участие в междулабораторни сравнителни изследвания/изпитвания в страната и/
или извън нея.
5.1.1.4.1.9. Мониторинг на персонала – периодичен контрол на изпълнението на елементи от
мониторинга се осъществява от ръководителя
на лабораторията:
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Всички дейности по контрола се планират и
отразяват в лабораторната документация.
5.1.2. Образец на СОП за приемане, транспортиране, съхраняване и унищожаване на пробите
за изследване:
5.1.2.1. Цел:
Процедурата има за цел да регламентира реда,
по който ще се транспортират, приемат, съхраняват и унищожават пробите след изпитване в
лабораториите.
5.1.2.2. Обхват:
Процедурата се отнася до дейностите, опис
ващи процесите от приемане на пробите за
изследване в лабораторията до издаването на
протокола от изследването и унищожаването на
остатъците от изпратените материали.
5.1.2.3. Отговорности:
Отговорностите по тази процедура се възлагат на ръководителя на лабораторията и всички
лица, участващи в процесите на изпитването и
междинното транспортиране (ако има такова).
5.1.2.4. Съдържание:
5.1.2.4.1. Вземането на проби за изследване
се извършва от съответната вирусологична лабораторията или от друго лечебно или здравно
заведение.
5.1.2.4.2. Транспортирането на образците/
пробите от мястото на пробовземането до лабораторията се прави от пациента или от лечебното
или здравно заведение, в което е взета пробата.
5.1.2.4.3. Манипулирането с пробите обхваща
момента от тяхното постъпване в лабораторията
до издаване на резултата в протокола по образец
и последващо съхраняване или унищожаване
на пробата.
5.1.2.4.4. След транспортирането на пробата
до съответната лаборатория следва нейното
приемане за изследване. То се прави съгласно
правилата за приемане на проби, посочени в
съответната лаборатория.
5.1.2.4.5. В случай че получената проба не
отговаря на изискванията на посочения метод
за изследване, това се документира. Пробата се
връща на преносителя, а ако това е невъзможно – се унищожава и пациентът се уведомява.
5.1.2.4.6. Проби, получени по спешен сигнал,
се приемат за изследване с предимство.
5.1.2.4.7. След приемане и оценка на пригодност
та на пробата за изследване и придружаващите
я документи следва регистрация на пробите във
входящ-изходящ дневник.
5.1.2.4.8. Чрез регистриране на пробата в
лабораторния дневник се приема, че е сключен
договор между заинтересованите страни.
5.1.2.4.9. Съхранението на образците преди
изследването се съобразява с тяхната специфика.
5.1.2.4.10. Регламентираният срок за съхранение на образците след изпитване е не по-кратък
от три работни дни, освен ако не се налага допълнително изследване.
5.1.2.4.11. Към унищожаването на образци се
пристъпва само когато те не са изразходвани по
време на изследването.
5.1.2.4.12. Унищожаването на обектите след
анализа се прави по ред и начин, съобразен с
тяхната специфика и в съответствие с нормативните актове.
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5.1.2.4.13. Води се Журнал за унищожаване
на проби, в който се отбелязват пробата за изследване, датата на постъпване в лабораторията
за изследване, датата на издаване на протокола,
датата на унищожаването на образеца.
5.1.2.4.14. В случаите, когато изследването
на получената проба изисква участие на повече
от една лаборатория, материалите се предават
чрез формуляр.
5.1.2.4.15. Съставените по тази процеду ра
документи се съхраняват от ръководителите на
обособените звена.
5.1.3. Образец на СОП по управление на дейности, които не съответстват на изискванията
при изследване:
5.1.3.1. Цел:
Лабораторията трябва да има политика и
процедури, които трябва да бъдат прилагани,
когато някой аспект от нейните дейности за
получаване на резултат или резултатът от тези
работи не е в съответствие с нейните собствени
процедури или с изискванията, съгласувани с
пациента. Политиката и процедурите трябва да
осигуряват:
5.1.3.1.1. отговорностите и пълномощията за
управлението на дейностите, които не съответстват на изискванията, да са определени и да се
прилагат необходимите действия (включително
прекратяване на работите и задържане на протоколи от изследването, ако е необходимо), когато
се идентифицира несъответстваща дейност;
5.1.3.1.2. оценяване на значимостта на дейностите, които не съответстват на изискванията;
5.1.3.1.3. своевременно предприемане на корекции и вземане на решение за приемливостта
на несъответстващата дейност;
5.1.3.1.4. уведомяване на пациента при необходимост и повторни действия;
5.1.3.1.5. определяне на отговорността за разрешаване продължаването на дейностите.
5.1.3.2. Обхват:
Процедурата се прилага, когато се установи,
че извършената в лабораторията дейност при
изследването или резултатите от тази дейност
не отговарят на собствените є процедури или на
изискванията, съгласувани с пациента.
5.1.3.3. Отговорност:
Отговорностите по тази процедура се възлагат
на ръководителя на лабораторията и на всички
лица, участващи в процесите на изследването.
5.1.3.4. Съдържание:
5.1.3.4.1. При констатиране на несъответствия
в работите по изследването се прилага следната
последователност:
5.1.3.4.1.1. установяване на несъответствието;
5.1.3.4.1.2. регистриране на несъответствието;
5.1.3.4.1.3. оценка на значимостта на несъответствието;
5.1.3.4.1.4. вземане на решения за начина на
реагиране;
5.1.3.4.1.5. вземане на решение относно необходимостта да бъде информиран пациентът.
5.1.3.4.2. Основни източници за поява на
несъответстващи дейности в лабораторията са:
5.1.3.4.2.1. организацията на вземане на проби,
транспортирането и съхранението им;
5.1.3.4.2.2. неточности при договарянето;
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5.1.3.4.2.3. техническите средства, използваните консумативи и материали, стандартни
образци, заобикалящата среда;
5.1.3.4.2.4. използваната методика;
5.1.3.4.2.5. персоналът;
5.1.3.4.2.6. неправилно отчитане и обработване
на резултатите.
5.1.3.4.3. Идентификация на несъответстващата дейност в лабораторната документация:
5.1.3.4.3.1. Работещите в лабораторията са
задължени при появата на каквото и да е несъответствие във връзка с извършваните изследователски работи да го регистрират.
5.1.3.4.3.2. Писмено уведомяване на ръководителя на лабораторията, когато лицето, установило несъответствието, не е упълномощено
да взема решения.
5.1.3.4.4. Ръководителят на лабораторията
носи отговорност и предприема съответните
действия при установяване на несъответстваща
на изискванията дейност:
5.1.3.4.4.1. Ръководителят извършва оценка
на степента на важност и значението на констатираното и регистрирано несъответствие и
се разпорежда:
5.1.3.4.4.1.1. при значимо/критично несъответствие – спиране на диагностичната дейност
до предприемането на необходимите мерки за
отстраняването му;
5.1.3.4.4.1.2. ако несъответствието е маловажно
и се приема в този вид (дори и от пациента) – извършваната дейност се продължава.
5.1.3.4.5. Отговорност и правомощие за възобновяването на работата има ръководителят
на лабораторията.
5.1.3.4.6. След съответния анализ се предприемат необходимите коригиращи и превантивни
действия, за да се предотврати повторното появяване на несъответствието.
5.1.3.4.7. При необходимост (ако са нарушени
договорирани с пациента изисквания или такива
от методиката) се извършва повторно изпитване,
установяват се действителните резултати, издава
се нов протокол от изследване със същия номер
и индекс. Пациентът се уведомява, от него се
изисква предоставения вече протокол и му се
дава протокола с резултатите, получени от повторните изследвания, след корекцията.
5.1.3.4.8. Съставените документи във връзка
с констатирано и регистрирано конкретно несъответствие се класират и съхраняват в срок до
една година, след което записите се архивират.
5.1.4. Образец на СОП за осигуряване и използване на технически средства:
5.1.4.1. Цел:
Процедурата определя организацията и реда
за осигуряване на лабораториите с техническите
средства, необходими за правилното извършване
на изпитванията.
5.1.4.2. Обхват:
Всички технически средства, необходими
за правилното извършване на изследванията/
изпитванията от декларирания обхват.
5.1.4.3. Отговорност:
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Ръководителят на лабораторията отговаря за
осигуряването на лабораторията с необходимите
технически средства и контролира състоянието
и използването им.
5.1.4.4. Съдържание:
5.1.4.4.1. Доставка на нови технически средства
за диагностика се планира от ръководителя на
лабораторията.
5.1.4.4.2. Доставчикът в присъствието на
сътрудник от заинтересованата лаборатория
осъществява предавателно-приемни изпитвания
на новото техническо средство.
5.1.4.4.3. След проверка на всички функции
ръководителят разрешава използването му.
5.1.4.4.4. Прави се превод на инструкцията за
работа на производителя.
5.1.4.4.5. Инженер на доставчика или друг
специалист обучава персонала, който ще работи
с новото средство за измерване/изпитване.
5.1.4.4.6. Апаратът се маркира, попълва се
регистрационен картон, прави се проверка или
калибриране, включва се в план-график за нова
проверка/калибриране.
5.1.4.4.7. Изготвя се подробна инструкция
за работа с новото техническо средство, в т.ч.
и с изисквания за охраната на труда, която се
поставя на видно място до него.
5.1.4.4.8. Задължително преди започване на
работата ръководителят на съответната лаборатория настройва техническите средства съгласно
действащите инструкции за експлоатация и осигурява с тях да работи обучен и упълномощен
персонал.
5.1.4.4.9. Всяка единица техническо средство,
в т.ч. и компютърните програми към него, имащо значение за резултатите от изследването, се
идентифицира и му се завежда съответно досие.
В досиетата се класират всички документи за
техническото средство, в т.ч. паспортите от
производителя, инструкции, свидетелства за
и от калибриране/проверка, документите от
поддръжката.
5.1.4.4.10. Техническо средство, което е било
подложено на претоварване или неправилна
експлоатация или което дава неверни или съмнителни резултати, или което при калибрирането/
проверката или приложението му е показало, че
е технически неизправно, се извежда от експлоатация до привеждането му в годност.
5.1.4.4.11. Когато независимо по каква причина оборудването за известен период от време
излезе извън прекия контрол на ръководителя на
лабораторията, той го осигурява с необходимата
извънредна калибровка/проверка (при възможност вътрешни), за да се увери, че функционирането му и метрологичната му проследимост
удовлетворяват изискванията.
5.1.4.4.12. За техническите средства, които
се използват по-интензивно или са с особено
важен статут в изследванията, ръководителят на
лабораторията планира и осигурява извънредни
проверки.
5.1.4.4.13. Техническите средства, в т.ч. и хардуерът и софтуерът, се осигуряват със съответните
необходими средства за самозащита срещу про-
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мени в настройката/ регулировката, които биха
довели до получаването на невалидни/неверни
резултати от изследванията.
5.1.4.4.14. Съставените и получавани документи във връзка с изпълнението на тази процедура
се съхраняват от ръководителя в срок – срока
на използване на техническото средство, след
което записите се архивират.
5.1.5. Отчитане на резултатите. Протоколи
от изследване.
5.1.5.1. Общи положения:
Резултатите от всяко изследване или серии
от изследвания, извършвани от лабораторията,
трябва да бъдат отчитани точно, ясно, недвусмислено, обективно и в съответствие с конкретните
инструкции, определени в методите за изследване.
Като правило отчитането на резултатите трябва да
бъде отразено в протокол от изследването. Трябва
да бъде включена информацията, предназначена
за пациента и необходима за интерпретацията
на резултатите от изследването.
Всяка информация, която не е обект на отчета
за пациента, трябва да бъде леснодостъпна в лабораторията, извършила изследването. Протоколът
от изследване може да бъде издаден както на
хартиен носител, така и на електронен носител.
5.1.5.2. Протоколи от изследване, съдържание:
Всеки протокол от изследване трябва да съдържа най-малко следната информация:
5.1.5.2.1. наименование (например „Протокол
от изследване“);
5.1.5.2.2. наименованието и адреса на лабораторията;
5.1.5.2.3. уникална идентификация на протокола от изследването (например пореден номер)
и идентификация на всяка страница, за да се
удостовери, че страницата е част от протокола
от изследването, и ясна идентификация за край
на протокола;
5.1.5.2.4. името на пациента/лицето, изпратило
материала;
5.1.5.2.5. идентификацията на използвания
метод;
5.1.5.2.6. описание, състояние и недвусмислена
идентификация на всеки обект(и), подложен на
изследване;
5.1.5.2.7. датата на получаване на всеки обект
за изследване, когато това е от значение за валидността и приложимостта на резултатите, и
датата на извършване на всяко изследване;
5.1.5.2.8. резултатите от изследването и когато
е подходящо, единиците за измерване;
5.1.5.2.9. името (имената), длъжността (длъжностите) и подписа (подписите) или еквивалентна
идентификация на лицето (лицата), което гарантира валидността на протокола от изпитване
или свидетелството/сертификата за калибриране;
5.1.5.2.10. когато е подходящо, декларация,
че резултатите се отнасят само за обектите,
подложени на изследване;
5.1.5.2.11. протоколите от изследване, които са
на хартиен носител, трябва също да имат номер
на страницата и общ брой на страниците;
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5.1.5.2.12. препоръчва се лабораториите да
включват предупреждение, че протоколът от
изследването не може да бъде възпроизвеждан
освен с писменото разрешение на лабораторията
и само изцяло.
Освен информацията по т. 5.1.5.2.1 – 5.1.5.2.12
протоколите от изпитване трябва да включват
следните елементи, когато това е необходимо за
интерпретиране на резултатите от изпитването:
5.1.5.2.13. отклонения, допълнения или изключения от метода за изследването и информация
за специфични условия на изпитване, например
условия на заобикалящата среда;
5.1.5.2.14. когато е приложимо, декларация
за оценената неопределеност на измерването;
информацията за неопределеността е необходима в протоколите от изпитване, когато тя е от
значение за валидността или приложимостта
на резултатите от изпитването, когато се изисква от инструкциите на пациента или когато
неопределеността влияе върху съответствието
с границите от спецификацията;
5.1.5.2.15. всяка допълнителна информация,
която може да се изисква от конкретни методи
или пациенти;
5.1.5.2.16. мнения и интерпретации, когато
това е подходящо и необходимо.
Когато са дадени мнения и интерпретации,
лабораторията трябва да документира основанието, на което са направени тези мнения и
интерпретации. Мненията и интерпретациите
трябва да бъдат ясно означени като такива в
протокола от изпитването. Мненията и интерпретациите, когато са включени в протокола
от изпитването, може да обхващат, без да се
ограничават с това, следното:
5.1.5.2.16.1. мнения относно декларацията за
съответствие/несъответствие на резултатите с
изискванията;
5.1.5.2.16.2. спазване на договорните изисквания;
5.1.5.2.16.3. препоръки за начина за използване
на резултатите.
В някои случаи може да се окаже подходящо
мненията и интерпретациите да се съобщят в
пряк диалог с клиента. Този диалог трябва да
бъде документиран.
6. Информирано съгласие
6.1. Типов образец на информирано съгласие
за съхранение на биологични проби.
Форма за информирано съгласие за съхранение
на биологични проби за бъдещо изследване
Проучване:
Участник (име, фамилия, възраст):
.........................................................................................
ИЗ № ...............................; Д.Д. ................................
Лекар (име, фамилия, телефон):
.........................................................................................
Лечебно заведение:
.......................................................................................
Структурно звено: .....................................................
Ръководител на проучването: ................................
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Уважаеми Г-н/Г-жо участник,
По време на престоя Ви в лечебното заведение Ваши биологични проби (кръв, ликвор,
амниотична течност, ставен пунктат, костномозъчен аспират, ендомиокардиална биопсия
и др.), назначени от Вашия лекуващ лекар, са
взети за диагностични цели. Чрез тези проби
лекарите са успели да идентифицират причината
за Вашето заболяване/състояние и след това да
Ви лекуват адекватно. Сега Ви се предлага да
участвате доброволно в това научно проучване.
Пробите, които вече сте предоставили за
диагностични цели, могат да бъдат използвани
за допълнителни изследвания (като остатъчни
материали), установяващи етиологичното участие
на този инфекциозен агент в различни клинични
прояви. С тази форма Вие се съгласявате да ги
предоставите за бъдещи проучвания.
Няма да се изискват допълнителни процедури.
Вие няма да получите облаги от участието
си в това проучване.
Резултатите от това проучване обаче могат да
помогнат в лечението на други пациенти.
За да защитим Вашата идентичност и конфиденциалност, Вашето име върху пробите и
клиничното описание ще бъдат заместени с
цифров код. Списъкът с имената и кодовете ще
бъде пазен в заключен файл от ръководителя
на проучването.
Участието в проучването няма да Ви коства
нищо.
Вие имате право да зададете всякакви въпроси, които имате по отношение на проучването.
Преди да вземете решение за участие в това
проучване, Вие трябва да сте:
• Обсъдили проучването с ръководителя на
проучването
• Пр очел и и нф орма ц и я т а в т ози ф орм у
ляр и
• Задали своите въпроси.
Пациентът беше информиран и се съгласи да
бъде запазено останалото количество от неговата биологична проба за провеждане на бъдещи
научни проучвания.
Участник: Чрез подписването на тази форма
за съгласие Вие показвате, че доброволно сте
избрали да участвате в това проучване.
Разбирам и съм съгласен с всичко обяснено
по-горе и го удостоверявам с подписа си:
_____________________
_________
_________________________
(подпис на участника)
(дата)
(име и фамилия)
Законен представител на участника: Чрез подписа си по-долу показвате, че давате съгласие
на участника да вземе участие в това проучване.
_____________________
_________
_________________________
(подпис на законния
(дата)
(име и фамилия)
представител на
участника)
(Подпис на законен представител на участника се изисква за хора, които не могат да дадат
сами съгласието си.)
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Лице, обяснило проучването: Подписът Ви
означава, че сте обяснили проучването на участника/законния му представител и сте отговорили
на всички негови въпроси относно проучването.
_____________________
_________
_________________________
(подпис на лицето,
(дата)
(име и фамилия)
обяснило проучването)
7. Критерии за качество на извършваната
дейност
7.1. Ръководният персонал на лабораторията
създава, внедрява и поддържа система за качество, отговаряща на сферата на дейностите,
които тя извършва, подкрепена със съответната
документация.
7.2. Лабораторията у частва в национална
система за външна оценка на качеството на
резултатите и/или международна нетърговска
система за външна оценка на качеството.
7.3. Лабораторията използва контроли и стандарти за проверка на качеството на изследванията,
съобразени с използваните методики и вида на
извършваните изследвания. При използване на
готови набори за изследване (китове) на вирусни
маркери (антигени, антитела, нуклеинови киселини) стриктно да се придържа към изискванията
на производителя за използване и отчитане на
предоставените от него контроли.
7.4. Лабораторията при необходимост повтаря
изследванията с други методи и/или тестове
за осигуряване качеството на извършваните
изследвания.
7.5. Показатели за качество на диагностичната дейност.
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Контролът на показателите трябва да бъде
планиран и преглеждан и може да включва, без
да се ограничава с това, следните елементи:
7.5.1. използване на сертифицирани сравнителни материали и/или вътрешен контрол на
качеството с помощта на вторични сравнителни
материали;
7.5.2. успешно участие в програми за междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност;
7.5.3. повторни изследвания с помощта на
същите или други методи;
7.5.4. последващо ново изследване на запазени
биологични проби;
7.5.5. корелация на резултатите за различни
характеристики на обекта.
8. Информираност на пациентите
8.1. Необходимо е пациентът да бъде информиран:
8.1.1. за значението и диагностичната стойност
на изследването;
8.1.2. за други необходими за диагнозата параклинични изследвания;
8.1.3. относно достоверността на информацията от изследването;
8.1.4. относно конфиденциалността на информаци ята от извършените вирусологични
изследвания;
8.1.5. за евентуалните усложнения и съществуващите рискове от провеждане на изследването.
8.2. Персоналът на лабораторията носи отговорност както за достоверността на резултатите
от изследванията, така и за запазването на конфиденциалността на информацията, получена
след извършването им.

9. Таблица за съпоставимост на нивата на компетентност
Ниво на комЗдравни
петентност
изисквания

Апаратура и
други условия

Персонал

Дейност/
компетентност

Минимални
изисквания за
обем дейност

В т о р о н и в о изисквания- изискванията
на компетент- та по т. 3.2 и по т. 4.1.1,
ност
т. 3.3.
т. 4.4.1.2 и
т. 4.4.1.3.

Ръководител на лаборатори я – лекар с придобита
специалност „Вирусология”;
лекари и биолози – от 2 до 4;
медицински лаборанти – от
2 до 4;
по мощ ен пе р с он а л – о т
1 до 2.

дей но с т и т е 1200 изследвапо т. 4.1.3,
ния
т. 4.4.3.2,
т. 4.4.3.3,
т. 4.4.3.4,
т. 4.4.3.5,
т. 4.4.3.6,
т. 4.4.3.7 и
т. 4.4.3.8.

Т р е т о н и в о изисквания- изискванията
на компетент- та по т. 3.2 и по т. 4.4.1,
ност
т. 3.3.
т. 4.5.2.2,
т. 4.5.2.3,
т. 4.5.2.4,
т. 4.5.2.5,
т. 4.5.2.6,
т. 4.5.2.7,
т. 4.5.2.8 и
т. 4.5.2.9.

Ръководител на лаборатори я – лекар с придобита
специалност „Вирусология”;
лекари и биолози – от 2 до 4;
медицински лаборанти – от
2 до 4;
по мощ ен пе р с он а л – о т
2 до 3.

дей но с т и т е 1500 изследвапо т. 4.4.3,
ния
т. 4.5.3.2,
т. 4.5.3.3,
т. 4.5.3.4,
т. 4.5.3.5,
т. 4.5.3.6,
т. 4.5.3.7,
т. 4.5.3.8,
т. 4.5.3.9,
т. 4.5.3.10,
т. 4.5.3.11,
т. 4.5.3.12,
т. 4.5.3.13 и
т. 4.5.3.14.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

№

X (m)

Y (m)

3

4747209

8470156

4

4753398

8472792

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

5

4752257

8467225

РАЗРЕШЕНИЕ № 358
oт 5 декември 2013 г.
за търсене и проучване на твърди горива – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона
за подземните богатства, в площ „Бенжамен“,
разположена в землищата на с. Воднянци, с. Дълго поле, с. Карбинци, с. Костичовци, община
Димово, област Видин
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 13 от Протокол № 47 от заседанието на
Министерския съвет на 20 ноември 2013 г. разрешавам на „Минно дружество Белоградчик“ – АД,
гр. Белоградчик – титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 105579748,
със седалище и адрес на управление гр. Белоградчик, ж.к. Здравец, бл. 35, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на твърди горива,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона
за подземните богатства, в площ „Бенжамен“,
разположена в землищата на с. Воднянци, с. Дълго поле, с. Карбинци, с. Костичовци, община
Димово, област Видин, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 24,19 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за
технологични изпитания са определени в работна
програма, неразделна част от договора за търсене
и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
За министър:
Анна Янева

1

4750062,99

1

4750887,94

8468491,81

2

4750975,87

8468133,88

3

4750886,55

8468090,95

4

4750830,89

8468117,58

5

4750805,92

8468182,42

6

4750706,18

8468412,66

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Бенжамен“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Изключен Обект 1
8469458,11

Изключен Обект 2

Изключен Обект 3
1

4750546,63

8468192,52

2

4750546,95

8468116,37

3

4750371,01

8468122,34

4

4750355,31

8468184,99

1

4750248,71

8467752,27

2

4750193,43

8468047,39

3

4749829,30

8467941,48

4

4749863,49

8467655,95

Изключен Обект 4

Изключен Обект 5
1

4749582,17

8467120,02

2

4749609,69

8467178,38

3

4749624,78

8467256,84

4

4749590,60

8467308,20

5

4749550,22

8467368,50

6

4749356,00

8467318,37

Изключен Обект 6
1

4750812,51

8470343,49

2

4750908,45

8470276,68

3

4751032,37

8470158,48

4

4751053,64

8470241,42

5

4751056,45

8470310,85

6

4751077,66

8470411,71

7

4751037,34

8470463,05

8

4750987,89

8470480,78

Изключен Обект 7
1

4748205,21

Y (m)

2

4748127,80

8470147,21

4747927,47

8470093,99

4747992,80

8469925,37

1

4752257

8467225

3

2

4750997

8464453

4

8469960,73

БРОЙ 2
№
1

ДЪРЖАВЕН
X (m)
Y (m)
Изключен Обект 8
4747889,79

8469568,03

2

4748031,42

8469653,74

3

4747978,28

8469819,31

4

4747833,46

8469760,48

Изключен Обект 9
1

4747946,93

8469045,02

2

4747856,98

8469180,44

3

4747894,50

8469169,26

4

4748003,00

8469053,21

Изключен Обект 10
1

4751068,96

8471800,02

2

4751235,78

8471871,07

3

4751267,31

8471664,20

4
9611

4751079,22

8471616,47

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 169
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Балчик, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
участието на Община Балчик в капитала на
„Албена“ – АД, с 304 570 броя безналични акции
с обща стойност по номинал 304 570 лв.
2. Упълномощава кмета на общината с правата и задълженията на възложител по дейности,
свързани с подготовката за приватизация, в т. ч.
изготвянето на правно-икономическа обосновка.
3. Задължава кмета на общината да внесе
за утвърждаване тръжната документация, процедурата по приватизация и състав на комисия
за провеждане на приватизационната сделка в
Общинския съвет – гр. Балчик.
Председател:
В. Лучиянов
9648
РЕШЕНИЕ № 418
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 1,
ал. 2, т. 1 и чл. 5, ал. 1 ЗПСК във връзка с чл. 99,
т. 2 АПК Общинският съвет – гр. Балчик, изменя
свое Решение № 169 от 28.06.2012 г., както следва:
1. Изменя т. 2, както следва:
„2. Приватизацията да се извърши по реда
на чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за приватизация
и следприват изационен кон т рол – п убли чно
предлагане.“
2. Изменя т. 3, както следва:
„3. Упълномощава кмета на общината да
възложи подготовката и сключването на приватизационна сделка на инвестиционен посредник
след провеждане на конкурс.“
Председател:
В. Лучиянов
9649

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № 1427
от 16 декември 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета, чл. 15 ППЗНП и Решение № 449
по протокол № 32 от заседание на Общинския
съвет – гр. Балчик, проведено на 31.10.2013 г., и
като взех предвид следните сведения: 1. Съгласно
представения ми списък – образец № 2 за учебната
2013/2014 г. на децата в общинска целодневна градина „Звънче“ в с. Църква, община Балчик, броят
на децата към 1.12.2013 г. е 5. 2. Съществуащата
възможност децата от общинска целодневна детска
градина „Звънче“ в с. Църква, община Балчик,
да бъдат пренасочени към общинска целодневна
детска градина „Първи юни“, с. Оброчище, община Балчик, и 3. Възможността за приемане и
съхранение на задължителната документация от
целодневна детска градина „Звънче“, с. Църква, в
целодневна детска градина „Първи юни“, с. Оброчище, община Балчик, нареждам:
1. Закривам общинска целодневна детска
градина „Звънче“ в с. Църква, община Балчик.
2. Децата от общинска целодневна детска
градина „Звънче“ в с. Църква, община Балчик,
да бъдат пренасочени в общинска целодневна
детска градина „Първи юни“, с. Оброчище, община Балчик.
3. Общинската администрация – Балчик, да
осигури безплатен транспорт за децата от общинска ЦДГ „Звънче“, с. Църква, до общинска ЦДГ
„Първи юни“, с. Оброчище, и обратно.
4. Задължителната документация на общинска
ЦДГ „Звънче“, с. Църква, да се приеме и съхранява в общинска ЦДГ „Първи юни“, с. Оброчище.
5. Фондът от учебни помагала и дидактически
материали на ЦДГ „Звънче“, с. Църква, да се
съхранява и използва по предназначение в ЦДГ
„Първи юни“, с. Оброчище, община Балчик.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Добрич.
Кмет:
Н. Ангелов

9650

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 611
от 26 ноември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(план за регулация и застрояване) за отреждане
на земеделски поземлени имоти в землището на
с. Веслец за възстановяване и рекултивация с цел
овладяване на свлачищни процеси.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

9651

Председател:
М. Николова

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 460
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Павликени, одобрява изработения Проект за
ПУП – парцеларен план за външно ел. захранване
през ПИ № 000181, на новопроектиран трафопост
в УПИ XIV – за фуражен цех, кв. 171 по ПУП
на гр. Павликени, като се предвижда полагане
на подземна кабелна линия 20 kV. Тя ще свързва
съществуващо ЖР – стълб № 61 от ВЕП „Павликени“ 20 kV, с новопроектиран трафопост, който
ще бъде разположен в УПИ XIV, кв. 171 по ПУП
на гр. Павликени.
Председател:
Д. Дончев

7

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 821
от 12 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа
на органите за приватизация и следприватизационен контрол Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на общински имот – магазин
в ж. бл. Твърдина, Русе, ул. Доростол 51, АОС
№ 6862/11.01.2013 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 5) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 73 000 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 5000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
3. Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт
и обществени поръчки“, пл. Свобода 6, на цена
120 лв., която се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в Центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
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7. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала
на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.
8. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
9. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
10. Възлага на Комисията по приватизация
и следприватизационен контрол да определи
спечелилия търга участник.
11. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
12. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

9594

Председател:
В. Пенчев

ОБЩИНА С. ОПАН,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 155
от 18 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
с. Опан, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план извън границите на
урбанизираните територии за елементите на
техническата инфраструктура за обект: „Външно
ел. захранване на Базова станция № SZR0182“, по
плана на землищата на с. Кравино и с. Пъстрен,
община Опан, преминаващо през пет поземлени
имота: ПИ 000081 по КВС на с. Кравино – собственост на Община Опан, област Стара Загора,
и през ПИ 000610, ПИ 000462, ПИ 000466 и ПИ
000449 по КВС на с. Пъстрен, собственост на
Община Опан, област Стара Загора, и достигащ
до ПИ 070021, собственост на „Мобилтел“ – ЕАД,
София, ЕИК 131468980, представлявано от Хорст
Пертъл – изпълнителен директор, съгласно нотариален акт № 90, том ХХХ, дело 6208, регистър 10395, от 9.11.2011 г. по КВС на с. Пъстрен,
община Опан, област Стара Загора. Дължината
на ел. трасето е 858 м, като същото преминава
от урбанизирана част на с. Кравино през път IV
клас № 000081 и достига до № 070021 в землището
на с. Пъстрен, където е монтирана приемно-предавателната станция по черти съгласно скицата,
приложена към проекта.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия във връзка с
решението.

9652

Председател:
Р. Динева

БРОЙ 2

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 103
от 6 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Хитрино, реши:
Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план) на елементите на техническата инфраструктура за обект: „Оптично трасе „Землищна
граница, община Хитрино – с. Хитрино“, община
Хитрино, област Шумен, съгласно текстовата и
графичната част на проектоплана.
Трасето преминава през имоти 000063 с площ
на ползване 591,034 кв. м и 000075 с площ на
ползване 1532,868 кв. м, землище с. Черна, имоти
000090 с площ на ползване 1226,271 кв. м, 000179
с площ на ползване 1444,360 кв. м, 000180 с площ
на ползване 658,058 кв. м и 000116 с площ на
ползване 2,284 кв. м, землище с. Добри Войников,
и имот 000097 с площ на ползване 725,408 кв. м,
землище с. Сливак.
Проектът е изложен в сградата на Община
Хитрино, ет. 2, стая 209.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Хитрино пред Административния съд – Шумен.
Председател:
М. Ахмед

9653

40. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява, въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с Решение № 149 от 16.12.2004 г. методика, основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,02 на сто, считано от 1 януари 2014 г.
36

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Юсеин Юсеин Бекташ от
с. Брезница, община Гоце Делчев, против Заповед
№ 868 от 28.10.2013 г. на кмета на община Гоце
Делчев, с която се одобрява ПУП – ПР и ПЗ за
УПИ ХХХІІ-576 и УПИ ХІV-577, кв. 21 по плана на
с. Брезница, е образувано адм. дело № 988/2013 г.
по описа на съда и е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 12.03.2014 г. от 10 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: а) трите имена,
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заин-
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тересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
9641
Административният съд – Кюстендил, призовава Стефан Станиславов Бъчваров с постоянен
адрес гр. Дупница, ул. Свети Иван Рилски 2, и
настоящ адрес – неизвестен, да се яви в съда на
13.02.2014 г. в 13 ч. като заинтересована страна
по адм. дело № 308/2013 г., заведено от Христина
Стоименова Александрова от София, ж.к. Гоце
Делчев, ул. Метличина поляна, бл. 114, вх. В, ет. 4,
ап. 16, срещу заповед № КД-14-10-316 от 9.08.2013 г.
на началника на Служба геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил. Заинтересованата страна
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
9664
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 35 състав, призовава Стоянка Лазарова
Кръстева като заинтересована страна по адм.д.
№ 6977/2013 г., образувано по жалба от Ина Боянова Балабанова-Коцева и Алма Боянова Балабанова срещу Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, карта в частта
относно имот с идентификатор 68134.1937.1258.
Делото е насрочено за 27.02.2014 г. от 14,30 ч.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
9640
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 9886/2013 г. по описа на ІІ
отделение, 30 състав, насрочено за 6.03.2014 г. в
9,30 ч. по жалба на „Напоителни системи“ – ЕАД,
със седалище в София срещу Решение № 187 от
11.04.2013 г. на Столичния общински съвет, с
което се приемат плановете за застрояване и регулация на местността Красно село – плавателен
канал в частта му за имот ІV – за ОДЗ, кв. 294.
В едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържанието, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
9338
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. дело
№ 11395/2013 г., ХІІІ троен състав, по жалба на
областния управител на област София срещу Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата
за организация на движението на територията
на Столична община, приета с Решение № 605
по протокол № 51 от 24.10.2013 г. на Столичния
общински съвет, в частите относно чл. 53 във
връзка с чл. 52, раздел 2.3 „Режим на локално
платено паркиране на ППС на живущите в зо-
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ните за почасово платено паркиране“, раздел
5 „Принудително преместване на неправилно
паркирани ППС“ и раздел 6 „Блокиране на
колелото на неправилно паркирано ППС чрез
използването на техническо средство („скоба“)“
от глава ІV „Паркиране“. Делото е насрочено за
7.03.2014 г. в 15 ч.
9452
Административният съд – София-град, второ
отделение, 39 състав, съобщава, че по жалба срещу
Решение № 187 от 11.04.2013 г. на СОС в частта
относно ПРЗ за УПИ ІІІ-1702 за ОО и предвидения върху имота тротоар, обявено в „Държавен
вестник“, бр. 47 от 2013 г., е образувано адм. д.
№ 10695/2013 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
2.04.2014 г. от 14 ч. Заинтересуваните лица могат
да се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от деня на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, като подадат
писмена молба със съдържание и приложения,
посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
9502
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. дело № 8807/2013 г. по описа на ІІ отделение, 41 състав, по жалба на Божидар Атанасов
Чакмаков и Цветанка Атанасова Чакмакова
срещу Решение № 274 от 30.05.2013 г. на СОС в
частта, в която се одобрява проект за подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване за ж.к. Крива река, в граници: бул.
Акад. Иван Гешов, ул. Георги Софийски, бул. Пенчо Славейков и бул. Ген. Едуард Тотлебен, район
„Красно село“, гр. София, относно УПИ VІ-127
и УПИ VІІ-128 от кв. 9. Всички заинтересовани
лица могат да се конституират като ответници в
производството с подаване на заявления до съда
в едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
9453
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, съобщава на ответника Андрей Феликсович
Аржанов, роден на 19.01.1972 г., гражданин на
Руската федерация, чрез публикация в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ по реда
на чл. 48, ал. 1 ГПК, че срещу него е образувано
гр. д. № 1597/2011 г. по описа на ВОС, гражданско
отделение, с ищец Дениса Андреева Аржанова с
постоянен адрес Варна, ул. Поп Харитон 43, чрез
особен представител адв. Корнелия Стефанова
Станева, сл. адрес: Варна, ул. Поп Харитон 20,
с правно основание чл. 69 СК. Като ответник
е ангажирана и ответницата Екатерина Тонева
Димитрова с постоянен адрес Варна, ул. Поп
Харитон 43, чрез пълномощник адв. Албена
Нинова от АК – Варна, и че в деловодството на
Варненския окръжен съд се намират исковата
молба и приложенията є, препис от които може
да получи в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на това обявление, като го
предупреждава, че ако не се яви в указания му
срок, съдът ще му назначи особен представител.
9454
Софийският градски съд, гражданска колегия,
І-5 състав, уведомява всички заинтересовани,
че гр. д. № 9852/2012 г. по описа на СГС, ГО,
І-5 състав, със страни: Комисия за отнемане
на незаконно придобито имущество (КОНПИ)
срещу Айдън Мехмед Мехмед и Исмюгюл Осман
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Мехмед, е заведено по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
и е насрочено за 14.05.2014 г. от 15,30 ч., като
се приканват всички заинтересовани лица, ако
желаят, да се присъединят в процеса.
9608
Варненският районен съд, ХІV състав, призовава Викторс Фьодоровс, роден на 4.01.1959 г.,
гражданин на Република Латвия, като ответник
по предявения от „МИГ – Маркет“ – ООД, ЕИК
813208824, иск с правно основание чл. 78 и 86
ЗЗД по гр. дело № 11403/2013 г. по описа на
съда да се яви в РС – Варна, канцеларията на
деловодството на 14 състав, в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“, за са
получи препис от исковата молба по делото и
приложенията. При неявяване на ответника де
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
9679
Районният съд – гр. Елин Пелин, призовава
Мирослав Йорданов Коцев с местоживеене Чешка
република, видно от удостоверение за наследници на Параскева Георгиева Коцева № 935 от
10.07.2013 г. на район „Изгрев“ – Столична община, да се яви в съда на 13.02.2014 г. в 10 ч. като
заинтересована страна по гр.д. № 394/2013 г. по
описа на ЕПРС, заведено от Любомир Георгиев
Попов от София, с правно основание чл. 54, ал. 1
ЗГР. Призованият да посочи съдебен адрес в
Република България за призоваване, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл.
50, ал. 2 ГПК (отм.).
9590
Районният съд – Карнобат, гражданска колегия, призовава Ирина Юриевна Дечева – гражданка на Руската федерация, с неизвестен адрес,
и Иван Дечев Дечев, гражданин на Руската
федерация, с последен известен адрес в България – с. Винарско, община Камено, ул. Кирил и
Методий 12, сега с неизвестен адрес, да се явят в
съда в 3-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ като ответници
по гр. д. № 845/2013 г. по описа на съда, заведено
от Пламен Тодоров Кръстев от Варна, за изпълнение на процедурата по чл. 131 ГПК – връчване
на съдебни книжа, или да посочат съдебен адрес,
в противен случай съдът ще им назначи особен
представител – чл. 48, ал. 2 ГПК.
5
Пловдивският районен съд, І бр. състав, призовава Димитриос Анастасиу Базас, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 12.02.2014 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр. д. № 16626/2013 г., заведено
от София Младенова Базас от Пловдив, за развод. Ако въпреки публикацията ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
9642
Софийският районен съд, гр. колегия, 24 състав, призовава Евелина Богомилова Георгиева
с последен адрес Кюстендил, ул. Цар Освободител 290, вх. Б, ет. 6, ап. 37, и Събка Стойнева
Янева с адрес Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 282,
вх. Г, ет. 2, ап. 4, сега с неизвестни адреси, да се
явят в съда на 3.02.2014 г. в 15,45 ч. като ответници по гр. д. № 4629/1992 г., заведено от Яким
Атанасов Ръсовски. Ответниците да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9643
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Софийският районен съд, III гр. отделение,
89 състав, по гр.д. № 19146/2013 г. на основание
чл. 562 и 563 ГПК кани държателя на следните
временни удостоверения: удостоверение № 76 за
2000 бр. поименни акции от капитала на „Свободна зона – Пловдив“ – АД, ЕИК 115006679;
удостоверение № 105 за 2000 бр. поименни акции
от капитала на „Свободна зона – Пловдив“ – АД,
ЕИК 115006679; удостоверение № 137 за 17 917 бр.
поименни акции от капитала на „Свободна зона –
Пловдив“ – АД, ЕИК 115006679; удостоверение
№ 162 за 4263 бр. поименни акции от капитала на
„Свободна зона – Пловдив“ – АД, ЕИК 115006679;
удостоверение № 131 за 5 бр. поименни акции от
капитала на „Свободна зона – Пловдив“ – АД,
ЕИК 115006679; удостоверение № 158 за 44 бр.
поименни акции от капитала на „Свободна зона –
Пловдив“ – АД, ЕИК 115006679; удостоверение
№ 181 за 10 бр. поименни акции от капитала на
„Свободна зона – Пловдив“ – АД, ЕИК 115006679;
удостоверение № 205 за 5 бр. поименни акции от
капитала на „Свободна зона – Пловдив“ – АД,
ЕИК 115006679, собственост на „Юробанк България“ – АД, ЕИК 000694749, да заяви по настоящото
дело правата си върху тези временни удостоверения най-късно до откритото съдебно заседание,
насрочено на 16.04.2014 г. в 10 ч., когато ще се
разгледа молбата на „Юробанк България“ – АД,
ЕИК 000694749, за обезсилване на тези удостоверения. В случай че в указания срок държателят
не заяви своите права, ценните книги ще бъдат
обезсилени. Заповядва да не се издават акции и
да не се извършват плащания по гореописаните
ценни книги. Насрочва делото в открито съдебно
заседание на 16.04.2014 г. в 10 ч., за когато да се
призове молителят „Юробанк България – АД,
ЕИК 000694749.
9600
Хасковският районен съд уведомява Шансал
Гедиз от Република Турция, без адресна регистрация в Република България, да се яви в съда в
двуседмичен срок от обнародване на съобщението
в неофициалния раздел на „Държавен вестник“
за получаване на съобщението с приложените
книжа като ответник по гр. д. № 3125/2013 г.,
заведено от Джемиле Джемил Изет от Хасково,
по чл. 132, ал. 1, т. 2 СК. Ако не се яви, за да
получи съобщението с книжата в указания срок,
те ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9663
Благоевградският окръжен съд обявява, че
по т. д. № 3/2013 г. с молител НАП – гр. София,
и ответник – сдружение „Екоприятели 2005“,
ЕИК 101682494, представлявано от Светослав
Радев Зашев, със седалище и адрес на управление Благоевград ул. Полк. Дрангов 31, ет. 2, има
постановено определение № 4599 от 13.11.2013 г.,
като указва на кредиторите на сдружение „Екоприятели 2005“, в производство по несъстоятелност, в 7-дневен срок от обявяването в „Държавен
вестник“ да предплатят по делото сумата от
2000 лв., необходима за покриване на разноски
по несъстоятелността, за което в същия срок
представят надлежни доказателства по делото в
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деловодството на БОС. Разяснява последиците на
чл. 632 ТЗ, а именно: Когато наличното имущество е недостатъчно за покриване на началните
разноски и ако разноските не са предплатени
по реда на чл. 629б ТЗ, съдът обявява неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността,
определя началната є дата, открива производството по несъстоятелност, допуска обезпечение
чрез налагане на запор, възбрана или други
обезпечителни мерки, постановява прекратяване
дейността на предприятието, обявява длъжника
в несъстоятелност и спира производството. В
този случай съдът не постановява заличаване
на търговеца от търговския регистър. Спряното
производство по несъстоятелност може да бъде
възобновено в срок една година от вписването
на решението по молба на длъжника или на кредитор. Възобновяване се допуска, ако молителят
удостовери, че е налице достатъчно имущество
или ако депозира необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл. 629б ТЗ. Във
възобновеното производство по несъстоятелност
срокът за предявяване на вземанията започва да
тече от момента на вписването на решението.
Ако в посочения срок не бъде поискано възобновяване на производството, съдът прекратява
производството по несъстоятелност и постановява заличаване на длъжника от търговския
регистър. Тези разпоредби се прилагат и ако в
хода на производството по несъстоятелност се
установи, че наличното имущество на длъжника
е недостатъчно за покриване на разноските по
производството по несъстоятелност. В едномесечен срок от вписването на решението длъжникът
следва да извърши прекратяване на трудовите
правоотношения с работниците и служителите,
да изпрати уведомления за това до съответната
териториална дирекция на Националната агенция
за приходите, да издаде необходимите документи
за трудов и осигурителен стаж и осигурителен
доход, да изпълни процедурата за информиране
на работниците и служителите, да изготви справките за лицата с право на гарантирани вземания
съгласно закона за гарантираните вземания на
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и нормативните актове
по прилагането му и да предаде ведомостите в
съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.
9336
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 622 ТЗ обявява,
че с решение № 76 от 19.12.2013 г., постановено
по т. гр. д. № 41 по описа на съда за 2011 г., е
прекратил производството по несъстоятелност
на длъжника сдружение „Център за устойчиво
развитие на Община Тетевен“ (в несъстоятелност), БУЛСТАТ 110518750, седалище и адрес
на управление гр. Тетевен, ул. Иван Вазов 42,
регистрирано по ф. д. № 282/2001 г. на Ловешкия
окръжен съд, на основание чл. 735, ал. 1, т. 2 ТЗ
поради изчерпване масата на несъстоятелността;
прекратил е правомощията на синдика Мариян
Иванов Нейков, прекратил е действието на общата възбрана, която следва да бъде заличена
служебно от момента на вписване на решението за
прекратяване на производството по несъстоятелност, и е постановил заличаване на сдружението
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в регистъра на сдруженията с нестопанска цел
при Ловешкия окръжен съд. Решението подлежи
на обжалване в 7-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Апелативния
съд – Велико Търново.
6
Софийският окръжен съд обявява на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 608, ал. 1,
т. 2 ТЗ неплатежоспособността на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Спортист – 1924“
с БУЛСТАТ 130890181, седалище и адрес на управление гр. Своге, Софийска област, Спортен
комплекс, с начална дата 1.01.2012 г. Открива
производство по несъстоятелност на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Спортист – 1924“
с БУЛСТАТ 130890181, седалище и адрес на управление гр. Своге, Софийска област, Спортен
комплекс. Допуска обезпечение чрез налагане
на общ запор и възбрана върху цялото имущество на сдружение с нестопанска цел „Футболен
клуб Спортист – 1924“ с БУЛСТАТ 130890181,
седа лище и адрес на у правление г р. Своге,
Софийска област, Спортен комплекс. Постановява
прекратяване на дейността на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Спортист – 1924“
с БУЛСТАТ 130890181, седалище и адрес на управление гр. Своге, Софийска област, Спортен
комплекс. Обявява сдружение с нестопанска цел
„Футболен клуб Спортист – 1924“ с БУЛСТАТ
130890181, седалище и адрес на у правление
гр. Своге, Софийска област, Спортен комплекс
в несъстоятелност. Допълва фирмата на сдружението с добавката „в несъстоятелност“, а именно – сдружение с нестопанска цел „Футболен
клуб Спортист – 1924“ – в несъстоятелност с
БУЛСТАТ 130890181, седалище и адрес на управление гр. Своге, Софийска област, Спортен комплекс. Спира на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 272а ТЗ считано от 29.11.2013 г.
производството по ликвидация на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Спортист – 1924“
(в ликвидация) с БУЛСТАТ 130890181, седалище и
адрес на управление гр. Своге, Софийска област,
Спортен комплекс. Производството по ликвидация на сдружение с нестопанска цел „Футболен
клуб Спортист – 1924“ (в ликвидация) с БУЛСТАТ
130890181, седалище и адрес на у правление
гр. Своге, Софийска област, Спортен комплекс,
следва да се счита прекратено от датата на влизане в сила на решение № 189 от 29.11.2013 г.,
постановено по т.д.н. № 182/2013 г. по описа на
Софийския окръжен съд. Спира производството
по т.д.н. № 182/2013 г. на Софийския окръжен
съд. Решението на основание чл. 633, ал. 1 ТЗ
подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в 7-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
9557

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
20. – Управителният съвет на СНЦОП „Сдружение Азбукари“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
10.02.2014 г. в 10 ч. в София, ж.к. Редута, ул.
Царичина 1, партер, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за промени в състава на
управителния съвет; 2. вземане на решение за
приемане и освобождаване на членове на сдру-

ВЕСТНИК

БРОЙ 2

жението; 3. разни. Поканват се всички членове
лично или чрез упълномощени представители
да присъстват на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 24
от устава общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание ще бъдат
на разположение на всички членове и техните
пълномощници в седалището на сдружението
всеки работен ден от 9 до 17 ч.
9559
1. – Управителният съвет на сдружение „Национален клуб Гунди“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 11.02.2014 г. в 18 ч. в
София, ул. Кадемлия 15, в сградата на ПГ по автотранспорт „Макгахан“, при следния дневен ред:
1. приемане на промени в устава на сдружение с
нестопанска цел „Национален клуб „Гунди“; 2.
избор на нови членове на управителния съвет и
контролния съвет и освобождаване от отговорност
на досегашните членове на управителния съвет
и контролния съвет.
9683
57. – Изпълнителният комитет на сдружение
с нестопанска цел „Български футболен съюз“
(БФС), София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
и чл. 35, ал. 1, т. 1 от устава на БФС свиква редовно общо събрание (конгрес) на 14.02.2014 г. в
10,30 ч. в София, Национален дворец на културата, зала № 3, при следния дневен ред: 1. отчет
на изпълнителния комитет за дейността на БФС
през периода януари 2009 г. – декември 2013 г.;
2. приемане на членове на БФС; 3. изключване
на членове на БФС; 4. освобождаване на президента на БФС; освобождаване на членовете
на ИК на БФС; 5. избор на президент на БФС;
6. избор на членове на изпълнителния комитет
на БФС; 7. изменения и допълнения в устава на
БФС; 8. приемане на бюджет на БФС. Поканват
се всички ФК – членове на БФС, да вземат участие в общото събрание (конгрес). Регистрацията
на делегатите, редовно избрани от съответните
управителни органи на ФК, ще се извърши в
деня на събранието от 8 до 10,15 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание (конгрес) ще се проведе същия ден в
11,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред колкото и делегати да се явят.
9518
1. – Управителният съвет на Независимия
синдикат на служителите в НАП, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.02.2014 г. в 11 ч. в сградата на ЦУ на НАП,
бул. Дондуков 52, при следния дневен ред: 1. избор
на ръководни органи; 2. изменение на устава.
9474
1. – Управителният съвет на сдружение „Риболовен клуб Балканка“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.02.2014 г. в
18 ч. в седалището на управление на сдружението
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на УС за периода от началото на управленския
мандат до момента; 2. избор на нов УС за периода на новия управленски мандат; 3. гласуване
на промени в устава на сдружението; 4. разни.
9670
18. – Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква редовно
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годишно отчетно общо събрание на БФМП на
21.02.2014 г. в 11 ч. в сградата на Министерството
на физическото възпитание и спорта, София, бул.
Васил Левски 75, в заседателната зала на ет. 5,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на УС за дейността на БФМП през 2013 г.;
2. финансов отчет за дейността на БФМП за
2013 г.; 3. приемане на проектобюджет и план за
дейността на БФМП през 2014 г.; 4. разни. При
липса на кворум за провеждане на събранието
в оповестения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 18 от устава на БФМП събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
проведено независимо от броя на явилите се
членове. Управителният съвет на БФМП указва
на членовете си, че същите следва да се легитимират за участие в общото събрание с надлежно
издадени удостоверения за актуално състояние
от съответния регистърен съд по местоседалище
на съответния клуб – член на БФМП. За участие
в общото събрание членовете на БФМП следва
да се представляват от законните си органи на
представителна власт или от нарочно упълномощени за целта на събранието лица, притежаващи
нарочни нотариално заверени пълномощни.
9481
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Будо“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.02.2014 г. в 10 ч. в София, район „Илинден“,
ул. Иван Хаджиенев, бл. 138, вх. А, ап. 3, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване на Кристина Цветанова Свиленова в качеството є на член на управителния
съвет и на общото събрание на сдружението; 2.
вземане на решение Владимир Руменов Априлов да бъде избран за нов член в управителния
съвет и в общото събрание на сдружението; 3.
приемане на финансовия отчет от дейността на
сдружението за 2013 г.; 4. изменяне на чл. 21,
ал. 1 и 3 от устава на сдружението, както следва:
чл. 21, ал. 1 – „Обикновено общо събрание се
свиква веднъж годишно през първите 6 месеца на
годината. Свикването се извършва чрез покана,
обявена на интернет страницата на сдружението
и изпратена в писмена форма до всеки един от
членовете на общото събрание, както и чрез поставянето є на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на сдружението.
Времето от публикуването на съобщението до
откриване на общото събрание не може да бъде
по-малко от 15 дни“; и чл. 21, ал. 3 – „Извънредно
общо събрание може да бъде свикано чрез покана,
обявена на интернет страницата на сдружението
и изпратена в писмена форма до всеки един от
членовете на общото събрание, както и чрез поставянето є на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на сдружението.
Времето от публикуването на съобщението до
откриване на извънредното общо събрание трябва
да бъде не по-малко от 15 дни.“ При липса на
кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9666
1. – Управителният съвет на Международна
асоциация за инвестиции „Партньори и консултанти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.02.2014 г. в 18,30 ч.
в седалището на сдружението в София, район
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„Витоша“, бул. Братя Бъкстон 40, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на асоциацията;
2. промяна в броя на членовете на управителния съвет; 3. приемане на вътрешни правила за
контрол и предотвратяване изпирането на пари
и финансирането на тероризма от асоциацията.
Канят се членовете на асоциацията да присъстват
на общото събрание.
9581
6. – Управителният съвет на Сдружението на
софийските народни читалища – 2005, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо годишно отчетно събрание на 26.02.2014 г.
в 11 ч. в залата на Народно читалище „Славянска беседа – 1880“, ул. Г. С. Раковски 127, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за
дейността на ССНЧ през 2013 г.; 2. счетоводен
отчет; финансов резултат за 2013 г.; 3. отчет на
контролния съвет на сдружението; 4. изказвания
по т. 1, 2 и 3; предложения; 5 разни. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9401
1. – Управителният съвет на сдружение „Балкански форум за развитие“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на 27.02.2014 г. в
10 ч. в София, бул. Кн. Мария-Луиза 125, вх. Б,
ап. 52, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през 2013 г.; 2. обсъждане
и вземане на решение за намаляване на броя на
членовете на управителния съвет.; 3. промяна в
състава на управителния съвет и освобождаване
на членове от управителния съвет.; 4. обсъждане на участието на членовете на сдружението в
дейността му и вземане на решение съобразно
чл. 13, ал. 1 и 3 от устава във връзка с чл. 22,
ал. 1 и 4 ЗЮЛНЦ; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
на сдружението събранието ще се проведе същия ден и на същото място от 11 ч. при същия
дневен ред. Членовете на сдружението могат да
се запознаят с писмените материали по дневния
ред на посочения адрес от 10 ч. до 15 ч. всеки
работен ден.
9400
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел, учредено за общественополезна дейност, „Руско православно обединение в
България Св. Княгиня Елизавета“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 6.5
от устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете на 28.02.2014 г. в 10 ч. на следния
адрес – София, район „Люлин“, ж. к. Люлин 5,
бл. 504, вх. Д, ет. 8, ап. 31, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението за изминалия период; 2. финансов отчет; 3. приемане
на план-програма за дейността на сдружението
за 2014 г.; 4. вземане на решение за приемане
на нови членове и определяне на размера на
членския внос; 5. други. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание
на сдружението, са на разположение на адреса
на провеждане всеки работен ден от 9 до 17 ч.
При липса на кворум в обявения начален час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9682
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177. – Управителният съвет на сдружение
„Руски к луб“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на сдружението на 1.03.2014 г. в 12 ч. в София,
ул. Шипка 34, Руски културно-информационен
център, зала 204, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет на сдружението за
дейността през 2014 г.; 2. отчет на контролноревизионната комисия; 3. изменения в устава на
сдружение „Руски клуб“; 4. избори в състава на
ръководните органи на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
9680
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Помощ за пострадалите от пътни инциденти“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 4.03.2014 г. в 18 ч. в София, район „Слатина“, ул.
Кутловица 53А, офис 2А, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове; 2. освобождаване
на членовете Свилен Евгениев Стоянов и Таня
Христова Георгиева; 3. избор на нови членове на
управителния съвет; 4. обсъждане и приемане на
промени в устава на сдружението, включително
и отпадане на задължението за обнародване в
„Държавен вестник“ на поканата за свикване
на общо събрание; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично или
чрез упълномощени лица. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава
на сдружението събранието ще се проведе от
19 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
9583
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в частна полза
„Бабел България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 5.03.2014 г. в 10 ч. в
София, бул. Македония 20, при следния дневен ред:
1. освобождаване на управителя на сдружението;
2. избор на нов управител на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 16 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите, свързани
с дневния ред, са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му в София, бул.
Македония 20.
20
70. – Управителният съвет на асоциация
„Съвременни читалища“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно събрание
на асоциацията на 14.03.2014 г. в 10,30 ч. в НЧ
„Цар Борис ІІІ“, София, ул. Клокотница 29, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на асоциацията за мандат 2011 – 2014 г.; 2.
финансов отчет за 2013 г.; 3. избор на носител на
Годишната награда на асоциацията за най-голям
принос към дейността є; 4. промени в устава на
асоциацията; 5. приемане на насоки за развитие
на асоциацията през мандат 2014 – 2017 г.; 6.
избор на нов управителен съвет и председател
на асоциацията; 7. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място, при същия
дневен ред от 11,30 ч.
9582
57. – Управителният съвет на Българска
федерация „Конен спорт“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на федерацията на 18.03.2014 г. в 11 ч. в София, стадион „Васил Левски“, Пресклуб „България“, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчети за
подготовката и представянето на националните
отбори по прескачане на препятствия, всестранна езда, обездка и издръжливост през 2013 г.;
2. приемане на финансов отчет за дейността на
БФ „Конен спорт“ през 2013 г.; 3. приемане на
бюджет за дейността на БФ „Конен спорт“ през
2014 г.; 4. обявяване класирането за приз „Купа
на председателя“ на БФ „Конен спорт“ за 2013 г.;
5. промени в състава на Комисията по прескачане на препятствия, Комисията по обездка и
Комисията за спортно-педагогическите кадри,
съдиите, строителите на трасета и стюардите;
6. освобождаване на члена на УС Васил Фратев
поради неговата смърт и избор на негово място
на нов член на УС като представител на Комисията по прескачане на препятствия за остатъка
от мандата; 7. освобождаване на члена на УС
Мария Тодоровска-Омари и избор на нейно
място на нов член на УС като представител на
Комисията за спортно-педагогическите кадри,
съдиите, строителите на трасета и стюардите за
остатъка от мандата. Поканват се всички клубове
по конен спорт – членове на федерацията, да вземат участие чрез своите законни представители
или упълномощени лица. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9476
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Академия „Орфеева лира“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете си на 22.03.2014 г. в 10 ч. в
София в салона на ул. Шести септември 35, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за изминалия
отчетен период; 2. избор на председател и нов
управителен съвет; 3. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
9475
3. – Управителни ят съвет на Асоциаци я
„Детско сърце“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията
на 29.03.2014 г. в 10 ч. в залата на Националната
кардиологична болница, София, ул. Коньовица
65, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
2012/2013 г.; 2. финансов отчет; 3. разни. Регистрацията на участниците ще започне в 9 ч. на
мястото на събранието.
9520
18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“,
Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21
от устава на сдружението свиква общо събрание
на настоятелите на „Училищно настоятелство при
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Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“
на 12.02.2014 г. в 18 ч. в Благоевград, ул. Осогово
9, сградата на Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“, при дневен ред: 1. обсъждане и
вземане решение за избор на нов председател
на управителния съвет на сдружението; 2. обсъждане и вземане решение за освобождаване и
избор на нови членове на управителния съвет на
сдружението; 3. обсъждане и вземане решение за
изменение на чл. 21, ал. 1 и 3 от устава на сдружението, касаещи начина на свикване на общо
събрание на настоятелите; 4. отчет на работата
на настоятелството.
9467
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обществена правозащитна организация на рускоговорящите в България – Опора“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 17.02.2014 г. в 14 ч. в Бургас,
ул. Славянска 77, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на решение за прекратяване членството на членове на сдружението; 2.
обсъждане и приемане на решение за промяна
на седалището и адреса на управление на сдружението, намиращо се в Бургас, ул. Лермонтов
28, като седалището и адресът на управление ще
бъдат в Бургас, ул. Славянска 77; 3. промяна в състава на управителния съвет; 4. приемане на нови
пълноправни членове; 5. приемане на промени в
устава. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9456
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по конен спорт Кубар“
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ, свиква общо
събрание на 21.02.2014 г. в 10 ч. в офиса на Конна база „Кубар“, к-с Меден рудник, Бургас, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
промени в устава на сдружението; 2. избор на нови
членове на управителния и контролния орган на
сдружението поради изтичане на техния мандат.
9560
85. – Управителният съвет на Тракийско дружество „Екзарх Антим I“ – Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 4, ал. 3 от устава на организацията свиква общо събрание на дружеството
на 22.02.2014 г. в 10 ч. във Военния клуб – Бургас,
ул. Христо Ботев 48, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2013 г.; 2.
финансов отчет за 2013 г. и доклад на контролната
комисия; 3. приемане на финансовия бюджет на
дружеството за 2014 г.; 4. приемане на план-програма за 2014 г.; 5. разглеждане и приемане на
оставката на председателя на дружеството и избор
на нов председател; 6. разни. Регистрацията на
делегатите започва в 9,30 ч. на 22.02.2014 г. пред
зала № 3, където ще се проведе общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същата дата в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
9603
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Московска асоциация на предприемачите – Балкани“, Бургас, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от устава на
сдружението свиква извънредно общо събрание
на сдружение с нестопанска цел „Московска асо-
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циация на предприемачите – Балкани“, в Москва,
Руска федерация, ул. Станиславского № 22, стр.
2, на 28.02.2014 г. в 10 ч. при следния дневен
ред: 1. приемане на изменения и допълнения на
устава на сдружението; проект за решение: общото събрание приема изменения и допълнения
на устава на сдружението; 2. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание. Регистрацията на членовете
на сдружението започва в 9 ч. на 28.02.2014 г. и
ще приключи в 10 ч. същия ден. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19,
ал. 2 от устава на сдружението събранието ще
се отложи с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред, колкото и членове
на сдружението да присъстват.
9466
2. – Управителният съвет на сдружение „Вселена“, Българово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 22.02.2014 г.
в 11 ч. в Народно читалище „Съгласие“ в гр. Българово, в читалнята на библиотеката, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет
за 2013 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
промени в устава; 5. други.
9480
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Гражданска отговорност и
активност“, гр. Бяла, област Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 14.02.2014 г. в 18 ч. в
гр. Бяла, област Варна, ул. Андрей Премянов 117,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението; 2. вземане на решение на прекратяване и ликвидация на сдружението; 3. разни.
9370
19. – Управителният съвет на сдружение с общественополезна дейност „Училищно настоятелство – Детско градче“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.02.2014 г. в
18 ч. във Варна, ЦДГ № 3 „Детско градче“, бул.
Република 65, при следния дневен ред: обсъждане
на промени в ръководството, освобождаване и
приемане на нови членове. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9561
72. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация на корабопритежателите“ (Браншова организация) – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.02.2014 г. в 11 ч. в офиса на „Параходство
БМФ“ – АД, Варна, бул. Приморски 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
през 2013 г.; 2. приемане на план-програма за
дейността през 2014 г.; 3. приемане на бюджет за
2014 г.; 4. избор на УС на Българската асоциация
на корабопритежателите; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага за 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Всички материали по дневния ред на
събранието са на разположение на членовете в
офиса на БАК, Варна, бул. Приморски 1.
9558
12. – Управителният съвет на Черноморската
регионална лозаро-винарска камара – Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
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6.03.2014 г. в 11 ч. в зала „Младост“ на Двореца на
културата и спорта – Варна, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността – 2013 г., отчет за приходи и разходи и приемане на бюджет 2014 г.; 2.
отчет за контролния съвет; 3. промени в устава
на РДК Черноморска; 4. попълване състава на
управителния и контролния съвет; 5. избор на
състав на регионалната дегустационна комисия
(2014 – 2016 г.); 6. разни. Регистрацията за участие
в общото събрание на членовете и техните пълномощници ще се извърши от 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще
се проведе същия ден в 12 ч. в същата зала и при
същия дневен ред. Писмените материали ще са на
разположение в офиса на камарата. Поканват се
всички членове или упълномощени от тях лица.
9469
27. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб Медик“, Варна, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.03.2014 г.
в 15 ч. в сградата на Медицинския университет – Варна, ул. Марин Дринов 55, при следния
дневен ред: 1. освобождаване и избор на членове
на УС; 2. освобождаване и избор на членове на
контролната комисия; 3. отчет за дейността на
сдружението; 4. приемане на основни насоки и
програма за дейността на сдружението за 2014 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9669
Великотърновският окръжен съд, гражданско отделение, свиква на основание чл. 26, ал. 2
ЗЮЛНЦ общо събрание на сдружение „Търговскопромишлена палата – Велико Търново“ – Велико
Търново, на 20.02.2014 г. в 18 ч. в заседателната зала
на сдружението във Велико Търново, ул. Любен
Каравелов 42, с дневен ред: отчет на управителния
съвет на сдружението, отчет на контролния съвет
на сдружението, освобождаване от отговорност на
членовете на управителния и контролния съвет,
приемане основни насоки и програма за дейността
и развитието на сдружението, избиране на нови
управителен съвет, контролен съвет и председател,
изменение и допълнение на устава, по инициатива на осемнадесет членове на сдружението:
„Кармела 2000“ – ООД, „Момина крепост“ – АД,
„Елмот“- АД, „Алко“ – ООД, „Шато – ВТ“ – АД,
„Мега порт“ – ООД, „Фидус“ – ЕООД, „Аглика
Трейд“ – ООД, „Захарни заводи“ – АД, „Авиа
Сървис“ – ООД, „Интеграл образователни програми“ – ООД, „Елмот Експорт“ – ООД, „Деником“ – ЕООД, „Лео Гранд“ – ЕООД, „Милки
Лукс“ – ЕООД, „Би. Си. Си. Хандел“ – ООД,
„Устето“ – ООД, и „Орех“ – ЕООД.
9639
Страхил Лалов – ликвидатор на „Център за
насърчаване и съдействие на предприемачеството – Бизнес център Девин“, гр. Девин, област
Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно събрание на 21.02.2014 г. в 17,30 ч. в
сградата на „Център за насърчаване и съдействие
на предприемачеството – Бизнес център Девин“,
гр. Девин, при следния дневен ред: 1. отчет на
ликвидатора от встъпването му в длъжност до
настоящия момент; 2. гласуване баланса на сдружението за 2013 г.; 3. гласуване на възнаграждение
на ликвидатора; 4. разни.
9371
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30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Звездица“ – Димитровград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на 12.03.2014 г. в 19 ч. в залата
на танцов ансамбъл „Звездица“ – Димитровград,
бул. Г. С. Раковски 18, Търговски дом, ет. 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за изминалия период;
2. приемане на нови членове; 3. избор на управителен съвет; 4. план за работата на сдружението
през следващия период.
9667
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ЕКО – ПИ – 3“ – Добрич, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 1.03.2014 г. в 11 ч. по
адреса на управление на сдружението – Добрич,
ж.к. Дружба, бл. 20, вх. А, ап. 13, при следния
дневен ред: 1. приемане и одобряване на ГФО
за 2013 г.; 2. приемане на промени в устава на
сдружението; 3. прекратяване на сдружението и
откриване на производство по ликвидация; 4. освобождаване на председателя и на членове на УС;
5. избор и назначаване на ликвидатор; 6. разни.
9681
46. – Управителният съвет на сдружение
„Жените в ядрената индустрия – България“,
Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 12.03.2014 г. в 16,15 ч. в Камерна зала на Дом
на енергетика – гр. Козлодуй, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за работата на УС и
сдружението за периода 1.01.2013 г. – 31.12.2013 г.;
2. приемане на финансовия отчет на сдружението
за периода 1.01.2013 г. – 31.12.2013 г.; 3. приемане
на бюджет на сдружението за 2014 г.; 4. утвърждаване на промени в устава на сдружението;
5. избор на председател на управителния съвет
и членове на управителния съвет; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
17,15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9607
18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Форта – Костенец“, гр. Костенец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
СК „Форта – Костенец“ на 22.02.2014 г. в 15 ч. в
гр. Костенец, ул. Боровец 73, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на клуба;
2. финансов отчет за 2013 г.; 3. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
9562
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб по пожароприложен спорт и
аварийно-спасителна дейност Кърджали 160“
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
27.02.2014 г. в 15 ч. в Кърджали, ул. Г. Кондолов
26, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и финансов отчет на сдружението за периода
1.01.2013 – 31.12.2013 г.; 2. приемане на проект за
бюджет на сдружението за 2014 г.; 3. приемане на
план-програма за дейността на сдружението през
2014 г.; 4. приемане на нови членове и изключване
на членове; 5. разни. При липса на кворум на
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основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9457
10. – Управителният съвет на СНЦ „Гражданско обединение за Павел баня“, гр. Павел баня, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава
на СНЦ свиква общо събрание на 20.02.2014 г. в
16,30 ч. в зала „Младост“ на читалище „Напред“,
гр. Павел баня, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността през изтеклия петгодишен период;
2. изменение и допълнение на устава на СНЦ;
3. освобождаване на членовете на УС; 4. избор
на нови членове на УС; 5. избор на председател
на СНЦ; 6. разни.
2
11. – Управителният съвет на сдружение
„Елитен спортен клуб Морски сговор“ – Пловдив,
с решение от 10.12.2013 г. на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
15.02.2014 г. в 13,30 ч. в седалището на сдружението – Пловдив, ул. Владивосток 18, Спортен
комплекс, Медицински център за рехабилитация
и спортна медицина, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на клуба през
2013 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет за 2013 г.; 3. освобождаване на членовете на
управителния съвет от отговорност за дейността
им през 2013 г.; 4. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 14,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
9412
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Автомобилен клуб „Форд“ – България – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 22.03.2014 г. в 10 ч. в Пловдив, бул.
Александър Стамболийски 9, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчетен доклад за дейността
на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел Автомобилен клуб „Форд“ – България – Пловдив, за изминалата 2013 г.; 2. отчет на
финансовата дейност на сдружението за 2013 г.;
3. приемане на нови членове на сдружението; 4.
изключване на членове на сдружението; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9411
4. – Управителният съвет на ПК „Вихрен“,
гр. Сандански, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 21
от устава и решение на УС на ПК от 17.12.2013 г.
свиква годишно отчетно събрание на Плувен
клуб „Вихрен“, гр. Сандански – Плувен интернат,
на 7.02.2014 г. в 17 ч. в залата на Плувен интернат – гр. Сандански, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на ПК „Вихрен“ през отчетния
период; 2. финансов отчет за 2013 г.; 3. приемане
на бюджет на ПК „Вихрен“ за 2014 г. Съгласно
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието
се отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и се провежда независимо
от броя на присъстващите членове.
9644
20. – Управителният съвет на ФК „Ангел
Кънчев“, Трявна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 39, ал. 1, т. 1 от устава на клуба свиква
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редовно годишно общо събрание за 2013 г. на
20.02.2014 г. в 17 ч. в Трявна, ул. Иван Вазов
21, вх. Б, ет. 4, ап. 11, при дневен ред: отчет
на УС за дейността на дружеството; проект за
решение – ОС приема отчета на УС. Поканват
се членовете на общото събрание да вземат
участие в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на 20.02.2014 г.
в 18 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на
разположение на всички членове от 9 ч. и 30 мин.
до 17 ч. и 30 мин. всеки работен ден на адреса
на седалището на сдружението в гр. Трявна, ул.
Иван Вазов 21, вх. Б, ет. 4, ап. 11.
9519
34. – Управителният съвет на сдружение „Обединени за Шабла“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на сдружението
на 21.02.2014 г. в 17 ч. в Пленарната зала на Община Шабла при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2013 г.; 2. отчет
за изпълнение на бюджета на сдружението за
2013 г.; 3. отчет на контролния съвет за 2013 г.;
4. приемане на бюджет на сдружението за 2014 г.;
5. приемане на годишна програма на сдружението за 2014 г.; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
9458
193. – Управителният съвет на Асоциация
„Източнобългарски кон“, Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 18, ал. 1 и чл. 29 от устава
на асоциацията свиква редовно общо отчетноизборно събрание на 28.03.2014 г. в 14 ч. в Шумен,
ДП „Кабиюк“, сградата на Музея на коня, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на асоциацията за изминалия период; 2. отчет на
УС за финансовото състояние на асоциацията за
изминалия период; 3. отчет на контролния съвет;
4. освобождаване от отговорност на настоящия
УС и контролен съвет; 5. избор на нов УС, председател и контролен съвет; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 21,
ал. 2 от устава на асоциацията общото събрание
ще се проведе един час по-късно на същото място
при същия дневен ред и ще се счита за законно
независимо от броя на присъстващите.
9668
27. – Учредителният комитет на сдружение за
напояване „Царева поляна“, с. Царева поляна,
община Стамболово, област Хасково, на основание
чл. 10, ал. 4 от Закона за сдружения за напояване
свиква учредително събрание на 16.03.2014 г. в 10 ч.
в читалището на с. Царева поляна при следния
дневен ред: 1. отчет на учредителния комитет и
вземане на решение за освобождаването му от
отговорност; 2. вземане на решение за учредяване
на сдружението и приемане на устав за дейността
му; 3. избиране на управителен съвет, контролен
съвет и председател на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН се насрочва ново събрание на 6.04.2014 г. на същото
място, в същия час и при същия дневен ред.
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Учредителните документи са на разположение на
заинтересованите от 16.02.2014 г. в канцеларията
на стопанския двор в с. Царева поляна.
9665
Веселин Илиев Цветков – лик видатор на
сдружение с нестопанска цел „Движение Гергьовден Варна“ – Варна, в ликвидация по ф.д.
№ 1426/2000 г. на Варненския окръжен съд, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
9482
Гинка Колева Маринова – ликвидатор на
сдружение с общественополезна дейност „Надежда
за децата“ със седалище с. Тръстеник, община
Иваново, и адрес на управление ул. Скобелев
46, в ликвидация по ф.д. № 353 Т 25, стр. 84, на
Окръжния съд – Русе, ф.д. № 252 (1998 г.), на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
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в 3-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“ на адреса на управлението в с. Тръстеник, ул. Скобелев 46 (Русе, ж.к.
Здравец, бл. 85, вх. Д, ет. 3, Сдружение „Надежда
за децата“).
9365
Иван Владимиров Иванов – ликвидатор на
сдружение „Българска асоциация по морско право“, София, в ликвидация по ф.д. № 1481/2002 г.,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“, но не по-късно от 1.03.2014 г., на адрес:
София, ул. Майор Юрий Гагарин 5, вх. Б.
9273
Румяна Константинова Попова – ликвидатор
на сдружение „Здраве и просперитет“, Шумен, в
ликвидация по ф.д. № 283/2003 г., на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в срок един
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
9372

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка
за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.:
02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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