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Решение за удължаване срока на
действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на
всички обстоятелства около публично
огласения телефонен разговор между
бившия министър-председател Бойко
Борисов и бившия директор на Агенция
„Митници“ Ваньо Танов, в който се
съдържат данни за грубо склоняване
към тежки престъпления и злоупотреба с власт
Решение за промени в състава на Комисията по здравеопазването
Решение за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред
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местно самоуправление
Решение за промени в състава на Комисията по образованието и науката
Решение за създаване на Временна
анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов
Бисеров от всички заемани постове в
Народното събрание и политическата
партия „Движение за права и свободи“,
в резултат на негови действия, след
които са образувани наказателни производства за престъпления, свързани
с изпиране на пари, подаване на декларации с невярно съдържание и други,
както и потенциалното неправомерно
изтичане на информация от българските служби за сигурност към „Боянските сараи“, както и всички факти
и обстоятелства, свързани с твърденията за скандална кореспонденция и
среща между председателя на ГЕРБ

Бойко Борисов и Бисер Миланов, известен като Петното
 Решение за приемане на Процедурни
правила по прилагането на чл. 122,
ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
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Президент на републиката
 Указ № 17 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Гороцвет,
община Лозница, област Разград, на
8 юни 2014 г.
 Указ № 18 за освобождаване на бригаден генерал Васил Кирилов Димитров
от длъжността началник на щаба на
Съвместното командване на силите и
от военна служба, считано от 2 февруари 2014 г.
 Указ № 19 за освобождаване на Георги
Георгиев Панайотов от длъжността
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Молдова
 Указ № 20 за назначаване на Петър
Захариев Вълов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова
Министерски съвет
 Постановление № 15 от 7 февруари
2014 г. за изменение и допълнение на
Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията,
приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
 Постановление № 16 от 7 февруари
2014 г. за допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постанов
ление № 254 на Министерския съвет
от 2006 г.
 Постановление № 17 от 7 февруари
2014 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за
извършване на превоз на радиоактивни вещества, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет
от 2005 г.
 Постановление № 18 от 7 февруари
2014 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за честване на 1000 години от
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смъртта на цар Самуил Български
(юли – октомври 2014 г.)
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 Постановление № 20 от 10 февруари
2014 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 25 на Министерския
съвет от 2009 г. за създаване на Център „Фонд за асистирана репродукция“ 33

Министерство на отбраната
 Правилник за устройството и дейността на Информационния център
на Министерството на отбраната
62
 Правилник за устройството и дейността на Централното военно
окръжие
65

Министерство
на вътрешните работи
 Правилник за устройството и дейността на Научноизследователския
институт по криминалистика и криминология
34

Национално бюро за контрол
на специалните разузнавателни
средства
 Правилник за дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация
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Министерство
на здравеопазването
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията
на работа и дейността на Център
„Фонд за асистирана репродукция“
41
 Наредба № 1 от 31 януари 2014 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“
46

Министерство на отбраната
Прокуратура
на Република България
 Инструкция за изменение на Инструкция № И-3 от 2012 г. за организацията на взаимодействието между
Прокуратурата на Република България и Военна полиция
77

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и
установяване на всички обстоятелства около
публично огласения телефонен разговор между
бившия министър-председател Бойко Борисов
и бившия директор на Агенция „Митници“
Ваньо Танов, в който се съдържат данни за
грубо склоняване към тежки престъпления
и злоупотреба с власт
Народното събрание на основание чл. 34
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично
огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов
и бившия директор на Агенция „Митници“
Ваньо Танов, в който се съдържат данни за
грубо склоняване към тежки престъпления
и злоупотреба с власт, създадена с решение
на Народното събрание на 21 ноември 2013 г.
(ДВ, бр. 103 от 2013 г.), с два месеца.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 5 февруари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
858

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по здраве
опазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Йорданка Колева Йорданова като член на Комисията по здравеопазването.
2. Избира Жара Веселинова Пенева-Георгиева и Илиян Ангелов Тимчев за членове
на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 5 февруари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
859

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
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РЕШИ:
Избира Иван Валентинов Иванов за член
на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 5 февруари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

860

Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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2. Избира Йорданка Колева Йорданова за
член на Комисията по труда и социалната
политика.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 5 февруари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
862

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за поп ъ л в а не с ъ с т а в а и р ъководс т во т о
на Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Иван Валентинов Иванов
като член на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове.
2. Избира Деница Златкова Караджова за
председател на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове.
3. Избира Дора Илиева Янкова за член
и заместник-председател на Комисията по
европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
4. Избира Пенко Атанасов Атанасов за
член на Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 5 февруари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по труда
и социалната политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Жара Веселинова ПеневаГеоргиева като член на Комисията по труда
и социалната политика.

за промени в състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Дора Илиева Янкова като
член на Комисията по регионална политика
и местно самоуправление.
2. Избира Мариана Радева Бояджиева за
член на Комисията по регионална политика
и местно самоуправление.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 5 февруари 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
863

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по образованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Мариана Радева Бояджиева
като член на Комисията по образованието и
науката.
2. Избира Кирчо Георгиев Атанасов за член
на Комисията по образованието и науката.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 5 февруари 2014 г. и е подпечатано с официални я печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
864
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РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за
проверка и установяване на всички факти и
обстоятелства, довели до внезапното подаване
на оставка от Христо Дамянов Бисеров от
всички заемани постове в Народното събрание
и политическата партия „Движение за права
и свободи“, в резултат на негови действия,
след които са образувани наказателни производства за престъпления, свързани с изпиране
на пари, подаване на декларации с невярно
съдържание и други, както и потенциалното неправомерно изтичане на информация
от българските служби за сигурност към
„Боянските сараи“, както и всички факти
и обстоятелства, свързани с твърденията за
скандална кореспонденция и среща между
председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и Бисер
Миланов, известен като Петното
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за
проверка и установяване на всички факти и
обстоятелства, довели до внезапното подаване
на оставка от Христо Дамянов Бисеров от
всички заемани постове в Народното събрание
и политическата партия „Движение за права и
свободи“, в резултат на негови действия, след
които са образувани наказателни производства за престъпления, свързани с изпиране
на пари, подаване на декларации с невярно
съдържание и други, както и потенциалното неправомерно изтичане на информация
от българските служби за сигурност към
„Боянските сараи“, както и всички факти
и обстоятелства, свързани с твърденията за
скандална кореспонденция и среща между
председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и Бисер
Миланов, известен като Петното.
2. Комисията се състои от 12 народни
представители, по трима от всяка парламентарна група.
3. Избира председател и членове на комисията, както следва:
Председател: Сияна Атанасова Фудулова
Членове:
Атанас Стойнов Пъдев,
Кирчо Георгиев Карагьозов,
Любомир Владимиров
Владимиров,
Деница Стоилова Гаджева,
Калина Петрова Балабанова,
Веселин Бориславов Вучков,
Стефан Иванов Дедев,
Снежана Георгиева Дукова,
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Янко Александров Янков,
Хамид Бари Хамид,
Ахмед Ахмедов Башев.
4. Временната комисия се избира за срок
от три месеца.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 5 февруари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
865

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 122, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
Народното събрание на основание § 2 от
допълнителните разпоредби на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила по
прилагането на чл. 122, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание:
1. Министър-председателят представя доклада за участието на Република България в
процеса на вземане на решения на Европейския съюз през предходното председателство
и задачите на Република България по време
на текущото председателство.
2. Изслушват се изказвания от името на
парламентарните групи – по 1 представител
в рамките на до 10 минути, и на 1 народен
представител, нечленуващ в парламентарна
група, в рамките на до 5 минути.
3. Присъстващите в пленарната зала членове на Европейския парламент от Република
България могат да се изказват при условията
по т. 2 – по един представител от името на
съответната парламентарна група в Европейския парламент в рамките на до 10 минути
и на 1 независим член на Европейския парламент от Република България – в рамките
на до 5 минути.
4. Изказване на министър-председателя в
отговор на изказванията по т. 2 и 3.
5. По доклада на министър-председателя
не се приема решение.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 6 февруари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
866
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 17
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Гороцвет, община Лозница, област
Разград, на 8 юни 2014 г.
Издаден в София на 3 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
784

УКАЗ № 18
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4,
чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 1, т. 6,
чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Васил
Кирилов Димитров от длъжността началник на щаба на Съвместното командване
на силите и от военна служба, считано от
2 февруари 2014 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
785

УКАЗ № 19
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Георги Георгиев Панайотов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Молдова.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 3 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 20
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Петър Захариев Вълов за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Република Молдова.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 3 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
787

М И Н ИС Т ЕРСК И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
държавните такси, събирани от Агенцията по
вписванията, приета с Постановление № 243
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 94 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.,
бр. 65 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104
от 2011 г. и бр. 27 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. За удостоверяване верността на
преписи и извлечения от документи и книжа,
съхранявани в Службата по вписванията, се
събира такса 3 лв. за първа страница и по
2 лв. за всяка следваща страница.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създава изречение второ:
„Когат о цената, по коя т о е та кс у ва н
документът, не е указана, таксата се определя върху оценка, определена по реда на
приложение № 2 към Закона за местните
данъци и такси.“
2. Създава се ал. 2:
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„(2) За вписване на удостоверение за промяна в правноорганизационната форма на
търговско дружество и на молба за отмяна
на съдебни решения, подлежащи на вписване,
се събира такса в размер 10 лв.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се
изменя така:
„(1) За извършване на отбелязване (включително на актовете по чл. 17 от Правилника
за вписванията), за заличаване и за подновяване на вписване се събира половината от
събраната такса за вписване.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Когато искането за отбелязване, заличаване и подновяване на вписване е направено
за част от вземането, за което е вписана ипотека, или само за някои от имотите, се събира
половината от таксата по чл. 2, изчислена
върху сумата, за която се иска отбелязване,
заличаване или подновяване, а ако такава
не е посочена в искането – върху сумата, за
която е направено първоначалното вписване.
(3) Когато се иска заличаване на вписването на ипотека от купувач на публична
продан по реда на чл. 19, ал. 2 от Правилника
за вписванията, от заинтересовано лице по
реда на чл. 22 от Правилника за вписванията
или на основание съдебно решение, се дължи
такса в размер 10 лв.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се
изменя така:
„(1) За вписване на удостоверение за вписан
в търговския регистър особен залог върху
търговско предприятие, в чиито активи е
включен недвижим имот, се събира такса в
размер 80 лв.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) За извършване на отбелязвания и за
заличавания (допълнителни обстоятелства по
смисъла на Закона за особените залози) и за
подновяване на вписване въз основа на удостоверение, издадено от търговския регистър,
се събира половината от таксата по ал. 1.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) За извършена устна справка по
персонална партида, предоставена в службата
по вписванията, се събира такса 2 лв. Когато
при устната справка се предоставя възпроизведено на хартиен носител копие от записите
в Информационната система, както и когато
се предоставя копие на документ или извлечение от документ, се събира допълнителна
такса в размер един лв. за първа страница и
0,10 лв. за всяка следваща страница.
(2) За справка, извършвана чрез отдалечен
достъп до Информационната система, се събира такса в размер един лв. за всяка справка.“
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§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) За издаване на удостоверение по чл. 46
от Правилника за вписванията за извършени
вписвания, отбелязвания и заличавания за
определено лице се събират следните такси:“;
б) в т. 1 числото „10“ се заменя с „5“;
в) в т. 2 числото „20“ се заменя с „10“;
г) в т. 3 числото „50“ се заменя с „25“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За издаване на удостоверение по чл. 47
от Правилника за вписванията за извършени
вписвания, отбелязвания и заличавания за
един имот се събират следните такси:
1. з а и з д а в а не в с р ок до 7 р аб о т н и
дни – 10 лв.;
2 . з а и з д а в а не в с р ок до 3 р аб о т н и
дни – 30 лв.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При неспазване на сроковете по ал. 1
и 2 таксата по ал. 1 е в размер 5 лв., а по
ал. 2 – 10 лв.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато с едно за явление се иска
удостоверение по чл. 46 от Правилника по
вписванията за повече от едно лице, за всяко
от лицата се издава отделно удостоверение и
се събира съответната такса по ал. 1.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато с едно за явление се иска
удостоверение по чл. 47 от Правилника по
вписванията за повече от един имот, за всеки
имот се издава отделно удостоверение и се
събира съответната такса по ал. 2.“
6. Алинея 6 се отменя.
§ 7. В чл. 8 в ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 4 числото „40“ се заменя с „35“.
2. В т. 5 числото „60“ се заменя с „55“.
3. В т. 10 числото „60“ се заменя с „55“.
4. В т. 11 числото „40“ се заменя с „35“.
5. В т. 12 числото „15“ се заменя с „10“.
6. В т. 13 числото „60“ се заменя с „55“.
7. В т. 14 числото „70“ се заменя с „65“.
8. В т. 15 числото „30“ се заменя с „25“.
9. В т. 16 числото „15“ се заменя с „10“.
10. В т. 17 числото „15“ се заменя с „10“.
11. В т. 18 числото „60“ се заменя с „55“.
12. В т. 19 числото „15“ се заменя с „10“.
13. В т. 20 числото „15“ се заменя с „10“.
§ 8. В чл. 9 в ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 4 числото „30“ се заменя с „25“.
2. В т. 5 числото „35“ се заменя с „30“.
3. В т. 10 числото „35“ се заменя с „30“.
4. В т. 11 числото „30“ се заменя с „25“.
5. В т. 12 числото „15“ се заменя с „10“.
6. В т. 13 числото „35“ се заменя с „30“.
7. В т. 14 числото „40“ се заменя с „35“.
8. В т. 15 числото „20“ се заменя с „15“.
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9. В т. 16 числото „15“ се заменя с „10“.
10. В т. 17 числото „15“ се заменя с „10“.
11. В т. 18 числото „35“ се заменя с „30“.
12. В т. 19 числото „15“ се заменя с „10“.
13. В т. 20 числото „15“ се заменя с „10“.
§ 9. В чл. 11 числото „15“ се заменя с „10“.
§ 10. В чл. 16а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „35“ се заменя с „30“;
б) в т. 2 числото „130“ се заменя със „100“;
в) в т. 3 числото „160“ се заменя със „110“;
г) в т. 4 числото „460“ се заменя с „360“;
д) в т. 5 числото „460“ се заменя с „360“;
е) в т. 6 числото „1700“ се заменя с „1300“;
ж) в т. 8 числото „430“ се заменя с „340“;
з) в т. 9 числото „130“ се заменя със „100“;
и) в т. 11 числото „460“ се заменя с „360“;
к) в т. 13 числото „50“ се заменя с „40“;
л) в т. 14 числото „100“ се заменя с „80“;
м) в т. 16 числото „100“ се заменя с „80“;
н) в т. 17 числото „230“ се заменя със „180“;
о) в т. 20 числото „50“ се заменя с „40“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 числото „60“ се заменя с „50“;
б) в т. 3 числото „80“ се заменя с „55“;
в) в т. 4 числото „230“ се заменя със „180“;
г) в т. 5 числото „230“ се заменя със „180“;
д) в т. 6 числото „850“ се заменя с „650“;
е) в т. 8 числото „215“ се заменя със „170“;
ж) в т. 9 числото „60“ се заменя с „50“;
з) в т. 11 числото „230“ се заменя със „180“;
и) в т. 13 числото „25“ се заменя с „20“;
к) в т. 14 числото „50“ се заменя с „40“;
л) в т. 16 числото „50“ се заменя с „40“;
м) в т. 17 числото „115“ се заменя с „90“;
н) в т. 20 числото „25“ се заменя с „20“.
3. В ал. 3 в т. 1 числото „60“ се заменя
с „30“.
4. В ал. 4 в т. 1 числото „30“ се заменя
с „15“.
5. В ал. 5 числото „230“ се заменя със „180“.
6. В ал. 6 числото „115“ се заменя с „90“.
§ 11. В чл. 16б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „50“ се заменя с „40“.
2. В ал. 2 числото „25“ се заменя с „20“.
§ 12. В чл. 16в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „50“ се заменя с „40“.
2. В ал. 2 числото „25“ се заменя с „20“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. За висящите производства, по които
са събрани такси, не се довнасят такси.
§ 14. Събраните до влизането в сила на
постановлението такси по висящи производства не подлежат на връщане.
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
850
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16
ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за държавната собственост, приет
с Постановление № 254 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80
и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г.,
бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105
от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г. и бр. 62, 80
и 87 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 84, ал. 3, т. 4 след думите „юридическото лице“ се добавя „с изключение на
лицето, за което е представен единен идентификационен код по Закона за търговския
регистър“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
851

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за извършване на превоз
на радиоактивни вещества, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от
2005 г. (ДВ, бр. 60 от 2005 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. радиоактивни вещества, специфичната
активност на които, както и общата активност
на товара, превишават граничните стойности
съгласно приложение № 1, таблица 1, колони
2 и 3 от Наредбата за основните норми за
радиационна защита, приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2012 г.
(ДВ, бр. 76 от 2012 г.), където активността е
активност на товара;“.
§ 2. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Мерките и действията за ограничаване
и ликвидиране на последствията от аварии
при превоз на радиоактивни вещества се
установяват в аварийни планове, съставени
за всеки превоз, съгласно изискванията на
Наредбата за аварийно планиране и аварийна
готовност при ядрена и радиационна авария,
приета с Постановление № 313 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 94 от 2011 г.).“
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§ 3. В чл. 32 т. 1 се изменя така:
„1. мощността на дозата на разстояние
10 cm от външната повърхност на всеки не
опакован прибор или изделие да не превишава
0,1 mSv/h;“.
§ 4. В чл. 35 т. 2 се изменя така:
„2. външната повърхност на замърсени
с уран или торий опаковъчни комплекти е
покрита с нерадиоактивна метална обвивка
или с друг здрав материал;“.
§ 5. В чл. 42 ал. 3 се изменя така:
„(3) Максималната мощност на дозата при
всяка точка от външнaта повърхност на опаковка или транспортен пакет при условията
на изключително използване не трябва да
превишава 10 mSv/h.“
§ 6. В чл. 44 ал. 2 се изменя така:
„(2) Освободените опаковк и трябва да
отговарят на изискването на ал. 1, т. 2, а
при пренасяне чрез пощенската мрежа като
международна пощенска пратка – и на чл. 73,
т. 3 – 5.“
§ 7. В чл. 55 се създава ал. 3:
„(3) Товароизпращачът и/или лицензиантът/титулярят на разрешение за превоз е
длъжен да уведоми А ЯР за всяко събитие,
свързано с безопасността, и да предприеме
съответните действия за отстраняване на
последствията и предотвратяване на повторяемост. Уведомяването се извършва по реда
за уведомяване съгласно наредбата по чл. 19,
ал. 1, т. 8 от Закона за безопасно използване
на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).“
§ 8. В чл. 59 ал. 1 се изменя така:
„(1) Общата сума на индексите за безопасност по критичност при автомобилен и
железопътен превоз в товарни контейнери и
на борда на превозни средства не трябва да
превишава граничните стойности съгласно
приложение № 14.“
§ 9. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. При п ревоз на ра диоак т ивни
вещества по море и вътрешни водни пътища трябва да се спазват изискванията на
наредбата и на Меж дународната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. (ДВ, бр. 61 от 1983 г.), както и
международните актове, по които Република
България е страна.“
§ 10. В чл. 67 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) При превоз на борда на плавателни
съдове опаковки или транспортни пакети, за
които мощността на дозата при повърхността им е по-голяма от 2 mSv/h, се превозват
само при изключително използване или при
специални условия.
(2) При превоз на борда на плавателни
съдове при условията на изключително използване опаковки или транспортни пакети,
отговарящи на изискванията на чл. 64, не
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т рябва да се изва ж дат от т ранспортното
съоръжение през цялото време, докато се
намират на борда на плавателния съд.“
§ 11. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. При превоз на радиоактивни вещества по въздуха трябва да се спазват изискванията на наредбата и на Наредба № 18 от
1999 г. за безопасен превоз на опасни товари
по въздуха (ДВ, бр. 25 от 1999 г.).“
§ 12. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. При пренасяне чрез пощенската
мрежа на територията на страната всеки
товар, обособен като вътрешна пощенска
пратка, трябва да отговаря на изискванията на
наредбата, на Закона за пощенските услуги и
на Наредба № 6 от 2011 г. за изискванията за
пощенската сигурност (ДВ, бр. 90 от 2011 г.).“
§ 13. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. Резервоари, които не са контейнери-резервоари, могат да се използват като
промишлени опаковки тип 2 или тип 3 за
превоз на течности и газове от група НСА-I
или НСА-II съгласно приложение № 4, при
условие че те отговарят на изискванията на
чл. 84.“
§ 14. В чл. 98, ал. 2 основният текст се
изменя така:
„(2) Изискванията на чл. 99 – 106, както
и изискванията относно специалния ядрен
материал не се прилагат, когато:“.
§ 15. В глава шеста наименованието на
раздел І се заличава.
§ 16. В чл. 108 ал. 2 се изменя така:
„(2) При превоз на територията на Република България утвърждаването по ал. 1 се
извършва с лицензията или с разрешението
за еднократен или транзитен превоз съгласно
чл. 15, ал. 3, т. 5 и ал. 4, т. 7, 12 и 16 ЗБИЯЕ.“
§ 17. В чл. 110, ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. детайлно описание на системата за
управление на съответната дейност;“.
§ 18. В чл. 111, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. детайлно описание на системата за
управление на съответната дейност.“
§ 19. В чл. 112, ал. 3 т. 8 се изменя така:
„8. детайлно описание на системата за
управление на съответната дейност.“
§ 20. В чл. 114, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. детайлно описание на системата за
управление на съответната дейност.“
§ 21. В чл. 115 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 към заявлението
за издаване на разрешение или лицензия за
превоз по реда на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно
използване на ядрената енергия се прилага и:
1. описание на отклоненията от приложимите изисквания, като се посочат конкретните
причини и обстоятелства, непозволяващи товарът да бъде приведен в пълно съответствие
с тези изисквания;
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2. описание на всички специални мерки,
които са планирани, за да бъде компенсирано
неизпълнението на приложимите изисквания.“
§ 22. В глава шеста раздел ІІ се отменя.
§ 23. Създава се чл. 124:
„Чл. 124. (1) Международният превоз на
радиоактивни отпадъци и на отработено ядрено гориво се осъществява при условията
на § 1б ЗБИЯЕ.
(2) Документите, свързани с превоза по
ал. 1, се оформят при спазване изискванията на глава четвърта от Наредбата за реда
за издаване на лицензии и разрешения за
безопасно използване на ядрената енергия
и в съответствие със стандартен документ
съгласно приложение № 18.“
§ 24. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „А1“ е максимално допустимата стойност
на активността на отделните радионуклиди
съгласно приложение № 1, които се съдържат
в особен вид радиоактивни вещества, превозвани съгласно изискванията на наредбата.
2. „А2“ е максимално допустимата стойност
на активността на отделните радионуклиди
съгласно приложение № 1, които се съдържат
в радиоактивни вещества, различни от особен вид радиоактивни вещества, превозвани
съгласно изискванията на наредбата.
3. „Аварийни условия на превоз“ са условия
на превоз, при които възникват инциденти
и/или аварии.
4. „Автоцистерна“ е превозно средство,
което е предназначено за превоз на газообразни, течни, прахообразни или гранулирани
вещества и се състои от една или повече неподвижно монтирани цистерни. Освен самото
превозно средство или влекач с полуремарке
автоцистерната се състои от един или повече
резервоари, тяхното оборудване и елементите
за свързването им към превозното средство
или влекача.
5. „Административни актове за утвърждаване“ са актове, издадени от компетентен орган
на изпращащата държава, приемащата държава и/или на държава, през която се извършва
транзитен превоз, с които се утвърждават
конструкции, специални условия на превоз,
програми за радиационна защита за плавателни съдове със специално предназначение
или гранични стойности на активността на
радионуклиди съгласно чл. 108.
6. „Алфа-радионуклиди с ниска токсичност“
са алфа-радионуклиди с период на полуразпад,
по-малък от 10 дни, природен уран, обеднен
уран, природен торий, уран-235 или уран-238,
торий-232, торий-228 и торий-230, когато се
съдържат в руди или физически и химически
концентрати.
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7. „Вещество с ниска специфична активност
(НСА)“ е радиоактивно вещество, което по
природа има ниска специфична активност,
или радиоактивно вещество, за което са
приложими границите за оценената осреднена специфична активност. Материалите на
външната защита, обграждащи веществото
с ниска специфична активност, не трябва
да се отчитат, ако се оценява осреднената
специфична активност. Веществата с ниска
специфична активност (НСА) се разделят на
следните групи:
а) първа група – НСА-I: уранови и ториеви
руди и техните концентрати, както и други
руди, съдържащи природни радионуклиди,
които са предназначени за обработка с цел
извличане и използване на тези радионуклиди;
твърд необлъчен природен уран или обеднен
уран, природен торий или техните твърди и
течни състави или смеси; радиоактивно вещество, за което стойността на величината А2
не се ограничава, с изключение на специален
ядрен материал в количество, неподлежащо
на освобождаване; друго радиоактивно вещество, в което активността е разпределена по
целия обем и оценената осреднена специфична
активност не надвишава повече от 30 пъти
съответните специфични активности съгласно глава втора (с изключение на специален
ядрен материал в количество, неподлежащо
на освобождаване);
б) втора група – НСА-II: вода с концентрация на тритий до 0,8 TBq/l; друго вещество,
в което активността е разпределена по целия
обем и оценената осреднена специфична
активност не надвишава 10 -4 А2/g за твърди
вещества и газове и 10 -5 А2/g за течности;
в) трета група – НСА-III: включва твърди
материали (непрахообразни вещества), за които: радиоактивното вещество е разпределено
по целия обем на твърдия материал или в
група от твърди обекти или е разпределено
равномерно в твърд плътен свързващ материал
(бетон, битум, керамика и други с подобни
свойства); радиоактивното вещество е относително неразтворимо или структурно се
съдържа в относително неразтворима матрица
така, че дори при разрушаване на опаковъчния комплект изтичането на радиоактивното
вещество, пресметнато спрямо една опаковка
в резултат на извличане при потопяване във
вода за 7 дни, няма да надвиши (0,1 х А2);
оценената осреднена специфична активност
на т върд и я мат ериа л н я ма да на д ви ш и
(2 х 10 -3) х А2/g.
8. „Едностранно утвърждаване“ е утвърждаване на конструкция само от компетентния орган на страната, от която произхожда
конструкцията.
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9. „Защитна обвивка“ е съвкупност от
елементи на опаковъчен комплект и е проектирана като система, предназначена за
предотвратяване разпространението на радио
активно вещество извън нейните физически
граници при превоз.
10. „Изключително използване“ са условия
на превоз, при които трябва да бъде изпълнено следното:
а) превозът се извършва само от един товароизпращач с превозно средство или голям
товарен контейнер, които не се използват за
превоз на товари, произхождащи от други
товароизпращачи;
б) товаро-разтоварните дейности трябва да
се изпълняват в съответствие с указанията
на товароизпращача или товарополучателя;
в) през цялото време на превоз се осъществява допълнителен радиационен контрол от
товароизпращача.
11. „Индекс на безопасност по критичност“ е число, което се определя за опаковка,
транспортен пакет или товарен контейнер,
съдържащи специален ядрен материал, и
което трябва да се използва за контрол на
общото количество опаковки, транспортни
пакети или товарни контейнери, съдържащи
специален ядрен материал.
12. „Компетентен орган“ е всеки национален
орган или организация, на който е възложено
със закон или с друг акт осъществяване на
функции по отношение на радиационната
защита и безопасността на превоза на радиоактивни вещества и в частност по издаване на
административни актове за утвърждаване по
чл. 108. За Република България компетентен
орган е АЯР.
13. „Конструкция“ е описание на особен
вид радиоактивно вещество, слабо диспергиращо се радиоактивно вещество, опаковка
или опаковъчен комплект, което позволява те да бъдат напълно идентифицирани.
Описанието може да включва спецификации, инженерно-техническа документация,
чертежи, отчети и други документи, които
трябва да потвърждават съответствието с
нормативните изисквания.
14. „Контейнер със средна товароподемност“ е малък опаковъчен комплект, който:
а) има обем не повече от 3 м 3;
б) има конструкция, която позволява механична обработка на товарите;
в) има устойчивост на натоварвания по
време на обработка и превозване на товарите, която съответства на установената при
експлоатационните изпитвания;
г) има конструкция, която е в съответствие
с нормите, посочени в Препоръките на ООН
за превоз на опасни товари.
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15. „Максимално нормално работно нал ягане“ е максималното нал ягане, което
превишава атмосферното налягане на морското равнище и може да се получи за една
година в защитната обвивка при условия
на температ у рен реж им и на сл ън чеви я
топлинен поток, които съответстват на условията на околната среда при отсъствие
на вентилация или на външно охлаждане
чрез спомагателна система или са без мерки
за експлоатационен контрол при превоз на
радиоактивните вещества.
16. „Маркирана част на палубата“ е част
от горната палуба на плавателния съд или
палубата на превозни средства (Ro-Ro кораб
или ферибот), на която е отделено място за
временно складиране на превозваното радио
активно вещество.
17. „Многостранно у твърж даване“ е у твърж даване при меж дународен превоз от
компетентните органи както на страната,
от която произхож да конст ру к ци ята или
товарът, така и на всяка страна, на територията на която товарът ще се превозва.
Терм и н ът „на т ери т ори я та на с т ра ната“
и зк л юч ва п р е л и т а не т о на д с ъ о т ве т нат а
държава и изискванията за у твърж даване и
уведомяване не важат за тези държави, при
условие че не е планирано кацане в някоя
от тях. При международен превоз Република
България може да е: страна, от която произхожда конструкцията или товарът; страна,
през територията на която ще се извършва
транзитен превоз на радиоактивни вещества,
или е приемащата товара държава.
18. „Необлъчен торий“ е торий, който
съдържа не повече от 10 -7 g уран-233 на грам
торий-232.
19. „Необлъчен уран“ е уран, който съдържа не повече от 2 х 10 3 Bq плутоний на грам
уран-235, не повече от 9 х 10 6 Bq продукти
на делене на грам уран-235 и не повече от
5 х 10 -3 g уран-236 на грам уран-235.
20. „Нефиксирано радиоактивно замърсяване“ е радиоактивно замърсяване, което може
да бъде отстранено от дадена повърхност при
рутинни условия на превоз.
21. „Норма лни услови я на п ревоз“ са
условия на превоз, при които възникват незначителни инциденти.
22. „Опаковка“ е опаковъчен комплект с
неговото радиоактивно съдържание, представени от товароизпращача за превоз. Типът
на опаковката се определя в зависимост от
различните ограничения за превозваните в
нея радиоактивни вещества и от удовлетворяването на определени изисквания към
конструкцията є. Към опаковките, които
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съдържат специален ядрен материал или уранов хексафлуорид, се прилагат допълнителни
изисквания.
23. „Опаковъчен комплект“ е съвкупност
от елементи, които са необходими за пълното
изолиране на радиоактивното съдържание
от околната среда. Опаковъчният комплект
може да се състои от: един или няколко
съда; абсорбиращи материали; дистанциращи материали; защитни средства срещу
йонизираща радиация; сервизно оборудване
за запълване, изпразване, вентилиране и
понижаване на налягането; устройства за
охлаждане, абсорбиране на механични удари и за обработка на товара; закрепващи
елементи; топлинна изолация; спомагателни
устройства, съставящи едно цяло с опаковката. Опаковъчният комплект може да бъде
във вид на кутия (сандък), варел (бидон) или
аналогичен съд или може да бъде товарен
контейнер, резервоар или контейнер със
средна товароподемност.
24. „Особен вид радиоактивно вещество“
е неразпръскващо се твърдо радиоактивно
вещество или херметична капсула, която
съдържа радиоактивно вещество.
25. „Плавателен съд“ е кораб, плаващ по
море или по вътрешни водни пътища, който
извършва превоз на радиоактивни вещества.
26. „Повърх ност но зам ърсен обек т“ е
твърдо тяло, което не е радиоактивно, но по
неговите външни повърхности има радиоактивно вещество. Повърхностно замърсените
обекти (ПЗО) се разделят на следните групи:
а) първа група ПЗО-I: обекти, за които са
изпълнени условията:
аа) нефиксираното радиоактивно замърсяване на достъпна повърхност, осреднено за
площ 300 cm 2 (или площта на повърхността,
ако е по-малка от 300 cm 2), не надвишава 4
Bq/cm 2 за бета-/гама-радионуклиди и алфарадионуклиди с ниска токсичност или 0,4
Bq/cm 2 за всички други алфа-радионуклиди;
бб) фиксираното радиоактивно замърсяване на достъпна повърхност, осреднено за
площ 300 cm 2 (или площта на повърхността,
ако е по-малка от 300 cm 2), не надвишава
4 х 10 4 Bq/cm 2 за бета-/гама-радионуклиди
и алфа-радионуклиди с ниска токсичност
или 4 х 10 3 Bq/cm 2 за всички други алфарадионуклиди;
вв) сумата от нефиксираното и фиксираното радиоактивно замърсяване на недостъпна
повърхност, осреднено за площ 300 cm 2 (или
площта на повърхността, ако е по-малка от
300 cm 2), не превишава 4 х 10 4 Bq/cm 2 за бета-/
гама-радионуклиди и алфа-радионуклиди с
ниска токсичност или 4 х 10 3 Bq/cm 2 за всички
други алфа-радионуклиди;
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б) втора група ПЗО-II: обекти, за които
или фиксираното, или нефиксираното радиоактивно замърсяване превишава посочените
в буква „а“ гранични стойности и за които
са изпълнени следните условия:
аа) нефиксираното радиоактивно замърсяване на достъпна повърхност, осреднено за
площ 300 cm 2 (или площта на повърхността,
ако е по-малка от 300 cm 2), не превишава 400
Bq/cm 2 за бета-/гама-радионуклиди и алфарадионуклиди с ниска токсичност или 40
Bq/cm 2 за всички други алфа-радионуклиди;
бб) фиксираното радиоактивно замърсяване на достъпна повърхност, осреднено за площ
300 cm 2 (или площта на повърхността, ако е
по-малка от 300 cm 2), не превишава 8 х 10 5
Bq/cm 2 за бета-/гама-радионуклиди и алфарадионуклиди с ниска токсичност или 8 х 10 4
Bq/cm 2 за всички други алфа-радионуклиди;
вв) сумата от нефиксираното и фиксираното радиоактивно замърсяване на недостъпна
повърхност, осреднено за площ 300 cm 2 (или
площта на повърхността, ако е по-малка от
300 cm 2), не превишава 4 х 10 4 Bq/cm 2 за бета-/
гама-радионуклиди и алфа-радионуклиди с
ниска токсичност или 4 х 10 3 Bq/cm 2 за всички
други алфа-радионуклиди.
27. „Превоз“ е промяна на местонахождението на даден товар от мястото на произход на
товара до мястото на неговото предназначение.
Дейността „превоз“ включва всички дейности
по подготовката на товара за изпращане,
дейностите, свързани с товаренето, превозването, разтоварването и получаването му,
включително транзитен престой и временно
съхраняване на товара, ако са наложителни.
28. „Превозвач“ е всяко лице, което извършва превоз на радиоактивни вещества с
различни видове превозни средства.
29. „Превозно средство“ е:
а) при автомобилен и железопътен превоз – всеки товарен автомобил (включително
състав от пътни превозни средства – седлови
влекач с полуремарке), железопътна платформа или железопътен вагон;
б) при превоз по море и вътрешни водни
пътища – всеки плавателен съд, трюм, отсек
или обозначена част на палубата на плавателния съд;
в) при превоз по въздуха – всяко въздухо
плавателно средство.
30. „Природен уран“ е уран, отделен по
химически път, който съдържа съществуващото в природата разпределение на урановите изотопи (по маса: 99,28 на сто уран-238,
0,714 на сто уран-235 и 0,006 на сто уран-234).
„Обеднен уран“ е уран, който съдържа по
маса по-малък процент уран-235 от този в
природния уран (под 0,714 на сто). „Обогатен
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уран“ е уран, който съдържа по маса по-голям
процент уран-235 от този в природния уран
(над 0,714 на сто).
31. „Програма за радиационна защита“ е
съвкупност от технически и организационни мерки, които се предприемат с цел да се
осигури радиационната защита при превоз
на радиоактивно вещество.
32. „Радиоактивно вещество“ е всякакъв
вид материал, съдържащ радионуклиди (ядрен
материал, радиоактивни отпадъци или други
радиоактивни вещества).
33. „Радиоактивно замърсяване“ е наличие на радиоактивни вещества върху дадена
повърхност с активност, която надвишава 0,4
Bq/cm 2 сумарно за алфа-излъчватели с ниска
токсичност, бета- и гама-излъчватели или 0,04
Bq/cm 2 за всички други алфа-излъчватели.
34. „Радиоактивно съдържание“ е радиоактивно вещество заедно с всички радиоактивно замърсени твърди вещества, течности
и газове, които се намират в опаковъчния
комплект.
35. „Резервоар“ е цистерна-кон тейнер,
преносима цистерна, автоцистерна или приемащ съд, чиято вместимост е не по-малка
от 1000 литра за газове и не по-малка от 450
литра за течности, прахообразни вещества,
гранули, смеси или твърди вещества, които
в процеса на запълването са в газообразно
или в течно състояние и впоследствие се
втвърдяват в резервоара. Цистерната-контейнер трябва да бъде пригодена за превоз по
суша и вода, за запълване и изпразване без
отделяне на конструктивното є оборудване,
да има стабилизиращи елементи и специа лно пригодени външни приспособлени я
за закрепване и за повдигане в запълнено
състояние.
36. „Рутинни условия на превоз“ са условия
на превоз, при които не възникват никакви
инциденти и аварии.
37. „Система за локализация“ е система за
разполагане на специален ядрен материал и
елементи от опаковъчния комплект, предвидена от проектанта и утвърдена от компетентните органи с цел да се гарантира ядрената
безопасност по отношение на критичността.
38. „Слабо диспергиращо се радиоактивно
вещество“ е твърдо радиоактивно вещество с
ниска степен на разпръскване и не е в прахообразна форма.
39. „Специален ядрен материал“ е уран-233,
уран-235, плутоний-239, плутоний-241 или комбинация от тези радионуклиди. Не се считат
за специален ядрен материал природен уран
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и обеднен уран (необлъчени), както и природен уран или обеднен уран, които са били
облъчени в реактори с топлинни неутрони.
40. „Специални условия“ са такива условия,
които са утвърдени от компетентните органи и при които е възможно да се превозват
товари, неотговарящи на всички приложими изисквания на наредбата. Специалните
условия на превоз осигуряват ниво на безопасност, еквивалентно на постигнатото при
изпълнение на всички приложими изисквания
на наредбата.
41. „Специфична активност на радионуклид“ е активността на единица маса от този
радионуклид. Специфична активност на вещество е активността на единица маса или обем
от това вещество, в което радионуклидите са
разпределени равномерно.
42. „Товар“ е опаковка или опаковк и,
пратка от радиоактивни вещества, които са
подготвени за превоз съгласно нормативните
изисквания за безопасност.
43. „Товарен контейнер“ е транспортно
оборудване, което е конструирано с цел да
се облекчи превозът на опаковани или неопаковани товари с един или няколко вида
превозни средства. Този контейнер не трябва
да се отваря по време на превоза, да бъде
достатъчно здрав за повторна употреба и
снабден с устройства, облекчаващи манипулациите с него, особено при товарене и
разтоварване от едно превозно средство на
друго и от един вид превоз на друг. Малък
товарен контейнер е контейнер, чиито външни габаритни размери са по-малки от 1,5 m
или чийто вътрешен обем не превишава 3
м 3. Голям товарен контейнер е всеки друг
товарен контейнер.
44. „Товароизпращач“ е всяко лице, което
държи радиоактивни вещества на валидно
правно основание (лицензия или разрешение),
има намерение да ги превозва по определено
направление и подготвя товара за превоз.
45. „Товарополучател“ е всяко лице, което
трябва да получи превозвания за него товар.
46. „Транспортен пакет“ е контейнер (затворен обем, например кутия, сандък или
чувал), който може да се използва от товароизпращача за обединяване на опаковки в
една обработваема единица товар за удобство
при обработката, подреждането, складирането
и превозването му.
47. „Фиксирано радиоактивно замърсяване“
е радиоактивно замърсяване, което не може
да бъде отстранено от дадена повърхност при
рутинни условия на превоз.“
§ 25. Създава се приложение № 18 към
чл. 124, ал. 2:
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„Приложение № 18
към чл. 124, ал. 2
Стандартен документ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено
гориво
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За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
”
Нина Ставрева

за/п/
държавния
бюджет
на Република България
ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Цветлин
Йовчев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 18
за 2014 г.
ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2014 Г.
Чл. 3. Първостепенните разпоредители с
за предоставяне на
средства
ЗА допълнителни
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА
бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 1 и 2 да
от централния бюджет
за
честване
на
1000
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Нина
Ставрева
извършат
съответните промени по бюджетите
години от смъртта на цар Самуил Български
Вярно,
си
за
2014
г. и да уведомяват министъра на
(юли – октомври 2014 г.)
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
финансите.
МИНИСТЕРСКИЯТ
СЪВЕТ КАНЦЕЛАРИЯ”:
Чл. 4. Организирането, координирането и
“ПРАВИТЕЛСТВЕНА
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер по бюджета на Българската академия на
науките за 2014 г. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката в размер 581 976 лв. за финансово осигуряване на
честването на 1000 години от смъртта на цар
Самуил Български (юли – октомври 2014 г.).
(2) Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2014 г. в размер 9800 лв., необходими за
преместването паметника на цар Самуил в
гр. Кресна.
(3) Трансферът по ал. 1 и разходите по
ал. 2 се осигуряват за сметка на предвидените
средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2 да се
увеличат разходите по политика „Отбранителни способности“, бюджетна програма „Управление на човешките ресурси“ по бюджета
мб-НИ
на Министерството
на отбраната за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона

предоставянето на средствата по чл. 1, ал. 1
/Веселин
Даков/на образованието
се възлага
на министъра
и науката, а по ал. 2 – на министъра на отбраната.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката, на министъра на отбраната и на председателя на Българската академия на науките.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
14P017-pril съвет:
За главен секретар на Министерския
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 25 на Министерския съвет от 2009 г. за
създаване на Център „Фонд за асистирана
репродукция“ (обн., ДВ, бр. 13 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 5 и 42 от 2011 г. и бр. 47 и
103 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието думите „Център
„Фонд за асистирана репродукция“ се заменят
с „Център за асистирана репродукция“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Център „Фонд за асистирана репродукция“ се заменят с „Център за
асистирана репродукция“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Центърът за асистирана репродукция,
наричан по-нататък „центърът“, е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на
здравеопазването.“
§ 3. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Центърът осъществява следните функции:
1. организационно и финансово подпомагане
на български граждани и лица по чл. 83, ал. 1
и 3 от Закона за здравето за извършване на
дейности по асистирана репродукция в лечебни
заведения в Република България;
2. контрол върху дейността по асистирана
репродукция и успеваемостта на лечебните заведения, получили финансиране от центъра, съвместно с Министерството на здравеопазването
и Изпълнителната агенция по трансплантация;
3. организиране и провеждане на дейности
за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на центъра;
4. даване на методически указания относно
процедурите по отпускане, разходване и отчитане на финансовите средства за асистирана
репродукция, предоставени от центъра;
5. провеждане на информационна политика
относно дейностите по асистирана репродукция,
майчино и детско здравеопазване;
6. създаване и поддържане на регистър на
лицата, които са подали заявления за организационно и финансово подпомагане от центъра
за извършване на асистирана репродукция,
както и на друга информация за дейността на
центъра, посочена в правилника по ал. 2;
7. обработване на данни, свързани с демографски въпроси в областта на здравеопазването
в Република България, и осъществяване на
сътрудничество с компетентните институции
в тези области;
8. участие в изпълнението на проекти и
програми в областите на дейност по т. 1 – 7.“
§ 4. В чл. 3 думата „одобрява“ се заменя с
„финансира“.
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§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Финансирането на дейностите по чл. 2,
ал. 1, т. 1 се извършва до размера на средствата
по бюджета на центъра за съответната година,
утвърден от министъра на здравеопазването.“
§ 6. В чл. 6, ал. 2 думите „бюджетната
сметка“ се заменят с „бюджета“.
§ 7. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Към центъра се създават комисия и
обществен съвет, чиито състави се определят
от министъра на здравеопазването.“
§ 8. Създават се чл. 9а, 9б и 9в:
„Чл. 9а. (1) Комисията се състои от петима
членове, от които четирима медицински специалисти с опит в областта на акушерството
и гинекологията и един икономист.
(2) Комисията подпомага директора на
центъра, като:
1. разглежда заявления на български граждани и на лица по чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона
за здравето за организационно и финансово
подпомагане от центъра за извършване на
асистирана репродукция в лечебни заведения в
Република България, които трябва да отговарят
на следните общи критерии:
а) състоянието на мъжа или жената не
позволява осъществяване на репродуктивните
им функции по естествен път;
б) налице са изискванията на наредбата по
чл. 130, ал. 3 и 6, чл. 131, ал. 3, чл. 132, ал. 4,
чл. 132а, ал. 3 и чл. 132б, ал. 2 от Закона за
здравето и чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения;
2. прави предложения до директора на
центъра за одобряване на лицата по т. 1 за
организационно и финансово подпомагане за
извършване на асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България, като
при положително становище предлага и размера
на необходимата парична сума до определения
максимален размер за съответната дейност;
3. предлага максимални стойности за финансиране на дейностите по асистирана репродукция
със средства от центъра;
4. разглежда финансовата и медицинската
документация, представена от лечебните заведения след извършване на дейностите по асистирана репродукция, и прави предложение до
директора на центъра за изплащане на сумите
или за отстраняване на непълноти и неточности.
Чл. 9б. (1) Общественият съвет се състои от
седем членове, представители на юридически
лица с нестопанска цел, работещи за защита
правата на лицата с репродуктивни проблеми,
както и лица с опит в една или повече от дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 3, 5, 7 и 8.
(2) Общественият съвет подпомага директора
на центъра, като:
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1. изготвя, актуализира и оповестява принципи и правила, въз основа на които се набират и
разходват финансови средства за осъществяване
на дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1;
2. провежда информационни кампании в
областите на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5;
3. предоставя информация в областите по
чл. 2, ал. 1, т. 7.
(3) Членове на обществения съвет могат да
участват като наблюдатели при осъществяване
на дейността на комисията и имат право на
достъп до документите и до информацията,
свързана с дейността на центъра.
Чл. 9в. (1) Член на комисията и на обществения съвет, с изключение на представителите на
юридическите лица с нестопанска цел, работещи
в защита правата на лицата с репродуктивни
проблеми, може да бъде освободен по всяко
време от министъра на здравеопазването.
(2) Всички членове на обществения съвет,
както и членовете на комисията, които са лица
по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията,
държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда, не получават възнаграждение за
дейността си в обществения съвет и в комисията.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Директорът на центъра по предложение
на комисията издава заповед за организационно
и финансово подпомагане на лицата по чл. 2,
ал. 1, т. 1, в която посочва размера на отпусната парична сума и избраното от заявителя
лечебно заведение или прави мотивиран отказ.“
2. В ал. 3 изречение първо се изменя така:
„(3) Директорът на центъра сключва договор
с лечебните заведения по ал. 1 за финансиране
на дейности по асистирана репродукция.“
3. В ал. 4 се създава изречение второ: „Лечебното заведение извършва изцяло необходимите
в конкретния случай дейности по асистирана
репродукция в рамките на сумата по ал. 1 без
доплащане от лицето.“
4. В ал. 5 думите „Център „Фонд за асистирана репродукция“ се заменят с „Център за
асистирана репродукция“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. До определяне на съставите на комисията и обществения съвет дейностите по
чл. 9а, ал. 2 и чл. 9б, ал. 2 се изпълняват от
действащия към момента на влизане в сила на
това постановление обществен съвет.
§ 11. Навсякъде в постановлението думите
„фондът“ и „фонда“ се заменят съответно с
„центърът“ и „центъра“.
§ 12. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
888
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и
криминология
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Научноизследователския
институт по криминалистика и криминология
(НИКК).
Чл. 2. Научноизследователският институт по
криминалистика и криминология е специализиран институт на Министерството на вътрешните
работи за извършване на експертно-криминалистична дейност, научни изследвания в областта
на криминалистиката и криминологията и на
организационно-методическа дейност.
Чл. 3. (1) Дейността на НИКК се осъществява в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, подзаконовите
нормативни актове, заповедите и указанията
на ръководството на Министерството на вът
решните работи, както и с европейското законодателство и международните договори, по
които Република България е страна.
(2) Дейността на Центъра за експертни криминалистични изследвания (ЦЕКИ) към НИКК
се провежда и в съответствие с изискванията
на БДС EN ISO/IEC 17025 и Изпълнителна
агенция „Българска служба по акредитация“
(ИА БСА).
Раздел II
Основни задачи и дейности
Чл. 4. Научноизследователският институт
по криминалистика и криминология изпълнява
следните задачи, произтичащи от основните
дейности на МВР:
1. осъществяване на експертно-криминалистична дейност в съответствие с нормативната
уредба, като събира, изготвя и изследва веществени доказателства и веществени доказателствени
средства, извършва оценка на следи;
2. разработване и внедряване на нови методики за изследване в областта на криминалистиката на основата на съвременни научни
методи и подходи;
3. осъществяване на организационно-методическа дейност и участие в обучението на
експерт-криминалистите от системата на МВР;
4. извършване на научни изследвания по
противодействие на престъпността, опазване
на обществения ред и безопасността на движението по пътищата;
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5. информационна дейност чрез създаване
на нови АИС, поддържане и актуализация на
Националната дактилоскопна система (АФИС)
и система „ЕВРОДАК“, Националната ДНК
база данни и Националната съдебнобалистична колекция (НСБК); осъществяване на
международен обмен на данни в съответствие
с нормативната уредба.
Чл. 5. Основните дейности на НИКК за
изпълнение на задачите по чл. 4 са:
1. извършване на криминалистични изследвания в областта на дактилоскопията, трасологията, балистиката, изследването на документи,
фотографията, видеоанализа, фоноскопията,
компютърните технологии, изследването на
електронни и комуникационни устройства, лицевата идентификация, одорологията, химията,
физиката, биологията и другите естествени науки;
2. провеждане на научни изследвания по
актуални проблеми, свързани с опазването на
обществения ред, обезпечаване безопасността на
движението по пътищата и противодействието
на престъпността и предлагане на компетентните органи на способи за тяхното решаване;
3. разработване на прогнози за престъпността
и другите правонарушения, научнообосновани
методики за превенция, разкриване и разследване на престъпленията и усъвършенстване
на методите за управление на полицейската
дейност;
4. участие в извършването на огледи на местопроизшествия и в други процесуални действия
по предвидения в Наказателно-процесуалния
кодекс (НПК) ред;
5. осигуряване на условия за поддържане на
добрите лабораторни практики в криминалистичните изследвания съгласно националните и
международните стандарти;
6. осъществяване на организационно-методическо ръководство, контрол и помощ и
провеждане на дейности за оценка на квалификацията на експерт-криминалистите в
структурите на МВР;
7. участие в организираните от МВР комплексни проверки на работата на Столичната
дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на вътрешните работи (ОДМВР); осъществяване на контрол и провеждане
на самостоятелни проверки на регионалните
криминалистични лаборатории;
8. участие в организирането и провеждането
на курсове за първоначална подготовка на експерт-криминалисти и специалисти – технически
помощници;
9. сътрудничество с Академията на МВР при
осъществяване на професионалната подготовка
на курсантите и стажантите и при организиране
на курсове за повишаване и актуализация на
професионалната квалификация и специализация на служителите;
10. провеждане на специализирани курсове
за обучение и повишаване на квалификацията
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на експерт-криминалистите от регионалните
криминалистични лаборатории;
11. разработване на монографии, студии,
статии, методически указания, сборници и
други материали по проблемите на експертнокриминалистичната дейност, противодействието
на престъпността, опазването на обществения
ред и безопасността на движението;
12. участие в разработването на проекти за
нормативни актове;
13. участие в планирането на необходимата
криминалистична техника, друга апаратура и
материали за осъществяване на експертнокриминалистичната дейност;
14. осигуряване на научно-техническа информация по въпросите на теорията и практиката
на експертно-криминалистичната дейност, противодействието на престъпността, опазването на
обществения ред и безопасността на движението;
15. поддържане на специализирана научнотехническа библиотека и системно попълване
на нейния фонд;
16. поддържане на връзки със сродни научноизследователски институти, висши учебни
заведения и други организации у нас и в чужбина.
Раздел III
Устройство и функции
Чл. 6. (1) Структурата на НИКК включва:
1. отдел „Криминалистична техника“;
2. отдел „Физикохимични и биологични
изследвания“;
3. отдел „Цифрови и комуникационни технологии“;
4. отдел „Център за полицейски изследвания“;
5. административни звена;
6. служител по управление и контрол на
качеството (отговорник по качеството).
(2) Центърът за експертни криминалистични
изследвания (ЦЕКИ) функционално обединява
експертната дейност, която се осъществява от
отделите по ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(3) Отдел „Криминалистична техника“
включва:
1. сектор „Дактилоскопия“;
2. сектор „Трасология и балистика“;
3. сектор „Документни изследвания“.
(4) Отдел „Физикохимични и биологични
изследвания“ включва:
1. сектор „Физикохимия“;
2. сектор „Наркотици“;
3. сектор „Биология, токсикохимия и морфология“;
4. сектор „ДНК анализи“.
(5) Отдел „Цифрови и комуникационни
технологии“ включва:
1. сектор „Идентификационни изследвания“;
2. сектор „Компютърни системи и мрежови
устройства“;
3. сектор „Изследване на комуникационни
устройства“;
4. сектор „Изследване на електронни устройства“.
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(6) Отдел „Център за полицейски изследвания“ (ЦПИ) включва:
1. сектор „Престъпност и полицейско противодействие“;
2. сектор „Организация и тактика на полицейската дейност“.
(7) Административните звена включват:
1. сектор „Организационно-методическа,
административна и информационно-издателска
дейност“;
2. човешки ресурси.
Чл. 7. В своята дейност ЦЕКИ се ръководи от нормативната уредба и от утвърдена от
директора на НИКК система за управление в
съответствие с изискванията на стандарт „БДС
EN ISO/IEC 17025“.
Чл. 8. (1) Отдел „Криминалистична техника“
извършва криминалистични изследвания на
следи, веществени доказателства и веществени
доказателствени средства, разработва и внедрява нови методи за изследване в областта на
дактилоскопията, трасологията, балистиката,
почерковата и техническата експертиза на
документи; участва в обучението на експерткриминалистите от МВР и осигурява условия за
поддържане на добрите лабораторни практики
при криминалистичните изследвания съгласно
националните и международните стандарти.
(2) Сектор „Дактилоскопия“:
1. извършва лабораторна обработка на
веществени доказателства и дактилоскопни
идентификационни изследвания за нуждите на
структурите на МВР и съдебните органи;
2. осъществява научноизследователска и
научно-приложна дейност в областта на дактилоскопията;
3. участва в огледи на местопроизшествия
при тежки престъпления на територията на
страната;
4. обработва материалите на полицейската
регистрация и поддържа централна дактилоскопна картотека;
5. поддържа и използва Автоматизирана
дактилоскопна идентификационна система
(АФИС) с работни станции в ОДМВР и Главна
дирекция „Гранична полиция“ (ГД ГП) – МВР;
6. поддържа и използва системата „ЕВРОДАК“
с работни станции в ГД ГП, дирекция „Миграция“ в МВР и Държавната агенция за бежанците
към Министерския съвет;
7. извършва автоматизиран обмен на дактилоскопни данни със страните – членки на ЕС,
в изпълнение на разпоредбите на Договора
от Прюм и Решение 2008/615/ПВР на Съвета
на Европа;
8. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването
на компетентността на експертния им състав.
(3) Сектор „Трасология и балистика“:
1. извършва трасологични и балистични
изследвания и експертизи;
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2. осъществява научноизследователска и
научно-приложна дейност в областта на трасологията и балистиката;
3. участва в огледи на местопроизшествия
при тежки престъпления на територията на
страната;
4. поддържа Национална съдебнобалистична
колекция от куршуми и гилзи от неразкрити
престъпления, незаконно притежавани, загубени
и откраднати оръжия;
5. изгражда, поддържа и използва Интегрирана балистична идентификационна система
(ИБИС);
6. поддържа оръжейна колекция от огнестрелни, самоделни и други оръжия и боеприпаси, която се използва за извършването на
балистични изследвания;
7. оказва методическа помощ и извършва
подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването на компетентността на експертния
им състав.
(4) Сектор „Документни изследвания“:
1. извършва криминалистични експертизи на
почеркови обекти и писмена реч и технически
експертизи на документи;
2. осъществява научноизследователска и
научно-приложна дейност в областта на криминалистични почеркови изследвания и технически
изследвания на документи;
3. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването
на компетентността на експертния им състав;
4. участва в разработването на проекти и
мерки за защита на официални документи, парични знаци и други ценни книжа, застрашени
от технически подправки и фалшификации.
Чл. 9. (1) Отдел „Физикохимични и биологични изследвания“ извършва криминалистични
изследвания на следи, веществени доказателства
и веществени доказателствени средства, разработва и внедрява нови методи за изследване
в областта на физиката, химията, биологията,
съдебната медицина, токсикохимичния анализ,
морфологията, одорологията и други естествени
и технически науки; участва в обучението на
експерт-криминалистите от МВР и осигурява
условия за поддържане на качество и компетентност в криминалистичните изследвания
съгласно международните стандарти.
(2) Сектор „Физикохимия“:
1. провежда изследвания за доказване на
следи от изстрел; леснозапалими вещества;
съдържание на етанол; анализ на почви, стъкла,
метали и сплави; неизвестни вещества и др.;
2. осъществява научноизследователска и
научно-приложна дейност, насочена към разработване, адаптиране и внедряване на различни
химични и физични методи за изследване на
веществени доказателства;
3. участва в огледи на местопроизшествия при
тежки престъпления на територията на страната;
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4. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването
на компетентността на експертния им състав.
(3) Сектор „Наркотици“:
1. извършва изследвания на иззети обекти за
наличие на вещества, поставени под контрол
съгласно Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите (ЗКНВП); изследване
на суровини за тяхното производство; изследване
и анализ на химична апаратура от нелегално
производство на вещества, поставени под контрол съгласно ЗКНВП;
2. провежда научноизследователска и научноприложна дейност, насочена към разработване,
адаптиране и внедряване на методи за изследване на наркотични вещества и прекурсори;
3. извършва анализ на писмени материали
с цел установяване дали могат да се използват
за производство на вещества, поставени под
контрол съгласно ЗКНВП;
4. извършва анализ по представени писмени заключения от други лаборатории за
установяване дали доказаните вещества могат
да се използват като пълнители, разредители,
разтворители, реагенти и други при нелегално
производство на вещества, поставени под контрол съгласно ЗКНВП;
5. участва в програми за международно
сътрудничество по прилагане на световните
изисквания и стандарти за анализ на наркотични вещества;
6. участва в огледи на местопроизшествия
при тежки престъпления на територията на
страната;
7. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването
на компетентността на експертния им състав.
(4) Сектор „Биология, токсикохимия и
морфология“:
1. извършва експертни изследвания в областта
на серологията, съдебномедицинското изследване
на веществени доказателства, токсикохимията,
морфологията, анализа на полимери, почви и др.;
2. осъществява научноизследователска и
научно-приложна дейност, насочена към разработване, адаптиране, внедряване и усъвършенстване на съществуващите методи за изследване
на веществени доказателства от човешки,
животински, растителен и химичен произход;
3. извършва експертни изследвания и идентификация на лица по иззет мирис от местопроизшествия и от заподозрени;
4. участва в огледи на местопроизшествия
при тежки престъпления на територията на
страната;
5. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването
на компетентността на експертния им състав.
(5) Сектор „ДНК анализи“:
1. прилага методите за ДНК анализ за
сравнение и идентификация на лица, следи и
трупове с неустановена самоличност;
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2. осъществява научноизследователска и
научно-приложна дейност по проблемите на
ДНК анализа и биостатистическата оценка на
изследваните генетични профили;
3. изгражда и поддържа национална ДНК
база данни, съдържаща профили на лица с
полицейска регистрация, лица с влязла в сила
присъда за престъпления от общ характер и
профили от следи, иззети при огледи на местопроизшествия;
4. за нуждите на биостатистическа оценка
и научни разработки поддържа база данни от
профили, която не се използва за нуждите на
оперативно-издирвателната дейност;
5. в случаи на големи природни бедствия,
аварии и катастрофи може да създава временни
бази данни, които да се използват единствено
за идентификация на пострадали;
6. поддържа автоматизиран обмен на ДНК
профили в реално време съгласно Договора
от Прюм и Решение 2008/615/ПВР на Съвета
на Европа;
7. участва в огледи на местопроизшествия
при тежки престъпления на територията на
страната;
8. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването
на компетентността на експертния им състав.
Чл. 10. (1) Отдел „Цифрови и комуникационни технологии“ извършва криминалистични
изследвания на веществени доказателства и веществени доказателствени средства, разработва
и внедрява нови методи за изследване в областта
на видео- и фототехническа експертиза, лицевоидентификационна експертиза, фоноскопна
експертиза, компютърно-техническа експертиза,
технически експертизи на комуникационни
устройства и специфични технически средства;
участва в обучението на експерт-криминалисти
от МВР и осигурява условия за поддържане на
качество и компетентност в криминалистичните изследвания съгласно международните
стандарти.
(2) Сектор „Идентификационни изследвания“:
1. извършва криминалистични експертизи по
фоноскопия, видеоанализ и лицево-портретна
идентификация;
2. осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на фоноскопията, видеоанализа, лицево-портретната идентификация и криминалистичната фотография;
3. прилага методите на криминалистичната
фотография и видеотехниката за откриване,
фиксиране и изследване на следи, осъществява
фотозаснемане на веществени доказателства и
веществени доказателствени средства за нуждите
на експертната дейност на ЦЕКИ;
4. участва в огледи на местопроизшествия
при тежки престъпления на територията на
страната;
5. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионал-
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ните лаборатории и участва в удостоверяването
на компетентността на експертния им състав.
(3) Сектор „Компютърни системи и мрежови
устройства“:
1. изготвя съдебно-технически експертизи за
престъпления, при които са използвани компютърни и компютърно свързани технологии;
2. осъществява научноизследователска и
научно-приложна дейност, насочена към разработване, адаптиране, внедряване и усъвършенстване на съществуващите методи за изследване
на компютърни системи, компютърни модули
и мрежови устройства;
3. осъществява експертна помощ при документиране и разкриване на престъпления, свързани с използване на компютърни технологии;
4. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването
на компетентността на експертния им състав.
(4) Сектор „Изследване на комуникационни
устройства“:
1. извършва съдебно-технически експертизи
на устройства от комуникационната (съобщителната) техника – телефони, факсимилни
апарати, мобилни телефони, както и включени
към тях цифрови носители;
2. осъществява научноизследователска и
научно-приложна дейност, насочена към разработване, адаптиране, внедряване и усъвършенстване на съществуващите методи за криминалистично изследване на комуникационни
устройства и свързаните с тях цифрови носители;
3. осъществява експертна помощ по смисъла
на НПК при документиране и разкриване на
престъпления, свързани с използване на комуникационни устройства и свързаните към тях
цифрови носители;
4. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването
на компетентността на експертния им състав.
(5) Сектор „Изследване на електронни устройства“:
1. извършва съдебно-технически експертизи на електронни устройства, свързани с
извършване на престъпления – скимиращи
устройства, неистински електронни платежни инструменти, апаратура за видеоконтрол
и запис на видеоинформация, устройства за
контрол на достъпа, сигнално-охранителна
техника и други, както и всички свързани към
тях носители на цифрова информация;
2. осъществява научноизследователска и
научно-приложна дейност, насочена към разработване, адаптиране, внедряване и усъвършенстване на съществуващите методи за
криминалистично изследване на електронни
устройства и свързани с тях цифрови носители;
3. осъществява експертна помощ по смисъла
на НПК при документиране и разкриване на
престъпления, свързани с използване на указаните в т. 1 електронни устройства;
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4. оказва методическа помощ, извършва подготовка на експерт-криминалисти от регионалните лаборатории и участва в удостоверяването
на компетентността на експертния им състав.
Чл. 11. (1) Отдел „Център за полицейски
изследвания“ провежда научни и научно-приложни изследвания по проблемите на противодействието на престъпността, опазване на
обществения ред и осигуряване на безопасността на движението самостоятелно или с други
структурни звена на МВР, като:
1. проучва и анализира актуални проблеми
на превантивната, оперативно-издирвателната и
охранителната дейност на полицейските органи
по предложения на структурните звена на МВР
и разработва конкретни мерки и препоръки за
тяхното решаване;
2. събира, обработва и анализира емпирична
информация за престъпността и дейността на
полицейските органи за целите на научните
изследвания;
3. провежда представителни проучвания на
общественото мнение и мнението на полицейските служители по въпроси на противодействието на правонарушенията и дейността на
полицейските органи;
4. извършва научноизследователска и научноприложна дейност в областта на организацията
и управлението на полицейските органи;
5. участва в разработване на проекти за
нормативни актове, концепции, стратегии,
програми и методики;
6. осъществява сътрудничество и обмен на
информация с държавни органи и неправителствени организации по въпросите на противодействието на правонарушенията и опазването
на обществения ред;
7. изследва, анализира и обобщава опита на
полицейските органи в страната и в чужбина;
8. участва в обучението и повишаването на
квалификацията на полицейските служители
и популяризира резултатите от проведените
изследвания.
(2) Сектор „Престъпност и полицейско
противодействие“:
1. изучава и анализира състоянието на
престъпността и разработва криминологични
прогнози;
2. изследва превантивната и оперативноиздирвателната дейност и предлага мерки за
оптимизирането им;
3. разработва методики за действията на
полицейските служители по превенцията, разкриването и разследването на престъпления;
4. провежда изследвания на работата на полицейските структури с жертвите на престъпления
и прави предложения за нейното подобряване;
5. проучва взаимодействието между структурите с полицейски правомощия в МВР и
сътрудничеството им с държавни институции
и неправителствени организации по противодействието на престъпността.
(3) Сектор „Организация и тактика на полицейската дейност“:
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1. проучва и анализира актуални проблеми от
дейността на полицейските органи по опазване
на обществения ред и осигуряване безопасността
на движението и разработва конкретни мерки
за тяхното решаване;
2. провежда изследвания на организацията
и управлението на полицейските структури и
координацията между тях;
3. разработва и предлага нови методики и
тактики за действие на полицейските служители
с цел повишаване ефективността от тяхната
работа;
4. провежда представителни проучвания на
общественото мнение и нагласите на полицейските служители по актуални проблеми на
полицейската дейност;
5. разработва програми и модели за подоб
ряване на сътрудничеството на структурите на
МВР с органите на държавната власт и управ
ление и с гражданското общество.
Чл. 12. (1) Сектор „Организационно-методическа, административна и информационноиздателска дейност“ осъществява материално-техническо снабдяване, административна,
организационно-методическа и информационно-издателска дейност, поддръжка на АИС
в НИКК – МВР и е на пряко подчинение на
директора на НИКК.
(2) Група „Организационно-методическа и
административно-стопанска дейност“ изпълнява
следните основни дейности:
1. осъществява организационно-методическа
дейност, планира и организира подготовката на
експертно-криминалистичния състав от НИКК
и регионалните криминалистични лаборатории;
2. поддържа деловодство и регистратура;
3. предоставя информация на компетентните
в МВР структури за необходимите средства за
материално-техническо осигуряване на НИКК;
организира материално-техническото снабдяване на НИКК; отговаря за техническото състояние и правилното стопанисване на имуществото
и моторните превозни средства;
4. поддържа и администрира информационни системи в НИКК – МВР – интра- и
интернет мрежите, електронните страници на
НИКК – МВР, лабораторната информационна
система за управление (LIMS), националната
ДНК база данни, системата за контрол на достъпа, изпълнява административни функции по
отношение на потребителите в АИС „Цифрови
изображения“;
5. подпомага ръководството на НИКК в
поддържането на състава в готовност за работа
във военно време и за действие при кризисни
ситуации, организира охраната, пропускателния
режим и пожарната безопасност в сградата,
осъществява административното и социалното
обслужване на състава, осигурява условия за
безопасност на труда.
(3) Група „Информационно-издателска дейност“:
1. осигурява информацията, необходима за
целите на криминалистичните изследвания и
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експертизи, извършвани в НИКК и в криминалистичните лаборатории в страната, акредитацията на лабораториите, както и изследванията
по проблемите на противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и
безопасността на пътното движение;
2. организира извършването на преводи от и
на английски, френски, немски и други езици,
поддържа информационен масив от материали
с научноизследователски и научно-приложен
характер, популяризира изследванията на
НИКК, поддържа специализирана библиотека
и системно попълва нейния фонд;
3. подготвя и публикува материали във връзка
с научните изследвания на НИКК;
4. проучва възможностите за участие и
изготвя необходимата документация за кандидатстване по международни проекти, свързани
с експертно-криминалистичната дейност, противодействието на престъпността и опазването
на обществения ред;
5. участва със свои служители в проектните
екипи, осъществява необходимото взаимодействие и координация в рамките на проектите и
подпомага ръководството на НИКК при тяхната
реализация;
6. подготвя и организира научни конференции
и мероприятия в областта на криминалистиката
и криминологията;
7. осъществява международни контакти със
сродни на НИКК организации.
Чл. 13. Човешки ресурси:
1. подпомага ръководството на института за
провеждане на кадровата политика на Министерството на вътрешните работи при управление на човешките ресурси и организацията на
работа, като разработва и предлага варианти
на решения;
2. изготвя анализи, становища и справки по
въпроси, свързани с управлението и развитието
на човешките ресурси;
3. участва в организирането и провеждането на процедурите по подбор, назначаване и
освобождаване на служители;
4. анализира състоянието на дисциплината
и дисциплинарната практика в института;
5. организира и контролира повишаването
на професионалната подготовка;
6. събира и съхранява материали за служителите в лични кадрови дела.
Чл. 14. Служителят по управление и контрол
на качеството (отговорник по качеството) е
пряко подчинен на директора и:
1. подпомага директора при изготвянето,
въвеждането, поддържането и подобряването
на системата за управление и контрол на
качеството съгласно изискванията на международните и националните стандарти;
2. координира и осъществява методическо
ръководство на секторните отговорници по
качеството;
3. осъществява контакт с Изпълнителна
агенция „Българска служба по акредитация“
(ИА БСА) и съгласува провеждането на оценките намясто;
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4. участва в работата на Комитета по качество
и компетентност (QCC) на Европейската мрежа на криминалистичните институти (ENFSI).
Раздел IV
Управление
Чл. 15. (1) Научноизследователският институт по криминалистика и криминология се
ръководи от директор, който се назначава със
заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Директорът на НИКК:
1. ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на НИКК;
2. управлява човешките ресурси;
3. ръководи и контролира изготвянето на
перспективните и текущите планове на НИКК
и осигурява тяхното изпълнение;
4. организира взаимодействието на НИКК
с другите структурни звена в МВР;
5. представлява, ръководи и организира
участието на НИКК пред други органи и организации в страната и в чужбина;
6. отговаря за управлението на предоставените на НИКК материални активи и технически
средства.
Чл. 16. (1) При изпълнение на функциите си
директорът се подпомага от заместник-директор.
(2) Заместник-директорът е ръководител
на ЦЕКИ.
Чл. 17. (1) В процеса на управлението директорът се подпомага от Дирекционен съвет,
който е колективен съвещателен орган.
(2) В състава на Дирекционния съвет се
включват заместник-директорът, началниците
на отдели, сектори и групи. При необходимост
в работата на съвета могат да се привличат и
други специалисти.
Чл. 18. Началниците на отдели и сектори:
1. ръководят, контролират и отговарят за
срочното и качественото разработване на научноизследователските и научно-приложните
теми и експертните изследвания;
2. оказват научна, методическа и практическа помощ на служителите от подчинените
им структурни звена;
3. участват в съставянето на плана за научноизследователската, научно-приложната
и организационно-методическата дейност на
НИКК и при отчитането на дейността;
4. предлагат за назначаване рецензенти на
проведени от звеното научни изследвания;
5. осигуряват рационалното и ефективно
използване на предоставените им техническа
апаратура и материални средства;
6. ръководят заседанията на подчинените
им структурни звена при обсъждане на научни
разработки и представените за публикуване
материали;
7. осъществяват контрол за спазване правилата за безопасност на труда.
Чл. 19. (1) В отделите и секторите могат
да се създават съвети, в състава на които се
включват специалисти от отдела или сектора.
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(2) Съветите по ал. 1 обсъждат и приемат
завършените научни теми. На обсъжданията
могат да присъстват представители на възложителя на темата, а по преценка на началника
на звеното и други изявени специалисти от
съответната област.
Чл. 20. Служителите с експертно-криминалистични функции участват като вещи лица
и специалисти – технически помощници, по
смисъла на НПК, Гражданския процесуален
кодекс и Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 21. Със заповед на директора се организира задължителен пропускателен режим в
сградата на НИКК в съответствие с изискванията на нормативната уредба в МВР.
Раздел V
Планиране и отчитане на научноизследователската, научно-приложната и организационно-методическата дейност
Чл. 22. (1) Научноизследователската, научноприложната и организационно-методическата
дейност в НИКК се осъществява по двугодишен
план, утвърден от ресорния заместник-министър на вътрешните работи, след обсъждане и
съгласуване със съответните структури в МВР.
(2) Планът се изготвя на основата на:
1. решения на ръководството на МВР;
2. предложения от други структури на МВР;
3. задачи, произтичащи от законите и ведомствените подзаконови нормативни актове
на МВР;
4. преценка и предложения на съветите на
отделите и секторите за необходимостта от
разработване на актуални проблеми от дейността на полицейските органи и експертнокриминалистичната дейност.
(3) Промени в плана по ал. 1 могат да се
извършват по предложение на директора на
НИКК.
(4) Изменение в сроковете за изпълнение
на планираните теми могат да се правят от
директора на НИКК след писмен доклад от
началника на сектора.
Чл. 23. Началниците на отдели и сектори
изготвят отчети за изпълнението на експертнокриминалистичната, научноизследователската,
научно-приложната и организационно-методическата дейност.
Раздел VI
Квалификация и оценяване на служителите
Чл. 24. (1) Новоназначените служители в
ЦЕКИ задължително преминават специализирано обучение в съответния сектор. Обучението се
извършва по утвърдена от директора програма
и се контролира от назначен със заповед на
директора наставник на обучаемия.
(2) След приключване на обучението се
провежда изпит от назначена със заповед на
директора комисия. Резултатите от проведения изпит се прилагат в кадровото досие на
служителя.
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(3) Право да издават самостоятелни експертизи придобиват само служители, завършили
обучението и положили успешно изпит.
Чл. 25. (1) Повишаването на квалификацията
на служителите от НИКК се осъществява чрез:
1. подготовка на дисертационни трудове;
2. самостоятелна подготовка;
3. специализирани курсове за обучение у
нас и в чужбина;
4. участие в научни конгреси, конференции,
семинари и др.;
5. езикова подготовка.
(2) За служителите ежегодно се организира професионално обучение без откъсване от
работа.
(3) Обучението на служителите с откъсване от работа се урежда съгласно действащите
нормативни актове в МВР.
Чл. 26. Оценяването на служителите от
НИКК се извършва съгласно действащите нормативни актове в МВР, както и по вътрешни
критерии и показатели, определени със заповед
на директора на НИКК.
Раздел VII
Сътрудничество на НИКК с други органи и
организации
Чл. 27. (1) При осъществяване на дейността
си НИКК поддържа връзки с други органи и
организации от и извън системата на МВР.
(2) Сътрудничеството със структурите в
системата на МВР се осъществява на основата
на утвърдени планове, програми и стратегии
на МВР.
Чл. 28. Научноизследователският институт
по криминалистика и криминология е член на
Европейската мрежа на криминалистичните
институти (ENFSI) и участва в инициативите
и мероприятията, организирани от нея.
Чл. 29. Научноизследователският институт
по криминалистика и криминология е член на
Българската асоциация по криминология (БАК).
Чл. 30. (1) За осъществяване на научноизследователската и научно-приложната дейност
по линия на международното сътрудничество
НИКК поддържа връзки и с други национални
и международни организации.
(2) Научноизследователският институт по
криминалистика и криминология поддържа
контакти с международни организации само с
разрешение от министъра на вътрешните работи.
(3) Дейността по международното сътрудничество се отчита пред ресорния заместникминистър на вътрешните работи, като се информира и директорът на дирекция „Международно
сътрудничество“ – МВР.
Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник се издава на основание
чл. 19, ал. 2 ЗМВР.
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветлин Йовчев
791
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на работа и
дейността на Център „Фонд за асистирана
репродукция“ (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 58 от 2011 г., бр. 43, 56, 95 и
103 от 2012 г.)
§ 1. В заглавието думите „Център „Фонд
за асистирана репродукция“ се заменят с
„Център за асистирана репродукция“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Център „Фонд за асистирана репродукция“ се заменят с „Центъра
за асистирана репродукция“.
2. В т. 2 думите „Център „Фонд за асистирана репродукция“ се заменят с „Центъра
за асистирана репродукция“.
§ 3. В чл. 2 думите „Център „Фонд за
асистирана репродукция“ се заменят с „Центърът за асистирана репродукция“, а думите
„бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 4. Членове 5, 6 и 7 се изменят така:
„Чл. 5. Центърът осъществява следните
функции:
1. организационно и финансово подпомагане на български граждани и лица по чл. 83,
ал. 1 и 3 от Закона за здравето за извършване
на дейности по асистирана репродукция в
лечебни заведения в Република България;
2. контрол върху дейността по асистирана
репродукция и успеваемостта на лечебните
заведения, получили финансиране от центъра, съвместно с Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по
трансплантация;
3. организиране и провеждане на дейности
за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на центъра;
4. даване на методически указания относно
процедурите по отпускане, разходване и отчитане на финансовите средства за асистирана
репродукция, предоставени от центъра;
5. провеждане на информационна политика
относно дейностите по асистирана репродукция, майчино и детско здравеопазване;
6. създаване и поддържане на регистър
на лицата, които са подали заявления за
организационно и финансово подпомагане
от центъра за извършване на асистирана репродукция, и на информацията по т. 1 – 7 от
приложение № 1;
7. обработване на данни, свързани с демографски въпроси в областта на здравеопазването в Република България, и осъществяване на
сътрудничество с компетентните институции
в тези области;
8. участие в изпълнението на проекти и
програми в областите на дейност по т. 1 – 7.
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Чл. 6. Центърът се управлява и представлява
от директор, който се назначава по трудово правоотношение от министъра на здравеопазването.
Чл. 7. Директорът:
1. организира, ръководи и представлява
центъра;
2. носи отговорност за законосъобразното
и целесъобразното разходване на финансовите
средства от центъра;
3. издава заповеди за организационно и финансово подпомагане на български граждани и
на лица по чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона за здравето за извършване на дейности по асистирана
репродукция в лечебни заведения в Република
България или прави мотивиран отказ;
4. сключва, изменя и прекратява договори
с лечебни заведения за финансиране на дейностите по асистирана репродукция;
5. определя със заповед длъжностни лица,
които осъществяват контрол на дейностите по
асистирана репродукция в лечебните заведения,
получили финансови средства от центъра;
6. осигурява защита и носи отговорност
за съхранение на личните данни и здравната
информация;
7. организира и носи отговорност за изпълнение на решенията на комисията;
8. изпълнява функциите на работодател по
отношение на работещите в центъра;
9. отговаря за провеждането на информационната политика на центъра, като осигурява
публичност и прозрачност на неговата дейност;
10. представя на министъра на здравеопазването ежегоден отчет за дейността на центъра
в срок до 20 февруари на следващата година
по образец съгласно приложение № 1;
11. представя на министъра на здравеопазването тримесечни анализи за разходването на
средствата на центъра в срок до 20-о число на
месеца, следващ тримесечието;
12. осигурява обявяването на интернет страницата на центъра на информация за размера
на средствата, изразходвани за предходното
тримесечие, и за остатъчния размер на средствата по чл. 3, т. 1 до 28-о число на месеца,
следващ всяко календарно тримесечие;
13. в срока по т. 12 осигурява обявяването
на интернет страницата на центъра на прогноза
за броя на заявленията, за които ще бъде осигурено финансиране през второто тримесечие,
следващо отчетния период по т. 11;
14. осъществява други дейности, свързани с
управлението и функционирането на центъра.“
§ 5. В чл. 13 т. 3 се изменя така:
„3. обем, качество и ефективност, които
включват оценяване на: броя и сроковете на
разгледаните заявления за организационно и
финансово подпомагане на български граждани и лица по чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона
за здравето за извършване на асистирана ре-
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продукция; броя на постъпилите и разгледани
сигнали, свързани с дейността на центъра, и
резултатите от тях.“
§ 6. Заглавието на глава трета се изменя така:
„ Г л а в а
т р е т а
КОМИСИЯ. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ.
ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ“.
§ 7. Членове 19, 20, 21 и 22 се изменят така:
„Чл. 19. (1) При изпълнение на своите функции директорът на центъра се подпомага от:
1. комисия;
2. обществен съвет;
3. администрацията на центъра, която се състои от служители по трудово правоотношение.
(2) Директорът на центъра може да се подпомага и от външни експерти по гражданско
правоотношение.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им
станали известни в хода на тяхната дейност.
Чл. 20. Комисията подпомага директора на центъра, като изпълнява функциите
по чл. 9а, ал. 2 от Постановление № 25 на
Министерския съвет от 2009 г. за създаване
на Център за асистирана репродукция (ДВ,
бр. 13 от 2009 г.).
Чл. 21. Общественият съвет подпомага директора на центъра, като изпълнява функциите
по чл. 9б, ал. 2 от Постановление № 25 на
Министерския съвет от 2009 г. за създаване
на Център за асистирана репродукция.
Чл. 22. Външните експерти подпомагат директора на центъра, като изразяват становища
по подадените заявления или извършват други
дейности в областите на дейност по чл. 5.“
§ 8. Членове 22а и 23 се отменят.
§ 9. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на здравеопазването определя със заповед размера на възнагражденията
на лицата по чл. 19, ал. 1, т. 1.“
§ 10. Създава се чл. 25:
„Чл. 25. (1) Центърът финансира следните
дейности по асистирана репродукция:
1. контролирана овариална (хипер)стимулация (КОХС) с един или повече от следните
лекарствени продукти (по групи):
а) аналози на гонадолиберина (агонисти
или антагонисти);
б) гонадотропни хормони (уринарни или
рекомбинантни);
в) други (за лутеална поддръжка) – стероиди
и/или хорионгонадотропин;
2. контрола на стимулационния процес чрез:
а) документирани ехографски прегледи;
б) хормонални изследвания;
3. АРТ методи (инвитро методики):
а) фоликулна пункция под ехографски контрол;
б) класическо инвитро оплождане;
в) оплождане чрез т.нар. ICSI;
г) ембриотрансфер;
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д) криоконсервация на предимплантационни ембриони.
(2) Лекарствените продукти, финансирани
със средства от центъра, следва да са включени в Позитивния лекарствен списък и се
осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а от
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
(3) Центърът не извършва финансиране
извън ал. 1 и 2, включително:
1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ
чрез инвитро оплождане;
2. изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за
дейности по асистирана репродукция (ДВ,
бр. 55 от 2007 г.), както следва:
а) микробиологични;
б) спермален анализ;
в) за трансмисивни инфекции;
г) кръвногрупова принадлежност и резус
фактор;
д) хормонални – преди КОХС;
е) на кръвни картини, биохимия и хемо
стаза;
ж) други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);
3. изследвания извън посочените в Наредба
№ 28 от 2007 г. за дейности по асистирана
репродукция, независимо от момента на извършването им;
4. индукция на овулацията и/или КОХС с
кломифен цитрат и др. СЕРМ;
5. инсеминации от партньора или дарител;
6. ембриоредукция;
7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
8. инвитро матурация (IVM);
9. овоцитна донация;
10. ембриодонация;
11. GIFT, ZIFT и др. подобни;
12. тестик уларна и/или епидидима лна
биопсия (TеSE, PESA, МESA).“
§ 11. В чл. 26 текстът преди т. 1 се изменя
така:
„Чл. 26. Центърът финансира посоченото в чл. 25, ал. 1 и 2 при лица с безплодие,
лечимо преди всичко с методите на АРТ и
по-конкретно чрез инвитро оплождане при
наличие на следните индикации:“.
§ 12. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Финансирането на дейностите по асистирана репродукция се извършва въз основа
на договори между директора на центъра и
лечебните заведения.“
§ 13. В чл. 29, ал. 2 думите „звеното за
подпомагане на фонда“ се заменят с „Министерството на здравеопазването, за което
директорът на центъра отправя искане до
министъра на здравеопазването“.
§ 14. Член 30 се отменя.
§ 15. В чл. 31 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 в основния текст думите „Националната здравноосигурителна каса“ се заменят
с „Центъра за асистирана репродукция“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изискването за българско гражданство и за съответствие с чл. 83, ал. 1 и 2 от
Закона за здравето се прилага по отношение
на жената, която желае да се подложи на инвитро процедура.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
§ 16. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. По всяко за явление по чл. 31
директорът на цент ъра определ я док ладчик, медицински специалист от състава на
комисията, а при необходимост и външен
експерт – медицински специалист.“
§ 17. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. предложение за размера на отпусканата
парична сума, която е не повече от 5000 лв.
и включва средства за провеждане на медицински изследвания, инвитро процедура и за
лекарствени продукти;“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 18. В чл. 38, ал. 1 се създава т. 4:
„4. в случаите, когато се предлага одобряване на заявителя – предложение за размера
на отпусканата парична сума на съответното
лечебно заведение;“.
§ 19. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Въз основа на решението на комисията директорът на центъра издава заповед
за организационно и финансово подпомагане
на заявителката, в която посочва размера
на отпуснатата парична сума и избраното
от нея лечебно заведение, или прави мотивиран отказ.“
2. В ал. 6 думите „Център „Фонд за асистирана репродукция“ се заменят с „центъра“.
§ 20. В чл. 39в думите „Център „Фонд за асистирана репродукция“ се заменят с „центъра“.
§ 21. Създават се членове 40, 41 и 42:
„Чл. 40. (1) Паричната сума, определена със
заповед на директора на центъра, се отпуска
на лечебното заведение, избрано от заявителя,
въз основа на сключен договор между центъра
и лечебното заведение.
(2) Дейностите по чл. 25, ал. 1 и 2 се заплащат чрез банков превод в левове по посочена
банкова сметка от лечебното заведение на
два етапа:
1. първи етап – авансово, в размер 40 %
от максималната одобрена със заповедта по
чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след започване
на хормонална стимулация на пациентката,
за което лечебното заведение представя:
а) заявление, съдържащо информация, че е
започнала хормонална стимулация, по образец
съгласно приложение № 7;
б) проформа фактура;
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в) декларация от заявителката, че лечебното заведение є е предоставило информация
за всички дейности, лекарствени продукти и
цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция;
2. втори етап – отложено, в размер на направените от лечебното заведение разходи над
размера по т. 1, но не повече от определената
със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след приключване на дейностите по
асистирана репродукция, за което лечебното
заведение представя:
а) подробна епикриза;
б) протокол съгласно приложение № 8, под
писан от заявителя и лечебното заведение, в
който са описани всички извършени дейности
и приложени лекарствени продукти, техният
вид, количество и цени;
в) фактура, съдържаща пълно описание и
стойност на извършените дейности и използваните лекарствени продукти, включително
партидния/серийния номер на лекарствените
продукти;
г) медицинска документация за извършените
дейности по чл. 25, ал. 1.
(3) Центърът изплаща сумите по ал. 2, т. 1
и 2 по реда на постъпване на фактурите съобразно месечния лимит за разход на центъра,
но не по-късно от 3 месеца от представяне на
документите по ал. 2, т. 1, съответно т. 2.
(4) При констатиране на непълноти и неточности в представената документация срокът по
ал. 3 спира да тече до тяхното отстраняване,
за което се уведомява лечебното заведение.
(5) При прекъсване на процедурата по асистирана репродукция по медицински показания
документите по ал. 2, т. 2 се подават в срок
до 14 дни от прекъсването, а определената по
реда на чл. 42 сума се заплаща от лечебното
заведение в срок до 14 дни от уведомяването
му от директора на центъра.
Чл. 41. Авансовото плащане се извършва
след разглеждане на документите по чл. 40,
ал. 2, т. 1 от служители на центъра с медицинско и икономическо образование.
Чл. 42. (1) Отложеното плащане се извършва
при спазване на следната процедура:
1. в тридневен срок от постъпване на документите по чл. 40, ал. 2, т. 2 директорът на
центъра ги предоставя на членовете на комисията, придружени със становище на главния
счетоводител на центъра или друго лице с икономическо образование от администрацията на
центъра по финансовата документация;
2. ако главният счетоводител на центъра
или друго лице с икономическо образование
от администрацията на центъра констатират
непълноти или неточности от финансов характер, директорът на центъра връща документите;
3. в срок до 7 дни от предоставяне на документите комисията разглежда документацията
и взема решение, което съдържа:
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а) предложение до директора на центъра за
изплащане на отпуснатите суми или за отстраняване на непълноти и неточности;
б) мотиви за предложението по буква „а“;
4. решенията по т. 3 се вземат с мнозинство
повече от 1/2 от присъстващите;
5. за всяко заседание се изготвя протокол,
който съдържа: номерата на заявленията
на разгледаните медицински и финансови
документи, решението по т. 3 и резултатите
от гласуването; протоколът се подписва от
всички присъствали членове на комисията.
(2) Не могат да участват в заседание на комисията негови членове, които работят или са
членове на органите за управление и контрол
на лечебното заведение, чиято документация
се разглежда.“
§ 22. В чл. 46, ал. 1, т. 1 думите „с изключение на финансирането от Националната
здравноосигурителна каса“ се заличават.
§ 23. В приложение № 1 към чл. 7, т. 12
се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на приложението думите „чл. 7, т. 12“ се заменят с „чл. 5, т. 6 и
чл. 7, т. 10“.
2. В част 1:
а) в заглавието думите „Център „Фонд за
асистирана репродукция“ се заменят с „Центъра
за асистирана репродукция“;
б) в т. 1, буква „а“ думите „одобрени от
фонда“ се заменят с „финансирани от центъра“;
в) създават се т. 7 и 7а:
„7. Финансов отчет за дейността на центъра.
7а. Информация за дейностите по чл. 5,
т. 2 – 8.“
3. В част 2 думите „Център „Фонд за асистирана репродукция“ се заменят с „Центъра
за асистирана репродукция“.
§ 24. В приложение № 2 към чл. 31, ал. 1
заглавието се изменя така:
„Заявление за финансово и организационно подпомагане за извършване на асистирана
репродукция със средства от Центъра за асистирана репродукция“.
§ 25. Приложение № 4 към чл. 31, ал. 1,
т. 6 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 31, ал. 1, т. 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаните:
.....................................................................................
(трите имена и ЕГН на жената)
и
.....................................................................................
(трите имена и ЕГН на партньора)
ДЕКЛАРИРАМЕ, че сме съгласни с условията
и реда за организационно и финансово подпомагане за извършване на асистирана репродукция със
средства от Центъра за асистирана репродукция.
Дата ..............
гр./с. .............

Име и подпис на жената: ...........
Име и подпис на партньора: ........
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Долуподписаната:
........................................................................................
(трите имена и ЕГН на жената)
Информирана съм, че максималният размер
на сумата, която може да ми бъде предоставена
от Центъра за асистирана репродукция, е 5000 лв.
(пет хиляди лева). Съгласна съм с това условие.
Информирана съм, че съм задъл жена да
предоставя на директора на центъра писмена
информация за резултатите от проведената ин
витро процедура.
Дата .............
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Представям следните документи, че е стартирала процедура по стимулация на .......................
(дата)
Име и подпис на
пациентката: ..........

Име и подпис на лицето,
представляващо лечебното заведение ..............

дата

Печат на лечебното
заведение

Приложение № 8
към чл. 40, ал. 2, т. 2, буква „б“

Име и подпис на жената: ........….“

§ 26. Създават се приложение № 7 към
чл. 40, ал. 2, т. 1, буква „а“ и приложение № 8
към чл. 40, ал. 2, т. 2, буква „б“:

ПРОТОКОЛ
за извършени дейности по асистирана репродукция и приложени лекарствени продукти

„Приложение № 7
към чл. 40, ал. 2, т. 1, буква „а“

С настоящия протокол удостоверяваме, че
в ...... (наименование на лечебното заведение)
се извършиха следните дейности по асистирана
репродукция и бяха приложени лекарствени
продукти на пациентката:
Име ………….....................................
ЕГН ………….....................................
Заповед № ...........……………………....
Прилагаме детайлно описание на извършените
дейности и използваните лекарствени продукти
по вид, количество и цени.

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ...................................
(наименование на лечебното заведение)
Моля да ми бъде изплатена сумата ..............,
представляваща 40 % от максималната одобрена
сума за финансово подпомагане на:
.........................................................................................
(трите имена на пациентката)
съгласно заповед № .............................................. на
директора на Центъра за асистирана репродукция.

Лекарствени продукти (в лв.)
№

Вид

Фактура №

Дата

Партида №, серия №

К-во

Ед. цена

Стойн ост

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3

4

5

6

7

8

ОБЩО
Прегледи, изследвания, манипулации
№
Вид
1 Ехографски прегледи
2 Хормонални изследв ания
3 Фоликулна пункция
4 Оплождане чрез т.н. ICSI
5 Оплождане IVF
6 Ембриотрансфер
7 Замразени ембриони

К-во

Ед. цена

(в лв.)
Стойност

Общо:
Обща стойност на процедурата: ................. лв.
Пациент: …................................
(име и подпис)
Дата:

Ръководител на лечебното заведение: ........................................
(име, подпис и печат)“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. Навсякъде в правилника д у мите
„фондът“ и „фонда“ се заменят съответно с
„центърът“ и „центъра“, а думите „общественият съвет“ и „обществения съвет“ се заменят
с „комисията“.
§ 28. (1) Жените, които са одобрени за
извършване на асистирана репродукция до
влизане в сила на този правилник и процедурите не са извършени, ползват правата за одобрените дейности по асистирана репродукция.
(2) В случаите по ал. 1 заплащането на
процедурите по асистирана репродукция се
извършва от Центъра за асистирана репродукция.
§ 29. Жените, които до влизане в сила на
този правилник са подали заявления по чл. 31,
ал. 1 и 5 и те не са разгледани от обществения съвет, подават допълнително декларация
съгласно приложение № 4 към чл. 31, ал. 1,
т. 6 от този правилник.
§ 30. За периода 1 януари – 30 юни 2014 г.
информацията по чл. 7, т. 13 се обявява на
интернет страницата на центъра в срок до
28 февруари 2014 г.
§ 31. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
За министър:
Чавдар Славов
732

НАРЕДБА № 1
от 31 януари 2014 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Клинична лаборатория“
Член единствен. С наредбата се утвърждава
медицинският стандарт „Клинична лаборатория“ съгласно приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
и отменя Наредба № 35 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична
лаборатория“ (обн., ДВ, бр. 66 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 92 от 2010 г.).
§ 2. Указания по прилагането на наредбата
се дават от министъра на здравеопазването.
Министър:
Таня Андреева
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Клиничната лаборатория е самостоятелна
медицинска специалност и научна дисциплина,
която чрез количествени и качествени методи
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на изследване осигурява необходимата информация за ранна диагноза, контрол на динамиката
на болестния процес и на ефекта на лечението,
ефективна профилактика, както и оценка на
степента на възстановяване на здравето и работоспособността.
Г л а в а

в т о р а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
2. Общите изисквания към помещенията
на структурата по клинична лаборатория са
следните:
2.1. Помещенията отговарят на действащите
в страната здравни изисквания.
2.2. Налице са най-малко следните функционално обособени места в места и направления: чакалня; регистратура; манипулационна;
химично и цитологично изследване на урина;
клинична химия; хематология; хемокоагулация;
специализирани изследвания (хормони, туморни
маркери, лекарствени вещества, олигоелементи
и др.); миялна; ск ладови помещения, санитарен възел.
2.3. Медико-диагностичните лаборатории
могат да имат самостоятелни манипулационни,
разположени извън сградата на лабораторията.
2.4. Манипулационните по т. 2.3 разполагат
със:
2.4.1. хладилник;
2.4.2. центрофуга;
2.4.3. собствен или на куриерска организация
транспорт;
2.4.4. транспортна/и чанта/и.
2.5. Структурата по клинична лаборатория
е разположена в помещения, площта на които
позволява специфичните лабораторни дейности
да бъдат извършвани ефективно съобразно процедурите за управление на качеството, изискванията за безопасността на персонала и грижите
за здравето на пациента.
3. Общите изисквания към медицинските изделия и апаратурата в структурата по клинична
лаборатория са следните:
3.1. Структурата по клинична лаборатория
използва медицински изделия (калибратори, реактиви и контролни материали), които отговарят
на изискванията на Закона за медицинските
изделия и разполагат с нормативно установената документация (като данни за производител,
партиден номер, сериен номер, аналитичен сертификат за състав и приложение за клинична
диагностика, срок на годност преди отваряне,
дата на доставка, дата на отваряне, годност
след отваряне).
3.2. Поддръжката и проверката на лабораторната апаратура се извършват от оторизирано от
производителя лице и се документират с протоколи от извършените профилактични и други
сервизни дейности.
4. Структурата по клинична лаборатория
притежава план за безопасна практика и прилага правила за дезинфекция и стерилизация на
биологичните материали съобразно действащата
нормативна уредба.
5. Устройството и дейността на структурата
по клинична лаборатория са регламентирани
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в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, с който
са запознати всички работещи в структурата.
6. Препоръчително е в структурата по клинична лаборатория да има изградена информационна
система, отговаряща на изискванията на БДС/
EN/ISO 15189.
Г л а в а

т р е т а

И З И С К В А Н И Я К Ъ М РА Б О Т Е Щ И Т Е В
С Т РУ К Т У РА ПО К ЛИНИЧН А Л А БОРАТОРИ Я И КЪМ ПРОФЕСИОН А ЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ТЕ ИЗВЪРШВАТ
7. В структурата по клинична лаборатория
могат да работят следните лица: лекар/и със
и без специалност по клинична лаборатория;
специалисти с висше образование (химици, магистър-фармацевти, биолози, биохимици, инженер-химици, медицински лаборанти, специалисти
по информационни технологии и др.) и санитари.
8. Изискванията към минималния брой лекари
и специалисти с висше образование са следните:
8.1. за структура по клинична лаборатория в
медицински център, диагностично-консултативен център, самостоятелна медико-диагностична
лаборатория и от първо ниво на компетентност
в лечебно заведение за болнична помощ – един
лекар със специалност по клинична лаборатория;
8.2. за структура по клинична лаборатория от
второ ниво на компетентност в лечебно заведение
за болнична помощ – един лекар със специалност
по клинична лаборатория и един лекар със или
без придобита специалност;
8.3. за структура по клинична лаборатория от
трето ниво на компетентност в лечебно заведение
за болнична помощ – един лекар със специалност
по клинична лаборатория, един лекар със или
без придобита специалност и един специалист с
висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ (химик, биохимик,
магистър-фармацевт, биолог и др.).
9. Структу рата по к линична лаборатория
се ръководи от лекар с призната специалност
„клинична лаборатория“.
9.1. Основните професионални дейности на
ръководителя на структурата по клинична лаборатория включват:
9.1.1. организиране и ръководство на диагностично-лечебната дейност на структурата по
клинична лаборатория;
9.1.2. организиране и подпомагане повишаването на квалификацията на работещите в
структурата;
9.1.3. организиране и подпомагане на внедряването на нови технологии – автоматизация,
роботизация, лабораторни информационни системи (тясноспециализирани и общолабораторни);
9.1.4. организиране и контрол върху провеждането на системен вътрелабораторен качествен
контрол и при участието в система за външна
оценка на качеството;
9.1.5. организиране и контрол на връзките
на структурата по клинична лаборатория с обслужваните звена;
9.1.6. организиране и провеждане на дейности
за повишаване на медицинската ефективност на
лабораторната дейност;
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9.1.7. консултативна и методична помощ на
други специалисти в областта на клиничната
лаборатория.
9.2. Основните професионални дейности на
лекаря, работещ в структура по клинична лаборатория, включват:
9.2.1. работа в профилирано направление на
структурата по клинична лаборатория, определено в длъжностната му характеристика;
9.2.2. провеждане и документиране на ежедневен вътрелабораторен качествен контрол;
9.2.3. контрол върху извършването на контролни изследвания във връзка с участието в
системи за външна оценка на качеството;
9.2.4. ежедневна проверка на резултатите на
пациентите;
9.2.5. отговорност за специализираната поддръжка и ремонт на лабораторната апаратура
в съответствие със съществуващите правила в
структурата по клинична лаборатория;
9.2.6. у частие в изготвянето на ежегодни
планови заявки за диагностични набори, реактиви, химикали, консумативи, резервни части,
контролни материали, калибратори;
9.2.7. отговорност за поддържането на текущата
учетна и отчетна документация на структурата
по клинична лаборатория;
9.2.8. поддържане на връзки с обслужваните
звена;
9.2.9. отговорност за поддържане и актуализиране на методичен наръчник на структурата
по клинична лаборатория;
9.2.10. участие в дежурства за спешни и неотложни изследвания.
9.3. Основните професионални дейности на
химиците, магистър-фармацевтите, биолозите,
биохимиците и инженер-химиците в структурата
по клинична лаборатория включват:
9.3.1. провеждане и документиране на ежедневен вътрелабораторен качествен контрол;
9.3.2. извършване на контролни изследвания
във връзка с участието в системи за външна
оценка на качеството;
9.3.3. ежедневна проверка на резултатите на
пациентите (за лицата с придобита специалност
„клинична химия“);
9.3.4. отговорност за специализираната поддръжка и ремонт на лабораторната апаратура
в съответствие със съществуващите правила в
структурата по клинична лаборатория;
9.3.5. подпомагане на изготвянето на ежегодни
планови заявки за диагностични набори, реактиви, химикали, консумативи, резервни части,
контролни материали, калибратори;
9.3.6. попълване и своевременно представяне
на медицинската документация по установения
в структурата по клинична лаборатория ред;
9.3.7. участие в извършването на клинични
изпитвания на аналитични методи и лабораторна
техника;
9.3.8. участие в дежурства за спешни и неотложни изследвания.
9.4. Основните професионални дейности на
медицинския лаборант в структурата по клинична
лаборатория включват:
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9.4.1. познаване и спазване на изискванията
за подготовка на пациентите за изследване съгласно утвърден протокол;
9.4.2. познаване и спазване на правилата за
вземане на венозна и капилярна кръв по съответна стандартна работна процедура;
9.4.3. познаване и спазване на изискванията
за транспорт и съхранение на биологичните
материали за анализ по съответна стандартна
работна процедура;
9.4.4. познаване и спазване на стандартна
работна процедура за идентификация на биологичните проби;
9.4.5. владеене на техниката на лабораторните
методи за анализ на съответните лабораторни
показатели съобразно стандартните работни
процедури;
9.4.6. познаване на източниците на грешки в
преданалитичния, аналитичния и следаналитичния етап на лабораторно-диагностичния процес;
9.4.7. познаване и точно прилагане на работните инструкции за експлоатация на лабораторната апаратура;
9.4.8. водене на медицинска документация и
спазване на изискванията за работа с всички модули на лабораторните информационни системи;
9.4.9. познаване на референтните стойности
на клинично-лабораторните показатели;
9.4.10. определяне на всички спешни клинично-лабораторни показатели със съответния
анализатор съобразно приложимите стандартни
работни процедури.
9.5. Основните професионални дейности на
санитаря включват:
9.5.1. познаване и спазване на правилата за
охрана на труда и техническата безопасност,
както и на работата с предпазни средства;
9.5.2. почистване и дезинфекциране на сакодържателите за отпадъци ежедневно и при всяко
видимо замърсяване, както и на помещенията
на структурата по клинична лаборатория (под,
мивки, санитарен фаянс, прозорци), при спазване
на приложимия режим на дезинфекция и на указанията за работа с дезинфекционни препарати;
9.5.3. познаване и спазване на правилата за
разделно събиране на болнични отпадъци съгласно утвърдена инструкция;
9.5.4. регистриране в журнал на количеството на изхвърлените отпадъци по вид и кодове
съгласно утвърдена програма за управление на
болничните отпадъци.
10. Конкретните изисквания към областите на
дейност и преките задължения на лицата по т. 7
се определят в длъжностните им характеристики.
11. По преценка на ръководителя на структурата по клинична лаборатория на лицата по
т. 9.2 и 9.3 могат да се възлагат и контролни
функции в областите им на дейност, които се
наблюдават от ръководителя на структурата.
12. Структурата по клинична лаборатория
има програма за квалификация на персонала, включително за специфично обучение за
осигуряване на качеството на лабораторните
дейности.
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13. За структура по клинична лаборатория в
медицински център, диагностично-консултативен
център, самостоятелна медико-диагностична
лаборатория и от първо ниво на компетентност
в лечебно заведение за болнична помощ се прилагат следните изисквания:
13.1. Задъл ж ителен (минимален) спект ър
лабораторни показатели:
13.1.1. изследване на урина: pH, специфично
тегло, полуколичествено изследване на белтък,
глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин,
кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“;
микроалбуминурия; тест за бременност;
13.1.2. кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити,
левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология
на кръвни клетки;
13.1.3. хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT и фибриноген;
13.1.4. клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ
белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АсАТ,
АлАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза, пикочна киселина,
холестерол, триглицериди, холестерол в HDL,
холестерол в LDL, калий, натрий, калций, неорганичен фосфат;
13.1.5. изпражнения – окултни кръвоизливи.
13.2. Задължителен (минимален) обем дейност:
13.2.1. за структура по клинична лаборатория
към медицински център, диагностично-консултативен център, самостоятелна медико-диагностична лаборатория – най-малко 30 000 лабораторни
изследвания годишно;
13.2.2. за структура по клинична лаборатория от първо ниво на компетентност в лечебно
заведение за болнична помощ – най-малко 300
изследвания годишно на едно болнично легло.
13.3. Задължителна лабораторна апаратура:
13.3.1. затворена система за вземане на биологични материали: кръв, урина, пунктати;
13.3.2. микроскоп/и;
13.3.3. хематологичен анализатор със седем
или осем показателя;
13.3.4. автоматичен селективен клиничнохимичен анализатор;
13.3.5. йонселективен анализатор или пламъков фотометър;
13.3.6. полуавтоматичен коагулометър.
13.4. Препоръчително е наличие на полуавтоматичен (или автоматичен) апарат за отчитане
на уринни тест-ленти.
14. За структура по клинична лаборатория от
второ ниво на компетентност в лечебно заведение за болнична помощ се прилагат следните
изисквания:
14.1. Задължителен (минимален) спектър лабораторни показатели – включва се спектърът
по т. 13.1, както и изследвания на:
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14.1.1. урина и течни пунктати: количествено
изброяване на клетки, количествено определяне
на общ белтък;
14.1.2. кръвна картина – броене на ретикулоцити;
14.1.3. морфология на костен мозък (при изпълнение на дейности, изискващи това изследване);
14.1.4. хемостазни показатели – D-димери;
14.1.5. клинично-химични изследвания – магнезий, ЛДХ, КК-МВ;
14.1.6. имуноглобулини (Г, А и М) и други
индивидуални белтъци (при изпълнение на дейности, изискващи тези изследвания);
14.1.7. С-реактивен протеин, хемоглобин А1С,
тропонин, анализ на рН и кръвни газове (при
изпълнение на клинични пътеки, изискващи
тези изследвания);
14.1.8. ликвор – албумин, глюкоза, хлор, АСАТ,
ЛДХ и КК, диференциране на левкоцитите след
оцветяване по Папенхайм.
14.2. Задължителен (минимален) обем дейност – най-малко 350 лабораторни изследвания
годишно на едно болнично легло.
14.3. Задължителната лабораторна апаратура
включва апаратурата по т. 13.3, както и:
14.3.1. кръвногазов анализатор (при заболявания, изискващи изследване на К АО);
14.3.2. полуавтоматичен коагулометър;
14.3.3. автоматичен селективен клиничнохимичен анализатор;
14.3.4. имунохимичен анализатор (при заболявания, изискващи имунохимични изследвания).
15. За структура по клинична лаборатория от
трето ниво на компетентност в лечебно заведение за болнична помощ се прилагат следните
изисквания:
15.1. Задължителен (минимален) спектър лабораторни показатели – включва се спектърът
по т. 13.1 и т. 14.1, както и изследвания на:
15.1.1. микроелементи;
15.1.2. хомоцистеин, CRP, прокалцитонин;
15.1.3. хормони;
15.1.4. туморни маркери;
15.1.5. лекарствени и токсични вещества;
15.1.6. витамини;
15.1.7. биомаркери за остеопороза;
15.1.8. имуноглобулини (Д и Е) и субкласове;
15.1.9. хепатитни маркери (HBsAg, HBeAg,
anti-HCV, anti-HAV IgM);
15.1.10. откриване на антитела срещу HIV 1/2;
15.1.11. сифилис;
15.1.12. антистрептолизинов титър О;
15.1.13. ревматоиден фактор;
15.1.14. осмолалитет.
15.2. Задължителен (минимален) обем дейност – най-малко 400 лабораторни изследвания
годишно на едно болнично легло.
15.3. Задължителна лабораторна апарат ура – включва се апаратурата по т. 13.3 и 14.3.
16. За структура по клинична лаборатория от
всички нива на компетентност, която извършва само определен вид изследвания в рамките
на специалността „клинична лаборатория“, от
минималния обем лабораторни изследвания и
апаратура за структурата от съответното ниво
са задължителни само тези изисквания, които
са необходими за извършване на съответните
изследвания.
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ИЗИСК ВА НИ Я КЪМ ДЕЙНОСТ ТА, К АЧЕСТВОТО И ДОК У МЕНТА ЦИ ЯТА В СТРУ КТ У РАТА ПО К ЛИНИЧН А Л А БОРАТОРИ Я
Раздел I
Преданалитичен етап
17. Общите изисквания към преданалитичния
етап на лабораторната дейност в структурата по
клинична лаборатория са следните:
17.1. Структурата по клинична лаборатория
извършва дейността си по писмени процедури за
подготовка на пациентите за изследване, идентификация и вземане (събиране) на първичните
биологични проби и за подготовка на пробите,
подлежащи на анализ.
17.2. Структурата по клинична лаборатория
има и спазва работни инструкции за регистрация
и идентификация на първичните проби.
17.3. Структурата по клинична лаборатория
има и спазва разписани и утвърдени от ръководителя на структурата документирани критерии
за приемане или отхвърляне на първични проби,
както и процедури за предаване на резултатите в случай на несъответствие (например при
вид на вакуумирания съд, недостатъчен обем,
видима хемолиза, вид на аналитичната проба – като плазма вместо серум, неспазване на
срока за транспортиране, удължен престой преди
транспортиране, неподходящ съд или опаковка,
неспазване на температурния режим и др.).
17.4. Структурата по клинична лаборатория
носи отговорност за отразяването на несъответствията по т. 17.3 със забележка във фиша с
резултати или за неизвършването на анализа. Ако
несъответстващи първични проби бъдат приети
за анализ, в окончателния документ с резултатите
се отбелязва естеството на проблема, което е
предупреждение при тълкуването на резултатите.
17.5. Структурата по клинична лаборатория
с манипулационна извън сградата, в която се
помещава структурата, има и спазва работни
инструкции за транспорт (консерванти, опаковка,
контейнер) и за съхранение на биологичните
проби, изпълнението на които документира
с протоколи (работен лист или друга форма),
попълнени и подписани от упълномощени лица,
с регистрирани: час и дата на вземане на биологичния материал (с точност до 15 мин); час и
дата на получаване на биологичния материал;
час на извършване на анализа.
17.6. Структурата по клинична лаборатория
спазва следните специфични изиск вани я за
транспортиране на биологичния материал:
17.6.1. епруветката с биологичната проба се
опакова в абсорбираща тъкан;
17.6.2. поставя се в добре затворен пластмасов съд;
17.6.3. опакова се с хартия или с найлон,
непропускащи светлина;
17.6.4. размерът на поне една от страните на
пакета е най-малко 10/10 см;
17.6.5. пакетът се надписва с данни за изпращач
и получател и с вида на биологичния материал,
като се поставя час и дата на изпращане.
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17.7. Структурата по клинична лаборатория
спазва специфични изисквания за съхранение и
стабилност на биологичните материали съгласно
таблица № 1.
17.8. Лечебно заведение, което извършва дейности по клинична лаборатория, може да възлага изпълнението на лабораторни изследвания,
невлизащи в задължителния минимален обем
за съответното ниво, определен с този стандарт,
на други лечебни заведения, които извършват
дейности по клинична лаборатория, въз основа
на писмен договор. Лабораторията подизпълнител трябва да отговаря на всички изисквания,
определени с този стандарт.
17.9. Лечебно заведение, което извършва
дейности по клинична лаборатория, може да
възлага вземането на биологичен материал на
друго лечебно или на здравно заведение, след
като представи изчерпателна писмена инструкция за вземането на биологичен материал на
съответното лечебно/здравно заведение и след
сключване на писмен договор.
17.10. Лечебно то/зд равно т о заведение по
т. 17.9 следва да отговаря на изискванията по
т. 2.4 и 13.
Раздел II
Аналитичен етап
18. Общите изисквания към аналитичния етап
на лабораторната дейност са следните:
18.1. Структурата по клинична лаборатория
прилага писмени инструкции за работа с лабораторните апарати и спомагателните технически
средства, които са съобразени с инструкциите
на производителя.
18.2. Структурата по клинична лаборатория
прилага писмените аналитични процедури на
производителя, преведени на български език,
или работи със собствени работни процедури,
съдържащи следната информация: индикации
за изследване, аналитичен принцип, изисквания
към биологичната проба, необходими реактиви,
необходима апаратура и допълнителни технически средства, етапи на анализа (програма), изчисляване на резултатите, линейност, качествен
контрол, референтни интервали, интерференция,
клинично значение, литературни източници.
Раздел ІІІ
Следаналитичен етап
19. Общите изисквания към следаналитичния
етап на лабораторната дейност са следните:
19.1. Структурата по клинична лаборатория
има референтни граници, които предоставя на
работещите в другите структури на съответното
лечебно заведение.
19.2. Структурата по клинична лаборатория
има разработена процедура за предаване на резултатите от извършените изследвания, както и
готовност за интерпретиране на резултата при
поискване. Фишовете за поръчка на лабораторни изследвания и за предаване на резултати са
индивидуални по форма за всяка структура по
клинична лаборатория, като следва да са съобразени с изискванията на този стандарт.
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19.3. Структурата по клинична лаборатория
има процедура за регистриране, съхранение и
управление на документацията.
19.4. Структурата по клинична лаборатория
съхранява първичната лабораторна документация, в т.ч. оригиналните апаратни данни (на
хартиен или електронен носител), с които се
документира реалното извършване на съответното лабораторно изследване.
Г л а в а

ш е с т а

ОСИГУРЯВАНЕ НА К АЧЕСТВОТО
Раздел I
Вътрелабораторен качествен контрол
20. Структурата по клинична лаборатория
провежда системен вътрелабораторен качествен
контрол при спазване на следните изисквания:
20.1. Основни положения:
20.1.1. Вътрелабораторният качествен контрол
е статистически и се провежда чрез използване на
контролни проби, които се оценяват, както следва:
20.1.1.1. отклонението на лабораторния резултат от „прицелната стойност“ при еднократно
определяне на контролната проба като мярка за
общата грешка (неточността);
20.1.1.2. случайното разсейване на резултатите
от определянето на контролни проби като мярка
за невъзпроизводимостта (случайни грешки);
20.1.1.3. системното отклонение на резултатите
от определянето на контролни проби (средна аритметична стойност) от „прицелната стойност“ като
мярка за недостоверността (системни грешки).
20.1.2. При определяне на единични контролни проби се използват такива със стойности в
клинично значимите области.
20.1.3. За определяне на стандартното и системното отклонение на резултатите се използва
една контролна проба в една аналитична серия.
20.1.4. Статистическият вътрелабораторен
качествен контрол се извършва с контролен
материал с известни прицелни стойности; във
всяка аналитична серия се изследва контролна
проба, като резултатът от контролната проба се
оценява и документира, преди резултатите от
пробите на пациенти да бъдат пуснати.
20.2. Вътрелабораторният качествен контрол
с една контролна проба се извършва и оценява,
както следва:
20.2.1. Във всяка аналитична серия се изследва
най-малко една контролна проба. За различни
аналитични серии се използват контролни проби
със стойности в различни клинично значими
концентрационни области.
20.2.2. Изчисляването на контролните граници се извършва, като контролните граници
се определят от резултатите на 20 контролни
проби, получени в 20 последователни серии (20
календарни дни). Изчисляват се средната аритметична стойност, стандартното отклонение
(SD) и вариационният коефициент (СV), като:
20.2.2.1. отклонението на средната аритметична стойност от „прицелната стойност“ да е
по-малко или равно на максимално допустимо
отклонение съгласно таблица № 2;
20.2.2.2. вариационният коефициент да е помалък или равен на максимално допустим вариационен коефициент (СV) съгласно таблица № 2.
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20.2.3. Получените резултати от определянето
на контролните проби в различните аналитични
серии (календарни дни) се нанасят на контролна
карта, в която се вписват и:
20.2.3.1. определената средна аритметична
стойност;
20.2.3.2. контролните граници (средната аритметична стойност ± 1 SD, ± 2 SD и ± 3 SD).
20.2.4. Документацията на вътрелабораторния
качествен контрол съдържа:
20.2.4.1. обозначение на структурата по клинична лаборатория;
20.2.4.2. обозначение на работното място;
20.2.4.3. дата и час на определянето на резултата;
20.2.4.4. лабораторен показател, материал за
изследване, мерни единици;
20.2.4.5. използван аналитичен метод;
20.2.4.6. получен резултат от определянето на
контролната проба;
20.2.4.7. „прицелна“ стойност (посочената
от производителя стойност за използвания от
лабораторията аналитичен метод или стойност,
получена с референтен метод);
20.2.4.8. относително (d %) и абсолютно отклонение (разлика) от „прицелната“ стойност;
20.2.4.9. наименование, производител и сериен
номер на контролния материал;
20.2.4.10. име и подпис на извършилия изследването;
20.2.4.11. стандартна работна процедура за
действие в случай на констатиране на несъответствия при извършване на дейностите по
т. 17.1 – 17.3.
20.2.5. При резултат за контролната проба
извън контролните граници (х ср. ±3 SD) или
по-голямо отклонение от максимално допустимото съгласно таблица № 2 първо се търсят
причините, като се проследява основно цялата аналитична процедура. Взема се решение
дали цялата серия, включително контролната
проба, да се повторят, или след като се оцени
медицинското значение и последствията, да се
изследва цялата или част от аналитичната серия
с резултати от проби на пациенти.
20.3. Оценка на невъзпроизводимостта:
20.3.1. Получените резултати от определянето
на контролни проби във всяка серия проби на
пациенти в края на контролния цикъл се използват за изчисляване SD, респ. CV.
20.3.2. Ако SD, респ. CV, надхвърлят допустимите стойности съгласно таблица № 2, задължително се търсят и отстраняват причините за
нарастването на случайните грешки. Всички извършени коригиращи действия се протоколират.
20.3.3. Ако в следващия контролен цикъл CV
отново надхвърли допустимите граници, аналитичният метод не се използва за изследване на
проби на пациенти, докато причините не бъдат
установени и отстранени. Всички предприети
коригиращи действия се протоколират.
20.4. Оценка на недостоверността:
20.4.1. В края на всеки контролен цикъл от
стойностите на използваните контролни проби
във всяка серия проби на пациенти се изчислява
системното отклонение на резултатите. Като
мярка за системното отклонение служи разликата между средната аритметична и прицелната
стойност (bias, d %).
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20.4.2. Системното отклонение не трябва да
надвишава максимално допустимото системно
отклонение съгласно таблица № 2. Ако се констатира надвишаване на максимално допустимото
системно отклонение, се търсят и отстраняват
причините.
20.4.3. Ако в следващия контролен цикъл
системното отклонение отново надвишава максимално допустимото, се преустановява използването на дадения метод за изследване на проби
на пациенти, докато не се установят и отстранят
причините.
20.4.4. Всички резултати от вътрелабораторния
качествен контрол и предприетите коригиращи
действия се документират.
20.4.5. Резултатите от вътрелабораторния качествен контрол се съхраняват пет години заедно
със съответните изчисления (средна аритметична
стойност, стандартно отклонение, разлика между
средната аритметична и прицелната стойност).
20.4.6. Протоколите за предприети коригиращи
действия се съхраняват пет години.
Раздел II
Външна оценка на качеството
21. Структурата по клинична лаборатория
прилага външна оценка на качеството при спазване на следните изисквания:
21.1. Всяка структура по клинична лаборатория е задължена да участва в национална или
чуждестранна нетърговска система за външна
оценка на качеството.
21.2. Оценката на резултатите се основава
на прицелна стойност, определена като „съгласувана“ стойност и максимално допустимите
отклонения от нея, като структурата по клинична
лаборатория, която участва в националната система за външна оценка на качеството, прилага
оценъчните критерии съгласно таблица № 2.
21.3. Задълженията на структурата по клинична лаборатория като участник в системата
за външна оценка на качеството са следните:
21.3.1. Структурата по клинична лаборатория
изследва получените контролни материали при
рутинни условия (както се изследват пробите
на пациенти). Получените резултати се нанасят
в предназначения за това формуляр, като се
кодират използваните метод, апарат, реактиви,
калибратори и контролни материали.
21.3.2. При структура по клинична лаборатория, която участва в националната система за
външна оценка на качеството, ръководителят
на структурата удостоверява със своя подпис,
че изследването на контролния материал е направено в ръководената от него структура, под
негов контрол и доказва това чрез съхранение
на оригиналните резултати от анализаторите.
21.4. Структурата по клинична лаборатория
е длъжна да съхранява в срок 5 години оригиналните апаратни резултати от изследването на
контролните материали (на хартиен или електронен носител).
21.4.1. Системата за външна оценка на качеството издава сертификат на всяка участваща структура по клинична лаборатория след приключване
на съответен контролен цикъл. В сертификата
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на националната система за външна оценка на
качеството се посочват: програмата, за която
се издава сертификатът, и включените в нея
лабораторни показатели, датата на провеждане
на контролния цикъл и срокът на валидност на
сертификата.
21.5. Получената оценка задължително се
обсъжда. Ако има показатели, отклоняващи се
от съгласуваната стойност повече от максимално
допустимото съгласно таблица № 2, се търсят
и отстраняват причините. Всички предприети
коригиращи действия се извършват съгласно
предварително утвърдена стандартна работна
процедура и се документират.
Г л а в а

с е д м а

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ АНАЛИТИЧНИ
ПРИНЦИПИ
22. При осъщест вяване на дейност та по
клинична лаборатория се препоръчва да се използват аналитичните принципи, възприети от
Международната федерация по клинична химия
и лабораторна медицина, Института за клинични и лабораторни стандарти, Международния
комитет по стандартизация в хематологията и
посоченитете в документите на тези организации изисквания към калибратори, контролни
материали и реактиви.
23. Препоръчителните аналитични принципи
на клинично-химичните методи са следните:
23.1. Субстрати и метаболити:
23.1.1. глюкоза:
23.1.1.1. ензимно определяне с глюкозооксидаза:
23.1.1.1.1. с пероксидаза и колориметрия на
хромоген;
23.1.1.1.2. с измерване скоростта на кислородна
консумация (глюкоанализатор);
23.1.1.2. ензимно определяне с хексокиназа;
23.1.2. урея: уреазен метод:
23.1.2.1. с колориметрия;
23.1.2.2. UV-спектрофотометрия (с глутаматдехидрогеназа);
22.1.3. креатинин:
23.1.3.1. колориметрия на креатинин-пикратния комплекс в алкална среда, без депротеинизиране, с кинетично отчитане;
23.1.3.2. ензимен метод;
23.1.4. пикочна киселина:
23.1.4.1. ензимно определяне с уриказа, пероксидаза и колориметрия (Trinder);
23.1.4.2. ензимно определяне с уриказа, каталаза, алдехиддехидрогеназа и директнa спектрофотометрия (UV метод);
23.1.5. амоняк: UV-спектрофотометрия с глутаматдехидрогеназа;
23.1.6. общ холестерол: ензимно определяне
с холестеролестераза, холестеролоксидаза, пероксидаза и колориметрия (Trinder);
23.1.7. холестерол в HDL:
23.1.7.1. преципитация на LDL и VLDL (с хепарин, декстран сулфат или волфрамова киселина
и магнезиеви йони) и определяне на холестерола
в надутаечната течност;
23.1.7.2. директно – имуносепарация на LDL
и VLDL частици и последващо определяне на
HDL-холестерола в надутаечната течност;
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23.1.8. холестерол в LDL:
23.1.8.1. изчисление по формулата на Friedewald;
23.1.8.2. преципитация на LDL с хепарин и определяне на холестерола в надутаечната течност:
LDL-холестерол = общ холестерол – холестерол
в надутаечната течност;
23.1.8.3. директно, с имуносепарация на HDL
и VLDL частици и последващо определяне на
LDL-холестерола в надутаечната течност;
23.1.9. триглицериди:
23.1.9.1. ензимна хидролиза с липаза и колориметрично определяне на глицерола с глицеролкиназа, глицерофосфатоксидаза и пероксидаза
(Trinder);
23.1.9.2. ензимна хидролиза с липаза и спек
трофотометрично определяне на глицерола с
глицеролкиназа, фосфокиназа и лактатдехидрогеназа (UV метод);
23.1.10. билирубин – общ:
23.1.10.1. колориметрия на цветния продукт,
получен с диазотирана сулфанилова киселина,
след прибавяне на акцелератор (кофеин, бензоат
или ацетат);
2 3.1.10. 2 . DPD (2 , 5 -д и х ло р - ф е н о л д и а з о тетрафлуороборат метод);
23.1.10.3. колориметрия въз основа на намаляване на оптичната плътност след окисление
на билирубина с ванадат;
23.1.10.4. DCA (дихлоранилин) метод;
23.1.11. билирубин – директен (глюкурониран):
23.1.11.1. колориметрия, както по-горе, без
прибавяне на акцелератор;
2 3.1.11. 2 . DPD (2 , 5 -д и х л о р - ф е н о л д и а з о тетрафлуороборат метод);
23.1.11.3. DCA (дихлоранилин) метод;
23.1.11.4. колориметрия въз основа на намаляване на оптичната плътност след окисление
на билирубина с ванадат.
23.2. Белтъци:
23.2.1. общ белтък: колориметрия на биуретовия комплекс с медни йони в алкална среда;
23.2.2. албумин: колориметрия със селективни
багрила (бром крезолово зелено);
23.2.3. белтъчни фракции:
23.2.3.1. електрофореза на целулозоацетатни
или други синтетични носители;
23.2.3.2. високоефективна електрофореза и
имуноелектрофореза в гел на агароза;
23.2.3.3. капилярна електрофореза;
23.2.4. индивидуални белтъци:
23.2.4.1. количествена имунотурбидиметрия
или имунонефелометрия със специфични антитела;
23.2.4.2. електроимунодифузия и имунопреципитация;
23.2.5. хемоглобин А1С – използват се сертифицирани методи с проследимост до референтен
метод:
23.2.5.1. имунотурбидиметрия;
23.2.5.2. ръчна или автоматична колонна
хроматография;
23.2.5.3. високоефективна течна хроматография (HPLC);
23.2.6. фруктозамин: колориметрия на формазан, образуван от нитроблутетразолиева сол.
23.3. Електролити:
23.3.1. калий:
23.3.1.1. емисионна пламъкова фотометрия;
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23.3.1.2. измерване с йонселективен електрод;
23.3.2. натрий:
23.3.2.1. емисионна пламъкова фотометрия;
23.3.2.2. измерване с йонселективен електрод;
23.3.3. хлориди:
23.3.3.1. колориметрия;
23.3.3.2. кулонометрия с хлориден титратор;
23.3.3.3. измерване с йонселективен електрод;
23.3.4. калций:
23.3.4.1. колориметрия (с о-крезолфталеин
комплексон, Арсеназо III или метил-тимолово
синьо) без депротеинизация;
23.3.4.2. измерване на йонизиран калций с
йонселективен електрод;
23.3.5. магнезий:
23.3.5.1. колориметрия;
23.3.5.2. А АС;
23.3.5.3. измерване активността на магнезиевия
йон с йонселективен електрод;
23.3.6. неорганичен фосфат:
23.3.6.1. колориметрия (на редуциран фосфомолибденов комплекс или комплекс с алкални
багрила);
23.3.6.2. UV-спектрофотометрия на нередуциран фосфо-молибденов комплекс;
23.3.7. желязо: колориметрия на комплекси с
различни хромогени (ферозин, ферен);
23.3.8. общ ЖСК, определяне на серумното
желязо след насищане с железен трихлорид;
23.3.9. осмолалитет:
23.3.9.1. измерен – с осмометър, по понижение
температурата на замръзване (криоскопски), или
по увеличение на температурата на изпарение;
23.3.9.2. изчислен – по формула;
23.3.9.3. микроелементи (Al, Cu, Zn, As, Cd,
Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Pb, Se и др.): пламъчна или
електротермична атомноабсорбционна спектрофотометрия.
23.4. Ензими:
23.4.1. АсАТ: оптимиран кинетичен двустъпален оптичен тест (340 nm, при 37 °С) с малатдехидрогеназа в трис-буфер;
23.4.2. АлАТ: оптимиран кинетичен двустъпален оптичен тест (340 nm, при 37 °С) с лактатдехидрогеназа в трис-буфер;
23.4.3. КК: оптимиран кинетичен тристъпален
оптичен тест (340 nm, при 37 °С) с имидазолов
буфер, активатор N-ацетилцистеин (NAC) и инхибитор на миокиназа;
23.4.4. КК-MB изоензим:
23.4.4.1. имунотурбидиметрия (определяне
на „маса“);
23.4.4.2. имуноинхибиране (определяне на
активност);
23.4.5. ЛДХ: оптимиран кинетичен оптичен
тест (340 nm, при 37 °С) с пируват като субстрат,
в трис- или фосфатен буфер;
23.4.6. алкална фосфатаза: кинетична колориметрия на освободения p-нитрофенол при 37
°С в глицин-NaOH или амино-алкохолен буфер;
23.4.7. кисела фосфатаза:
23.4.7.1. кинетична колориметрия на освободения хромоген (р-нитрофенол) при 37 °С, в
цитратен буфер;
23.4.7.2. кинетична колориметрия на освободения хромоген (1-нафтол с Фаст ред TR) при
37 °С, в цитратен буфер;
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23.4.7.3. п ростат но специфи чен изоензим
(PAP) чрез имунологичен анализ (виж туморни
маркери);
23.4.8. гама ГТ: кинетична колориметрия на
освободения хромоген (p- нитроанилид или амино-нитро-бензоат) при 37 °С с глицил-глицинов
буфер/акцептор;
23.4.9. алфа-амилаза: кинетична колориметрия
на освободения хромоген (2-хлоро-нитрофенол,
при субстрат хлоро-нитрофенил-малтохептаозид),
при 37 °С;
23.4.10. серумна холинестераза: кинетична
колориметрия на освободения хромоген (ацетил
или бутирил тиохолинйодид) при 37 °С и дитиобис-нитробензоена киселина.
23.5. Хормони:
23.5.1. хипофизни хормони в кръвен серум
или плазма (адренокортикотропен хормон, тиреоидстимулиращ хормон (TSH), соматотропен
хормон, пролактин, оликулостимулиращ хормон,
лутеинизиращ хормон и пролактин): имунологичен анализ с неизотопно маркиране на антитела
(индиректен имунохимичен анализ с неизотопно
маркиране);
23.5.2. тиреоидни хормони в кръвен серум и
плазма (общ Т3 и Т4, свободни Т3 и Т4, антитироглобулинови антитела, анти-TSH-рецепторни
антитела, антитиропероксидазни (антимикрозомни) антитела):
23.5.2.1. имунологичен анализ с неизотопно
маркиране на антигени или антитела;
23.5.2.2. високоефективна течна хроматография с тандем масспектрометрия;
23.5.3. стероидни хормони:
23.5.3.1. кортикостероиди (кортизол, алдостерон) и техни метаболити в кръвен серум, плазма
и в урина;
23.5.3.1.1. имунологичен анализ с неизотопно
маркиране;
23.5.3.1.2. газова хроматография с конвенционална и масспектрометрична детекция;
23.5.3.1.3. високоефективна течна хроматография с тандем масспектрометрия;
23.5.3.2. репродуктивни (естрогени, прогестерон, андрогени – тестостерон, андростерон
и техни метаболити) в кръвен серум, плазма
или урина:
23.5.3.2.1. имунологичен анализ с неизотопно
маркиране;
23.5.3.2.2. газова хроматография с конвенционална и масспектрометрична детекция;
23.5.3.2.3. високоефективна течна хроматография с тандем масспектрометрия;
23.5.3.3. биогенни амини – в кръвен серум и
урина (адреналин, норадреналин, ванилбадемова
киселина, допамин, хомованилинова киселина,
серотонин, 5-ХИОК):
23.5.3.3.1. колориметричен или флуорометричен анализ, след екстракция;
23.5.3.3.2. високоефек тивна течна х роматография с електрохимична или флуоресцентна
етекция;
23.5.3.3.3. високоефективна течна хроматография с тандем масспектрометрия.
23.6. Лекарствени и токсични вещества в
кръвен серум и урина:
23.6.1. автоматизиран имунологичен анализ
с неизотопно маркиране;
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23.6.2. високоефективна течна хроматография
(HPLC) с конвенционална, масспектрометрична
и тандем масспектрометрична детекция;
23.6.3. газова хроматография с масспектрометрия;
23.6.4. качествени методи: имунохроматографски принцип на тест-ленти – при използване за
скрининг всички разултати преди предаване
следва да се потвърдят с един от посочените
методи.
23.7. Туморни маркери (в зависимост от химическата природа на конкретния маркер):
23.7.1. автоматизиран имунологичен анализ с
неизотопно маркирани антитела или антигени;
23.7.2. високоефективна течна хроматография
(HPLC) с конвенционална, масспектрометрична
и тандем масспектрометрична детекция;
23.7.3. ДНК анализ на специфични мутации.
23.8. Показатели на киселинно-алкално състояние (кръвни газове) – само автоматично
(съобразно вида и възможностите на наличната
апаратура в артериална или артериализирана
кръв).
23.9. Съединителнотъканни маркери (остеокалцин, С-терминален пропептид на колаген
I) – имунологичен анализ с неизотопно маркирани антитела или антигени.
23.10. Хепатитни маркери (HBsAg, HBeAg,
anti-HCV, anti-HAV IgM):
23.10.1. електрохемилуминисцентен имунотест
(ECLIA);
23.10.2. имуноензимен метод (ELISA).
23.11. Откриване на антитела срещу HIV 1/2:
23.11.1. електрохемилуминисцентен имунотест
(ECLIA);
23.11.2. имуноензимен метод (ELISA).
23.12. Сифилис:
23.12.1. електрохемилуминисцентен имунотест
(ECLIA);
23.12.2. имуноензимен метод (ELISA).
23.13. Антистрептолизин О:
23.13.1. имунотурбидиметричен метод.
23.14. Ревматоиден фактор:
23.14.1. имунотурбидиметричен метод.
23.15. Витамини:
23.15.1. имунологичен анализ с неизотопно
маркиране;
23.15.2. газова хроматография с конвенционална и масспектрометрична детекция;
23.15.3. високоефективна течна хроматография
с конвенционална и тандем асспектрометрична
детекция.
24. Препоръчителните аналитични принципи
на хематологичните методи са следните:
24.1. Хемоглобин в пълна кръв:
24.1.1. колориметрия на хемиглобинцианиден
комплекс;
24.1.2. колориметрия на комплекс с неутрални
или анионни детергенти при работа с хематологични анализатори.
24.2. Хемоглобин в плазма – директна спектрофотометрия.
24.3. Хематокрит:
2 4.3.1. цен т ро фу жен м и к р охемат ок ри т ен
метод;
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24.3.2. изчислен хематокрит при работа с
хематологични анализатори.
24.4. Еритроцити:
24.4.1. автоматично определяне с хематологични анализатори;
24.4.2. изчислени показатели на еритроцитите:
MCV, MCH, MCHC, RDW.
24.4.3. Хистограми:
24.4.4. ретикулоцити:
24.4.4.1. микроскопски метод на Heilmeyer;
24.4.4.2. автоматично определяне с хематологични анализатори.
24.5. Левкоцити:
24.5.1. камерно изброяване;
24.5.2. автоматично определяне с хематологични анализатори на общ брой, хистограми и
други изчислени показатели;
24.4.6. левкоцити – диференциално броене:
24.4.6.1. микроскопско диференциално броене – диференциране на 100 левкоцита;
24.4.6.2. автоматични методи с хематологични
анализатори (пресяващ метод);
24.4.7. еозинофилни и базофилни клетки:
24.4.7.1. камерно изброяване и представяне
като „абсолютен брой“;
24.4.7.2. автоматичното диференциално броене
(като „левкоцити“);
24.4.8. тромбоцити:
24.4.8.1. камерно изброяване с фазово контрастна микроскопия, с кокаинов, прокаинов или
оксалатен разтвор;
24.4.8.2. автоматично определяне с хематологични анализатори на общ брой, хистограми и
други изчислени показатели;
24.4.9. скорост на утаяване на еритроцитите
(СУЕ):
24.4.9.1. по Westergren със стъклени пипети
(референтен метод);
24.4.9.2. „затворена система“ (при валидирана сравнимост на резултатите с референтния
метод);
24.4.9.3. автоматичен метод (ако производителят е валидирал сравнимостта на резултатите
с референтния метод);
24.4.10. морфология на кръвни клетки:
24.4.10.1. светлинна микроскопия на натривка
от кръв без антикоагулант или венозна кръв с
К2 ЕДТА, оцветена по Романовский – Giemsa
или по Pappenheim;
24.4.10.2. еритроцити – оценяват се по форма,
оцветка и включвания;
24.4.10.3. левкоцити – оценяват се по големина,
форма, съотношение ядро/цитоплазма, структура
на ядрото, наличие, брой и размер на нуклеоли,
граница на ядрото, структура на цитоплазма,
гранулации, граница на цитоплазма;
24.4.10.4. тромбоцити – оценяват се по размер,
форма, цвят, гранулираност, групиране (ако не
е използвана EDTA), евентуален сателитизъм;
24.4.10.5. резултатът се съпровожда с кратък
словесен коментар на клинично значимата информация;
24.4.11. микроскопско изследване на материал от костен мозък и лимфен възел: светлинна
микроскопия на натривка, оцветена по Романов-
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ский – Giemsa или по Pappenheim; резултатът да
се съпровожда с кратък словесен коментар на
клинично значимата информация.
24.4.12. Цитохимични изследвания:
24.4.12.1. пероксидазна активност (метод на
Graham и Knoll);
24.4.12.2. алкална фосфатаза (метод на H.
Merker и L. Heilmeyer);
24.4.12.3. неспецифични естерази;
24.4.12.4. алфа-нафтил ацетат естераза (метод
на Loffler);
24.4.12.5. нафтол-AS ацетат естераза (метод
на Wachstein и Wolf);
24.4.12.6. нафтол-ASD-хлороацетат естераза
(метод на Руденс и Буйкис);
24.4.12.7. гликоген с PAS реакция (метод на
McManus и Hotchkiss);
24.4.12.8. масти (метод на Scheehan Storey);
24.4.12.9. дезоксирибонуклеопротеини (ДНП),
рибонуклеопротеини (РНП) и катионни протеини (КП);
24.4.12.10. нехемоглобиново желязо, сидероцити и сидеробласти (реакция с Берлинско синьо);
24.4.12.11. резултатите по т. 24.4.12 се съпровождат с кратък словесен коментар на клинично
значимата информация.
25. Препоръчителните аналитични принципи
при изследване на кръвосъсирване и фибринолиза са следните:
25.1. Измерване активността на факторите:
25.1.1. коагулометрично (хронометрия – електромеханична или фотооптична – измерване
времето за поява на фибринов съсирек) – автоматично, с крайноточков метод;
25.1.2. колориметрично (хромометрия, измерване концентрацията на освободения хромоген
при хидролиза на синтетични субстрати):
25.1.2.1. двуточково измерване;
25.1.2.2. кинетично измерване.
25.2. Измерване концентрацията на факторите – имунологичен анализ с неизотопно маркиране на антигени или антитела.
25.3. Молекулни методи – за окончателна
диагноза при някои заболявания на хемостазата.
25.4. Материал:
25.4.1. капилярна кръв – само за време на
кървене;
25.4.2. цитратна кръв – венозна кръв, взета с
антикоагулант, за изследване на рекалцификационно време, активирано рекалцификационно
време и агрегация на тромбоцити;
25.4.3. цитратна плазма, бедна на тромбоцити,
за най-често изследваните показатели;
25.4.4. цитратна плазма, бедна на тромбоцити,
за замразяване;
25.4.5. цитратна плазма, богата на тромбоцити, за функционално изследване на тромбоцити
(агрегометрия).
25.5. Пресяващи показатели:
25.5.1. брой тромбоцити (виж по-горе);
25.5.2. време на кървене – метод на Duke;
25.5.3. протромбиново време (PT) – едностъпален тест на Quick (коагулометрия на активност);
25.5.3.1. да се използват стандартизирани
тромбопластини с ISI между 0,9 и 1,4, за предпочитане тези с ISI близо до 1;
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25.5.4. активирано парциално тромбопластиново време (аAPTT) – коагулометрия на активност
по Rodman et al., с активатори микросиликонизирани частици;
25.5.5. фибриноген – коагулометрично определяне на концентрация по Clauss;
25.5.6. тромбиново време (TT) – коагулометрия на активност.
25.6. Специфични показатели:
25.6.1. морфология на тромбоцитите (виж
по-горе);
25.6.2. тромбоцитна функция:
25.6.2.1. адхезия на тромбоцитите;
25.6.2.2. агрегация на тромбоцитите – автоматично с агрегометър;
25.6.2.3. ретракция на съсирека – мануално;
25.6.3. тромбоцитен фактор 3 – имунологичен
анализ с неизотопно маркиране;
25.6.4. тромбоцитен фактор 4 – имунологичен
анализ с неизотопно маркиране;
25.6.5. тромбоглобулин – имунологичен анализ с неизотопно маркиране.
25.7. Плазмени фактори – чрез измерване на:
25.7.1. активност на фактора – коагулометрично или с хромогенен метод;
25.7.2. концентрация на фактора – имунологичен анализ с неизотопно маркиране на антигени
или антитела.
25.8. Показатели на активирано кръвосъсирване:
25.8.1. фибринови мономери (FM) чрез еритроцитна аглутинация или имунологично (измерване
на концентрация);
25.8.2. фибринопептиди (имунологично измерване на концентрация);
25.8.3. т ромбофи л и я – г ене т и ч н и фа к т о ри – ДНК анализ:
25.8.3.1. АPRC (F V Leiden – R 506Q) – мутации;
25.8.3.2. протромбин (G 20210A);
25.8.3.3. 5,10 метилентетрахидрофолатредуктаза (MTHFR-C677 T мутация – при хиперхомоцистенемия).
25.9. Естествени инхибитори на кръвосъсирването:
25.9.1. антитромбин III – хромогенен или
коагулометричен метод (измерване 1085 – 1072
активност) или имунологичен (измерване на
концентрация);
25.9.2. протеин С:
25.9.2.1. коагулометричен или хромогенен
метод (определя се активност);
25.9.2.2. имунологичен – концентрация;
25.9.3. протеин S, НС II (хепаринов кофактор),
TFPI (инхибитор на пътя на тъканния фактор):
25.9.3.1. хромогенен или коагулометричен
метод (измерване на активност);
25.9.3.2. имунологичен (измерване на концентрация).
25.10. Патологични инхибитори на кръвосъсирването:
25.10.1. лупусни антикоагуланти:
25.10.1.1. имунологично измерване на концентрация;
25.10.1.2. функционален тест – DVV, DRVVT;
25.10.2. фактор V Leiden – APC resistance V:
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25.10.2.1. активност (пресяващ);
25.10.2.2. PCR (дефинитивен метод).
25.11. Специфични (единични) фактори на
фибринолизата:
25.11.1. плазминоген:
25.11.1.1. хромогенен, определя се активност;
25.11.1.2. имунологичен – концентрация;
25.11.2. тъканен плазминоген активатор (tPA) – имунологичен, определя се концентрация.
25.12. Показатели на фибринолитична активност:
25.12.1. D-димер:
25.12.1.1. имунологични: латексова аглутинация – полуколичествено и количествено;
25.12.1.2. имунологичен анализ с неизотопно
маркиране на антигени или антитела;
25.12.2. плазмин – алфа 2-антиплазмин комплекс: им у нологичен – определ я се концентрация.
25.13. Инхибитори на фибринолизата:
25.13.1. алфа 2-антиплазмин – хромогенен
метод (определя се активност);
25.13.2. инхибитор на плазминогеновия активатор (PAI): хромогенен метод (определя се
активност), имунологичен метод (определя се
концентрация);
25.13.3. С1 – инхибитор:
25.13.3.1. х ромогенен метод (определ я се
активност);
25.13.3.2. имунологичен метод (определя се
концентрация).
26. Препоръчителните аналитични принципи
при изследване на ликвор са следните:
26.1. Преди центрофугиране:
26.1.1. оценка на макроскопския вид – цвят,
прозрачност, фибринова мрежа;
26.1.2. изброяване на еритроцити и левкоцити
в нативен ликвор, без консерванти в камера на
Fushs-Rosenthal, Nageotte или Jensen с обикновена
светлинна микроскопия.
26.2. Цитологично изследване:
26.2.1. диференц и ра не на т ипа к лет к и в
обогатен ликвор (чрез активна седиментация,
центрофугиране или филтрация) на препарат,
оцветен по Giemsa или по Pappenheim;
26.2.2. цитохимични реакции за диференциране на типа клетки.
26.3. Клинично-химични показатели (изследват се не по-късно от 6-ия час в надстоящата
течност, получена след центрофугиране на ликвора), както в серум.
26.4. Общ белтък:
26.4.1. проба на Pandy – ориентировъчно;
26.4.2. със сух тест за урина – ориентировъчно;
26.4.3. количествена турбидиметрия;
26.4.4. количествена колориметрия със селективни багрила (Coomassie brilliant blue, Ponceau
red или Рyrogalol red).
26.5. Албумин – имунотурбидиметрия и/или
електроимунодифузия.
26.6. Имуноглобулини (ИгГ, ИгА, ИгМ) – прилагат се аналитичните принципи за изследване
в серум с модификации за повишаване на чувствителността, когато е необходимо:
26.6.1. к райна им у нодифузи я с поне т ри
стандарта;
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26.6.2. отчитане на олиго- или поликлоналност – оптимизирана агарозна електрофореза и/
или изоелектрофокусиране;
26.6.3. имунологичен анализ с неизотопно
маркиране.
26.7. Глюкоза – хексокиназен метод с три
стандарта (от 0,5 до 4,0 mmol/l).
26.8. Лактат – UV метод.
26.9. CRP – нефелометрия.
26.10. CK-NAС активирана: с двоен обем
ликвор, вместо серум.
26.11. LDH: субстрат пируват, трис-буфер и
двоен обем ликвор вместо серум.
26.12. Аденозиндезаминаза – UV метод.
26.13. Спектрофотометрия – на 405, 415 (или
410, 418), 420, 430, 460, 540 и 630 нм.
26.14. Диференциране на левкоцитите – след
оцветяване по Pappenheim.
26.15. Електролити, анализ на кръвни газове,
адреналин, норадреналин, лекарствени средства
и други – както за серум.
27. Препоръчителните аналитични принципи
при изследване на урина са следните:
27.1. За клинично-химични и цитологични
изследвания – препоръчва се средна порция от
втора сутрешна урина.
27.2. Пресяващо изследване (общо изследване
на урина):
27.2.1. оценка на макроскопския вид – цвят,
мирис и други общи свойства на урината;
27.2.2. изследване на диуреза;
27.2.3. експресни (сухи) проби за полуколичествено определяне с използване на полуавтоматично (или автоматично) отчитащо устройство.
27.3. Относителна плътност:
27.3.1. рефрактометрично;
27.3.2. сухи проби (ориентировъчно); осмолалитет: с осмометър, както в серума.
27.4. Цитологично изследване:
27.4.1. формени елементи на урина при спазване
на стандартни условия – препоръчва се микроскопия с фазов контраст и еднократни камери;
27.4.2. формени елемени на урина с автоматичен анализатор.
27.5. Клинично-химични показатели (количествено определяне):
27.5.1. общ белтък:
27.5.1.1. нефелометрия или турбиметрия на
преципитацията с трихлороцетна киселина или
бензетониев хлорид;
27.5.1.2. ръчна или автоматична колориметрия на белтъчен комплекс със свързващи бои
(Coomassie brillant blue, Ponceau red, Pyrogalol red);
27.5.2. албумин: имунонефелометрично, имунотурбиметрично или друг имунологичен анализ
с неизотопно маркиране;
27.5.3. алфа-1-микроглобулин – имунологичен
анализ;
27.5.4. креатинин – както в серум, но след
разреждане 1:100;
27.5.5. деоксипиридин – имунологичен с неизотопно маркирани антигени и антитела;
27.5.6. глюкоза, ензими, метаболити, електролити, хормони и други: съгласно принципите,
използвани при определяне в серум.
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Таблица № 1
към т. 17.7
№
Биологична проба
по
за
ред
1
2
I.
Хематологични
изследвания
1.
RBC
2.
Hb
3.
Hct
4.
MCV
5.
WBC
6.
ThR
Диф. броене
7.
Автоматично
8.
Натривка

9.
10.
II.
1.

Ретикулоцити
СУЕ
Коагулационни
изследвания
Протромбиново
време
•пълна кръв

2.
АРТТ
2.1. •пълна кръв
2.2. •при лечение с
нефракциониран
хепарин
3.
Фибриноген
3.1. – Clauss
3.2. – имунохимично
4.
D-Dimer
III. *Клинично-химични
изследвания
(серум, отделен до 2
часа от вземането
на кръвта)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Ензими
α-amylase
ASAT
ALAT
gGT
ALP
LDH
CK
СК-МВ

Съхранение при
20 – 25 °С

Съхранение при
4 – 8 °С

Забележка

3

4

5

48 h
72 h
6 h
48 h
24 h
24 h

72
72
24
48
24
24

h
h
h
h
h
h

до 4 h
7 дни

до 4 h

до 10 h
до 2 h

48 h

K3-K2 EDTA:
приготвя се
неоцветена
кръвна натривка
до 2 часа след
венепункцията

24 h
не се
препоръчва
до 4 h

не се
препоръчва
не се
препоръчва

до 1 h

1 ден
7 дни
до 8 h
центрофугиран
серум или
плазма до 2
часа след
венепункцията
20 – 25 °С

56 h
40 h
4 h
56 h
4 h
56 h

1 ден
7 дни
4 дни
центрофугиран
серум или
плазма до 2
часа след
венепункцията
4 – 8 °С
7
7
7
7
7
4
1
7

дни
дни
дни
дни
дни
дни
м.
дни

стабилността е в
зависимост от
метода

С Т Р.
1
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
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3

5

Липаза
Субстрати,
метаболити,
електролити
Албумин
Общ белтък
*Билирубин, общ

7 дни

4
3 седмици

8 h
16 h
56 h

5 месеца
4 седмици
7 дни

*Билирубин,
директен
Холестерол
Триглицериди
Креатинин
Урея
Пикочна киселина
*Глюкоза

56 h

7 мес.

4 h
56 h
8 h
56 h
8 h
-

7 дни
7 дни
7 дни
7 дни
7 дни
*7 дни

Калций, общ
Неорг.
фосфор
Калий
Натрий
Желязо
Магнезий

8 h
8 h

3 седмици
4 дни

4 h
56 h

6
2
3
7

4 h

* съхрява се на
тъмно при
престой > 8 h

* със стабилизатор
флуорид,
монойодацетат,
маноза

седмици
седмици
седмици
дни

Таблица № 2
към т. 20.2.2.1
Раздел I
Изследване на серум/плазма
№
по
ред

Показател

Мерна
единица

1
1.
2.

2
Албумин
Алдостерон

3
g/l
pmol/l

3.

IU/l 37 °C

4.
5.

Алкална фосфатаза
ЕС 3.1.3.1
Алфа-амилаза
Билирубин (общ)

6.
7.

Калций (общ)
Карбамазепин

8.

Хлорид

Максимално
Максимално
допустима
допустимо проневъзпроизво- центно отклодимост (СV) нение на средна
аритметична
стойност от
„прицелната
стойност“
(d %)
4
5
6 %
11 %
10 %
25 %
30 pmol/l
75 pmol/l
7 %
7 %

IU/l 37 °C
µmol/l

Максимално
допустимо
процентно отклонение от
„съгласувана
стойност“
(НСВОК)

6
23 %
45 %
135 pmol/l
21 %

10 %
7 %
1,7 µmol/l
mmol/l
3 %
Масконцен- 7 %
трация

10 %
12 %
3,5 µmol/l
5 %
7 %

30 %
26 %
7,0 µmol/l
11 %
21 %

mmol/l

4 %

8 %

2 %

Област на
измерване

7
> 300 pmol/l
< 300 pmol/l

> 26 µmol/l
< 26 µmol/l

БРОЙ 13
1
9.
10.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Холестерол (общ)
Холинестераза
ЕС 3.1.1.8
Кортизол

3
mmol/l
IU/l 37 °C

3 %
6 %

7 %
6 %

13 %
18 %

nmol/l

8 %

18 %

34 %

IU/l 37 °C
mg/l

5 %
2,5 IU/l
5 %

10 %
5 IU/l
5 %

20 %
10 IU/l
15 %

14.

Креатинкиназа
ЕС 2.7.3.2
CRP (C-реактивен
протеин)
Дигитоксин

nmol/l

8 %

12 %

28 %

15.

Дигоксин

nmol/l

8 %

18 %

34 %

16.
17.

µmol/l

4 %

4 %

12 %

18.

Желязо
Белтъчни фракции
(електрофореза)
– албумин
– гама-глобулин
Естрадиол, 17-бета

3,3 %
8 %
12 %

3,3 %
8 %
22 %

10 %
11 24 %
46 %

19.
20.

Феритин
µg/l
алфа-фетопротеин

8 %
8 %

8 %
8 %

24 %
24 %

6 %
2,4 IU/l

11 %
4,4 IU/l

23 %
9,2 IU/l

> 40 IU/l
< 40 IU/l

3 %
4 %
0,13 mmol/l
6 %
2,4 IU/l

5 %
7 %
0,23 mmol/l
11 %
4,4 IU/l

11 %
15 %
0,50 mmol/l
23 %
9,0 IU/l

> 3,3 mmol/l
< 3,3 mmol/l
> 40 IU/l
< 40 IU/l

IU/l 37 °C

6 %
2,4 IU/l

11 %
4,4 IU/l

23 %
9 IU/l

> 40 IU/l
< 40 IU/l

µmol/l
mmol/l

4 %
7 %

6 %
12 %

14 %
26 %

mU/ml

12 %

12 %

36 %

g/l
g/l
g/l
mmol/l
µmol/l

7 %
5 %
7 %
2,7
5 %
5,3 µmol/l
6 %
5 %

12 %
8 %
12 %
3,7
9 %
9,7 µmol/l
6 %
10 %

26 %
18 %
26 %
9,1
19 %
17,7 µmol/l
18 %
20 %

3 %
0,03 mmol/l

6 %
0,06 mmol/l

12 %
0,12 mmol/l

11.
12.
13.

21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

4
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5

6

7

> 200 nmol/l
< 200 nmol/l
> 50 IU/l
< 50 IU/l

>
<
>
<

g/l

pmol/l

(AFP)
гама-глутамил-транс- IU/l 37 °C
фераза (гама-GT)
EC 2.3.2.2
Общ белтък
g/l
Глюкоза
mmol/l
Aspartat-Aminotransferasa (ASAT)
EC 2.6.1.1
Alanin-Аminotransferasa (ALAT)
EC 2.6.1.2
Пикочна киселина
Урея
Човешки
Хорионгонадотропин
(hCG)
Имуноглобулин А
Имуноглобулин Г
Имуноглобулин М
Калий
Креатинин

IU/l 37 °C

Лактат
Лактат-дехидрогеназа
(LDH) EC 1.1.1.27
Литий

mmol/l
IU/l 37 °C

mmol/l

> 300 pmol/l
< 300 pmol/l

> 5 mU/ml
< 5 mU/ml

> 106 µmol/l
< 106 µmol/l

> 1,0 mmol/l
< 1,0 mmol/l

С Т Р.
1
37.
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Натрий
Активирано
парциално тромбопластиново
време (aPTT)
Фенобарбитал
Фенитоин
Фосфат
(неорганичен)
Примидон
Прогестерон

mmol/l
s

µmol/l
µmol/l
mmol/l

7 %
8 %
5 %

7 %
8 %
8 %

21 %
24 %
18 %

µmol/l
nmol/l
µg/l

8 %
21 %
0,84 nmol/l
10 %

24 %
45 %
1,8 nmol/l
30 %

46.

Простатно-специфичен антиген (PSA)
Тестостерон

8 %
12 %
0,48 nmol/l
10 %

47.

Тироксин (общ,Т4)

nmol/l

48.

Тиреотропен хормон
(TSH)
Трийодтиронин
(общ, Т3)
Триглицериди
Тромбопластиново
време
Валпроева киселина
Тропонин Т/І

mIU/l

10 %
0,5 nmol/l
8 %
6,4 nmol/l
6 %

20 %
1,0 nmol/l
14 %
11,2 nmol/l
6 %

40 %
2,0 nmol/l
30 %
24 nmol/l
18 %

nmol/l

8 %

8 %

24 %

mmol/l
S
INR
µmol/l
mg/ml

4 %
8 %

10 %
8 %

18 %
24 %

8 %
10 %

8 %
10 %

24 %
33 %

40.
41.
42.
43.
44.
45.

49.
50.
51.
52.
53.

3
mmol/l

БРОЙ 13

4
4 %
0,032 mmol/l
1,5 %
6 %

38.
39.

2
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Магнезий

nmol/l

5
7 %
0,056 mmol/l
2,0 %
6 %

6
15 %
0,12 mmol/l
5 %
18 %

7
> 0,8 mmol/l
< 0,8 mmol/l

> 4 nmol/l
< 4 nmol/l

>
<
>
<

5,0 nmol/l
5,0 nmol/l
80 nmol/l
80 nmol/l

Раздел II
Изследване на ликвор
№
по
ред

1.
2.
3.

Показател

Албумин
Общ белтък
Глюкоза

Мерна
единица

g/l
g/l
mmol/l

Максимално
допустима невъзпроизводимост (СV)

Максимално допус- Максимално
тимо процентно отдопустимо
клонение на средна
процентно
аритметична (n=10)
отклонение
от „прицелната
от „съгласувастойност“
на стойност“
(d %)
(НСВОК)

Област на
измерване

8 %

8 %

24 %

> 0,03 g/l

0,0024 g/l

0,0024 g/l

0,0072 g/l

< 0,03 g/l

10 %

10 %

30 %

> 0,01 g/l

0,01 g/l

0,01 g/l

0,03 g/l

< 0,01 g/l

5 %

5 %

15 %

> 5,5 mmol/l

0,28 mmol/l

0,28 mmol/l

0,83 mmol/l

< 5,5 mmol/l

4.

Имуноглобулин А g/l

15 %

15 %

45 %

5.

Имуноглобулин Г g/l

10 %

10 %

30 %

6.

Имуноглобулин М g/l

15 %

15 %

45 %

7.

Лактат

6 %

6 %

18 %
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Раздел III
Изследване на урина
№
по
ред

Показател

Мерна Максимално доединица пустима невъзпроизводимост
(СV)

1.

Албумин

g/l

2.

Калций

mmol/l

3.
4.

Хлорид
Общ белтък

mmol/l
g/l

5.

Глюкоза

mmol/l

6.
7.
8.
9.
10.

Пикочна киселина
Урея
Калий
Креатинин
Магнезий

µmol/l
mmol/l
mmol/l
µmol/l
mmol/l

11.

Натрий

mmol/l

12.

Фосфат
(неорганичен)

mmol/l

10 %
0,03 g/l
5 %
0,1 mmol/l
4 %
8 %
0,08 g/l
6 %
0,33 mmol/l
7 %
7 %
5 %
7 %
6 %
0,06 mmol/l
3 %
2,4 mmol/l
6 %

Максимално допустимо процентно отклонение на средна
аритметична (n=10)
от „прицелната
стойност“
(d %)
10 %
0,03 g/l
5 %
0,1 mmol/l
6 %
8 %
0,08 g/l
10 %
0,55 mmol/l
12 %
12 %
7 %
10 %
8 %
0,08 mmol/l
5 %
4 mmol/l
6 %

Максимално
Област на
допустимо про- измерване
центно отклонение от „съгласувана стойност“ (НСВОК)
30 %
0,09 g/l
15 %
0,3 mmol/l
14 %
24 %
0,24 g/l
22 %
1,22 mmol/l
26 %
26 %
17 %
24 %
20 %
0,2 mmol/l
11 %
8,8 mmol/l
18 %

>
<
>
<

0,3 g/l
0,3 g/l
2 mmol/l
2 mmol/l

> 1 g/l
< 1 g/l
> 5,5 mmol/l
< 5,5 mmol/l

> 1 mmol/l
< 1 mmol/l
> 80 mmol/l
< 80 mmol/l

Раздел IV
Изследване на пълна кръв
№
по
ред

Показател

Мерна Максимално доединица пустима невъзпроизводимост
(СV)

Максимално допус- Максимално
тимо процентно отдопустимо
клонение на средна
процентно
аритметична (n=10) отклонение
от „прицелната
от „съгласувастойност“
на стойност“
(d %)
(НСВОК)

1.
2.
3.

рН и кръвни газове -log mol 0,02
рН
рО2
kPa
4 %

0,02

0,06

4 %

12 %

4.
5.

рСО2
kPa
Йонизиран калций mmol/l

6.
7.

Еритроцити
Глюкоза

1012/l
mmol/l

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Хематокрит
Хемоглобин
Хемоглобин А 1
Хемоглобин А 1С
Левкоцити
Тромбоцити

g/l
%
%
10 9/l
10 9/l

4 %
5 %
0,05 mmol/l
4 %
7 %
0,23 mmol/l
3 %
2 %
7 %
12 %
6 %
7 %
2,8. 10 9/l

12 %
15 %
0,15 mmol/l
10 %
15 %
0,50 mmol/l
9 %
6 %
21 %
24 %
18 %
10 9/l
10 9/l

776

4 %
5 %
0,05 mmol/l
3 %
4 %
0,13 mmol/l
3 %
2 %
7 %
6 %
6 %
7 %
2,8. 10 9/l

Област на
измерване

> 100 mm Hg
< 100 mm Hg
> 1 mmol/l
< 1 mmol/l
> 3,33 mmol/l
< 3,33 mmol/l

>40. 10 9/l
<40. 10 9/l
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Информационния
център на Министерството на отбраната.
Чл. 2. (1) Информационният център на
Министерството на отбраната е юридическо
лице по чл. 60 от Закона за администрацията
към министъра на отбраната със седалище
гр. София 1080, ул. Раковски 106.
(2) Информационният център на Министерството на отбраната, наричан за кратко
по-долу „Центъра“, е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.
Чл. 3. Дейността на Центъра се осъществява в съответствие със Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, Закона за държавния служител,
Закона за радиото и телевизията, Закона
за авторското право и сродните му права,
Кодекса на труда, законите, подзаконовите
актове, нормативните и административните
актове на министъра на отбраната.
Г л а в а

в т о р а

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Чл. 4. Информационният център на Министерството на отбраната изпълнява функциите,
определени в чл. 5б, ал. 2 от Постановление
№ 54 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на
структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от
2012 г. и бр. 8 от 2014 г.).
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Чл. 5. (1) Информационният център на
Министерството на отбраната е организиран
в ръководство, отдел и две дирекции.
(2) Ръководството на Центъра се състои
от директор, заместник-директор и главен
юрисконсулт.
(3) Общата численост на служителите в
Центъра е 61 щатни бройки.

ВЕСТНИК
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Чл. 6. (1) Информационният център на
Министерството на отбраната се представлява
и ръководи от директор, който се назначава
от министъра на отбраната.
(2) Директорът на Центъра е главен художествен ръководител и пряко ръководи
дейността на дирекции „Аудио-визуални продукции“ и „Печатни издания и мониторинг“.
(3) Директорът на Центъра:
1. планира, организира, ръководи, представлява, координира, контролира и отговаря за
цялостната дейност на Центъра;
2. подпомага изготвянето на актове на
министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната,
касаещи дейността на Центъра, организира и
ръководи тяхното точно изпълнение;
3. организира взаимодействието с административните звена на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
4. представлява Центъра пред физически и
юридически лица, организации и учреждения
в страната и в чужбина;
5. ръководи изготвянето и представя на
министъра на отбраната за утвърждаване
проект на бюджетна сметка и проект на
годишна програма за капиталовите разходи
на Центъра;
6. организира и ръководи политиката на
Центъра за недопускане на злоупотреби и
корупция, повишаване на прозрачността и
правилното управление и ефективно разпореждане с имуществото и финансовите средства
на Центъра;
7. сключва договори, необходими за изпълнение на функциите, задачите и дейността
на Центъра;
8. отговаря за изпълнението на бюджета
на Центъра и представя на министъра на
отбраната периодични и годишни отчети за
законосъобразното му изпълнение и представя
на министъра на отбраната ежегоден доклад
за дейността на Центъра;
9. отговаря за правилното прилагане на
изискванията на системата за финансово
управление и контрол;
10. назначава и освобождава от длъжност
служителите по служебни правоотношения
в Центъра, сключва, изменя и прекратява
трудовите договори с лицата, работещи по
трудови правоотношения;
11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите от Центъра;
12. награждава служителите от Центъра
по реда на действащото законодателство и
налага дисциплинарни наказания на служителите от Центъра;
13. предлага на министъра на отбраната
за утвърждаване длъжностното разписание
на Центъра и на измененията в него;
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14. организира и осигурява цялостната
организация по провеждане на оценяване
изпълнението на служителите съгласно действащото законодателство;
15. изготвя ежегоден доклад за състоянието на Центъра по чл. 62, ал. 1 от Закона за
администрацията.
Чл. 7. (1) При осъществяване на своите
правомощия директорът на Центъра се подпомага от заместник-директор. Договорът със
заместник-директора се сключва, изменя и
прекратява от директора на Центъра по реда
на Кодекса на труда.
(2) Правомощията на директора на Информационния център на МО при негово
отсъствие, поради командировка в чужбина
или когато ползва законоустановен отпуск, се
осъществяват от заместник-директора.
(3) Заместник-директорът отговаря пряко
за дейността на отдел „Административнофинансово обслужване и човешки ресурси“.
Чл. 8. Главният юрисконсулт е пряко подчинен на директора на Центъра и:
1. осигурява в правно отношение законосъобразното изпълнение на правомощията
на директора на Цент ъра и осъществява
процесуалното представителство на Центъра;
2. участва в разработването и съгласува
за законосъобразност проекти на документи;
3. осигурява в правно отношение дейността
по възлагане на обществени поръчки с възложител директора на Центъра;
4. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 5 от
Закона за финансово управление и контрол
в публичния сектор на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност в
Центъра;
5. осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и
извършване на разход на бюджетни средства;
6. изразява мнение относно законосъобразността на предложенията за поемане на
задължения или извършване на разходи.
Чл. 9. Центърът е структуриран в един
отдел и две дирекции:
1. отдел „А дминист ративно-финансово
обслужване и човешки ресурси“;
2. дирекция „Печатни издания и мониторинг“;
3. дирекция „Аудио-визуални продукции“:
Чл. 10. Отдел „Административно-финансово обслужване и човешки ресурси“:
1. организира и осъществява деловодната
дейност в Центъра;
2. изготвя длъжностното разписание и
поименното разписание на длъжностите на
Центъра;
3. организира дейностите, свързани с
ефективното управление на човешките ресурси, като осигурява резултатен подбор и
кариерно израстване на персонала и оказва
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методическа помощ при организирането и
провеждането на конкурси за постъпване на
държавна служба в Центъра;
4. изготвя документите за назначаване,
изменение и освобождаване от длъжност на
служителите по служебни правоотношения в
Центъра, както и документите за възникване, изменение и прекратяване на трудовите
правоотношения с лицата, назначени по реда
на Кодекса на труда;
5. организира процеса по разработване и
актуализиране на длъжностните характеристики на служителите от Центъра;
6. организира и осиг у рява ц ялостната
организаци я по п ровеж дане на оцен яване изпълнението на цивилните служители
съгласно Закона за държавния служител,
Кодекса на труда и подзаконовите актове по
прилагането му;
7. организира и осигурява ефективното
обучение и квалификацията на служителите
от Центъра;
8. разработва и предлага за утвърждаване
на директора на Центъра вътрешни правила
за работна заплата съгласно Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; посл. изм., бр. 5
от 2014 г.);
9. администрира дейностите по налагането
на дисциплинарни наказания на служителите
от Центъра;
10. организира и осъществява дейността
по осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд;
11. организира транспортното обслужване
на Центъра;
12. организи ра и осъщест вява единна
счетоводна отчетност по пълна бюджетна
к ласификация и по счетоводни сметки в
съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството, сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни
стандарти, като изготвя месечни и годишни
оборотни ведомости и годишния финансов
отчет и годишния баланс;
13. изготвя ежемесечни и т римесечни
отчети за касово изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки;
14. извършва счетоводното отчитане на
приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация по счетоводните сметки от
Сметкоплана за бюджетните предприятия по
системата на Единната сметка;
15. изготвя месечните ведомости за работни
заплати и извършва плащанията;
16. изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата
и други разходи за труд, както и документи
за пенсиониране, свързани с осигурителния
доход;
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17. осигу рява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и вътрешните
правила и инструкции;
18. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
19. анализира и администрира разходите,
участва при организацията, изграждането и
функционирането на системите за финансово
управление и контрол, включващи системата за
предварителен контрол и системата на двойния
подпис, с цел законосъобразно и ефективно
управление на бюджетните средства;
20. следи за ефек тивното и законосъ
образното разходване на бюджетните, извънбюджетните и целевите средства съгласно
отпуснатите лимити при спазване на финансовата дисциплина;
21. организира процедурата по изготвяне,
прилагане, изпълнение и контрол по законосъобразното изпълнение на обществените
поръчки съгласно Закона за обществените
поръчки;
22. контролира изпълнението на сключените от Центъра договори;
23. организира и осъществява логистичното
осигуряване на Центъра;
24. координира и осигурява поддържането
на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи и на системата за контрол
на достъпа;
25. изработва, съгласува и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на
дълготрайни материални активи;
26. организира и отговаря за правилното,
законосъобразното и ефективното ползване,
управление и опазване на собствените или
предоставени за ползване или стопанисване
недвижими имоти и движими вещи.
Чл. 11. Дирекция „Печатни издания и
мониторинг“:
1. организира списването и издаването на
вестник „Българска армия“ – 1 път в седмицата, като във всеки брой не по-малко от
70 на сто от журналистическите материали са
свързани с националната сигурност и отбрана,
дейността на въоръжените сили и държавните
институции;
2. организира абонамента и разпространението на вестник „Българска армия“ и други
печатни издания;
3. организира списването, издаването и
разпространението при необходимост на
други печатни издания;
4. осъществява ежедневен мониторинг на
националните и регионалните електронни и
печатни медии;
5. подготвя ежедневен информационен
бюлетин – преглед на печата за нуждите на
министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на
отбраната и началника на отбраната;
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6. ежедневно следи електронните медии и
своевременно информира дирекция „Връзки
с обществеността“ на Министерството на
отбраната за настъпили значими национални
и международни събития;
7. създава и поддържа информационен архив
въз основа на ежедневно извършвания мониторинг на електронните медии и подготвяния
информационен бюлетин – преглед на печата;
8. води статистика на публикациите в националните и регионалните печатни и електронни медии на военна тематика.
Чл. 12. Дирекция „Аудио-визуални продукции“:
1. осигурява дейността на Военния телевизионен канал;
2. продуцира и предоставя за разпространение 24-часова програма, от която не помалко от 70 на сто е собствена телевизионна
продукция, свързана с националната сигурност
и отбрана, дейността на въоръжените сили и
държавните институции;
3. произвежда аудио-визуални продукти,
документални и военно-у чебни филми за
нуждите на Министерството на отбраната,
въоръжените сили и обществеността;
4. съхранява и архивира произведените
информационни и аудио-визуални продукти
и дигитализира филмовия фонд на Министерството на отбраната;
5. поддържа и води сайт с новини и други
публикации въз основа на програмата на ВТК,
публикациите на вестник „Българска армия“
и подбрани материали от мониторинга;
6. осигурява излъчването на реклами по
ВТК, информационния сайт по т. 5 и публикуването на реклами на страниците на вестник
„Българска армия“ и други печатни издания;
7. организира рек ламирането на ВТК,
вестник „Българска армия“ и други печатни
издания на Центъра;
8. създава и организира производството
и разпространението на информационно-рекламни материали за нуждите на Министерството на отбраната и при провеждането на
информационни кампании.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ
Чл. 13. (1) Издръжката на Центъра се
формира от бюджетни субсидии и собствени
приходи.
(2) Приходите на Центъра се набират от:
1. отдаване под наем на имоти и вещи;
2. участие в национални и международни
проекти и програми;
3. реклама;
4. дарения;
5. спонсорство.
Чл. 14. Директорът на Центъра отговаря
за законосъобразното и целесъобразното
разходване на бюджета на Центъра.
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Ч л. 15. И нформа ц ион н и я т цен т ър на
Министерството на отбраната у правл ява
предоставените му имоти, спазвайки разпоредбите на Закона за държавната собственост
и правилника за прилагането му.
Чл. 16. Информационният център на Министерството на отбраната бракува и ликвидира имущество съгласно изискванията на
приложимите счетоводни стандарти, Закона
за счетоводството и съответните нормативни
актове.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и
чл. 5б, ал. 3 от Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на отбраната и за определяне на структури
на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г.
и бр. 8 от 2014 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 февруари 2014 г.
Министър:
Ангел Найденов
782

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Централнoто
военно окръжие
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Централното военно
окръжие (ЦВО) и подчинените му органи
за водене на военния отчет (ОВВО), както и
взаимодействието на ЦВО с административните звена на Министерството на отбраната
(МО), структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната, Българската армия
(БА) и други държавни органи, ведомства и
организации.
Чл. 2. (1) Централното военно окръжие е
военно формирование от въоръжените сили,
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната със седалище в София.
(2) Централното военно окръжие е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на отбраната.
Чл. 3. Дейността на Централното военно
окръжие се осъществява в съответствие със:
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ); Правилника
за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България (ЗРВСРБ); Правилника за прилагане
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на Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България; Наредбата за военния
отчет на български граждани и техника за
мирно и военно време, приета с ПМС № 167
от 2012 г.; Наредбата за условията и реда за
провеждане на мобилизация, приета с ПМС
№ 211 от 2012 г.; Наредбата за отсрочване на
запасни и техника-запас от повикване във
въоръжените сили при мобилизация, приета
с ПМС № 114 от 2013 г.; Наредба № Н-29 от
2010 г. за условията и реда за адаптация на
военносл у жещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
при освобождаване от военна служба; Кодекса
на труда; нормативните и административните
актове на министъра на отбраната.
Г л а в а

в т о р а

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
Чл. 4. Централното военно окръжие:
1. организира воденето на военния отчет
в мирно и военно време, поддържането и
съхраняването на регистри, изготвянето на
военноотчетни документи, административното
обслужване и предоставянето на услуги на
българските граждани;
2. участва в комплектуването на въоръжените сили с личен състав в мирно време;
3. популяризира военната професия, обучението във висшите военни училища, обучението на български граждани в курсове
за начална и специална военна подготовка,
както и обучението на ресурси от резерва в
курсове за повишаване на квалификацията и
за преквалификация;
4. организира набирането и приемането на
документи на кандидати за: военнослужещи
във въоръжените сили, за служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника-резерв; обучение във висшите военни училища
и за курсове по начална и специална военна
подготовка;
5. осигурява комплектуването със запасни
и техника-запас за военно време на военновременните формирования от въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
6. извършва анализ на получената информация за командите, определени за комплектуване със запасни и техника-запас;
7. организира обобщаването на заявените
мобилизационни потребности от запаса на
военните формирования от въоръжените сили
и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. планира, разпределя и възлага изпълнението на мобилизационните задачи на ОВВО;
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9. организира възлагането на мобилизационно назначение на запасни и техника-запас за
комплектуване на военновременните формирования от въоръжените сили и структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
10. организира съпоставянето на количеството и качеството на запасни и техниказапас между ОВВО и заявителите;
11. организира планирането, оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас
във военновременни те форми ровани я от
въоръжените сили и структурите по чл. 50,
ал. 2 ЗОВСРБ;
12. организира изпълнението на отсрочването от повикване при мобилизация и води
отчета на отсрочените запасни и техника-запас;
13. организира и провеж да преглед на
готовността за използване на техниката, с
мобилизационно назначение, необходима на
въоръжените сили за военно време;
14. оказва методическа помощ на централната и местната администрация по военния
отчет и подготовката за провеждане на мобилизация;
15. организира военната подготовка на учениците от 9 и 10 клас на средните училища;
16. планира и организира началната и специалната подготовка на български граждани без
военна подготовка и на български граждани
с професии и специалности, необходими на
въоръжените сили за военно време;
17. участва в организирането и провеждането на социалната адаптация на освободените
от военна служба военнослужещи и съдейства
за устройване на работа след успешното завършване на квалификационен курс;
18. изпълнява и други конкретни задачи,
възложени от министъра на отбраната.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
Чл. 5. (1) Централното военно окръжие е
организирано в ръководство и отдели, военни окръжия (ВО) и областни военни отдели
(ОВО) с офиси в общините/районите.
(2) Ръководството на Централното военно
окръжие се състои от началник, заместникначалник и служители на пряко подчинение
на началника.
(3) Общата численост на служителите в
Централното военно окръжие е 552 щатни
бройки.
Чл. 6. Непосредственото ръководство на
отделите, секторите, военните окръжия и на
областните военни отдели се осъществява от
техните началници, които носят отговорност
за точното и срочно изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на техните
функции и дейности.

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

Чл. 7. (1) Централното военно окръжие се
ръководи и представлява от началник.
(2) Началникът на Централното военно
окръжие е пряко подчинен на министъра на
отбраната.
(3) Началникът на Централното военно
окръжие е пряк ръководител на целия личен
състав на ЦВО и подчинените органи за водене на военния отчет.
(4) В изпълнение на правомощията си
началникът на ЦВО издава заповеди, разпореждания, указания и постановления по
чл. 98, ал. 2 ЗРВСРБ.
Чл. 8. (1) Началникът на Централното
военно окръжие:
1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на ЦВО;
2. организира разработването и утвърждава
правила, програми, планове и отчита тяхното
изпълнение пред министъра на отбраната;
3. организира изпълнението на актовете на
министъра на отбраната и взаимодействието
с административните звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на минист ъра на отбраната,
Българската армия, други държавни органи,
ведомства и организации в изпълнение на
дейностите на ЦВО;
4. ръководи изготвянето и представя на
министъра на отбраната ежегоден доклад за
дейността на ЦВО;
5. представлява ЦВО пред физически и
юридически лица, организации и учреждения
в страната и в чужбина;
6. ръководи изготвянето и представя в
Министерството на отбраната за утвърждаване проект на бюджетна сметка, проекти
на Единния финансов план за материално
техническо осигуряване (МТО) и Единния
поименен списък на обектите за строителство
и строителни услуги в частта им за ЦВО;
7. ръководи в процеса на планиране, програмиране и бюджетиране за осигуряване
изпълнение на задачите на ЦВО;
8. ръководи създаването на организация
за прилагане на двустранното счетоводно
записване съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и счетоводната политика
на ЦВО;
9. ръководи логистичното осигуряване и
осигуряването с материално-технически и
финансови средства на ЦВО;
10. утвърждава вътрешни правила за организация на работната заплата на служителите
в рамките на утвърдените разходи за заплати
в бюджета на ЦВО;
11. сключва договори, необходими за изпълнение на основните функции и задачи на
ЦВО;
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12. отговаря за изпълнението на бюджета на
ЦВО и представя на министъра на отбраната
периодични и годишни отчети за законосъ
образното му изпълнение;
13. ръководи дейността по управление на
човешките ресурси в ЦВО;
14. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения и договори с цивилните служители, а при оправомощаване от
министъра на отбраната – сключва, изменя
и прекратява договорите за военна служба с
военнослужещите и резервистите, назначава
и ги освобождава от военна служба и от
служба в резерва;
15. утвърждава длъжностните характеристики на военнослужещите и цивилните служители от ЦВО и на началниците на ОВВО;
16. предлага на министъра на отбраната за
утвърждаване длъжностното разписание на
ЦВО и подчинените военни окръжия и извършването на изменения и допълнения в тях;
17. ръководи дейността по атестирането
на служителите от ЦВО съгласно Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и подзаконовите актове;
18. утвърждава графиците за ползване на
платен годишен отпуск в ЦВО;
19. контролира изпълнението на нормативните актове и задачите, поставени на ОВВО
и на организационните звена на ЦВО;
20. организира управлението и експлоатацията на имотите и вещите, предоставени за
ползване от Централното военно окръжие;
21. организира обмена на информацията
между организационните звена на ЦВО и
държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация.
(2) Началникът на ЦВО упражнява и други правомощия, определени с нормативните
актове или възложени му от министъра на
отбраната.
(3) При изпълнение на правомощията си
началникът на ЦВО се подпомага от заместник-началник.
(4) Функциите на началника на ЦВО при
негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от заместник-началника на ЦВО или от определен за
всеки конкретен случай началник на отдел.
Чл. 9. Заместник-началникът на ЦВО:
1. организира изпълнението на нормативните и административните актове на министъра на отбраната и актовете на началника
на ЦВО;
2. организира подготовката, разработването
и изпълнението на годишния и месечните
планове на дейността на ЦВО;
3. координира дейността на организационните звена при изпълнение на функциите и
задачите на ЦВО, както и взаимодействието с
административните звена на Министерството
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на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската
армия, други държавни органи, ведомства и
организации;
4. координира дейностите по осъществяване
на ефективното управление на материалнотехническите и финансовите средства на ЦВО
и прави предложение до началника на ЦВО
за осигуряване на баланс между наличните
ресурси и извършваните разходи;
5. осъществява контрол на дежурните, охраната и състоянието на дисциплината в ЦВО;
6. организира правилната експлоатация
и техническото обслужване на служебните
транспортни средства;
7. координира дейността по медицинско,
психологично, жилищно и социално битово
осигуряване и аварийна и противопожарна
безопасност;
8. изпълнява и други функции и задачи,
възложени от началника на ЦВО.
Чл. 10. Главният юрисконсулт е пряко
подчинен на началника на ЦВО и:
1. съгласува за законосъобразност или дава
становища за законосъобразност на проектите
на административните актове на началника
на ЦВО;
2. изготвя становища по правни въпроси
във връзка с дейността на ЦВО;
3. осъществява процесуалното представителство на ЦВО;
4. осигурява в правно отношение цялостната дейност на ЦВО;
5. осигурява необходимите правни действия
за събиране на вземанията на ЦВО;
6. оказва методическа помощ в правно
отношение на ОВВО при осъществяване на
тяхната дейност;
7. изпълнява в рамките на функционалните
си задължения и други задачи, възложени от
началника и заместник-началника на ЦВО.
Чл. 11. Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на началника
на ЦВО и:
1. организира и отговаря за спазването на
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и другите нормативни
актове по прилагането му в ЦВО и ОВВО;
2. предприема мерки за ограничаване на
нерегламентиран достъп до класифицирана
информация;
3. предоставя в ДКСИ необходимите данни
за определянето на ЦВО като организационна
единица;
4. организира изготвянето на списъците на
длъжностите или задачите в ЦВО, за които
се изисква достъп до класифицирана информация – държавна и служебна тайна;
5. организира подготовката и изпраща
документите за извършване на проучване от
ДАНС и издаване на разрешения за достъп
до класифицирана информация на служителите в ЦВО;
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6. подготвя становища за провеждане на
обикновени и специални обществени поръчки
с наличие на държавна тайна;
7. организира и провежда обучението на
служителите от ЦВО и военните окръжия в
областта на защитата на класифицираната
информация;
8. контролира дейността на регистратурата
за класифицирана информация и осигурява
достъп до класифицирана информация само
на определени служители при стриктно спазване на принципа „необходимост да се знае“;
9. осигурява и следи за правилното размножаване, изпращане, предаване, пренасяне и приемане на материали, съдържащи
класифицирана информация, до и от други
организационни единици или формирования;
10. изпълнява и други задачи, произтичащи
от нормативните актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
Чл. 12. Финансовият контрольор е пряко
подчинен на началника на ЦВО и:
1. извършва предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с дейността на ЦВО, в
съответствие с изискванията на Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор и указанията на министъра
на финансите по ред, определен с вътрешни
правила;
2. извършва насрещни проверки на място
в обектите за предварителен контрол преди
поемането на задължение и преди извършването на разходи от ЦВО;
3. изпълнява и други задачи, произтичащи
от нормативните актове, регламентиращи
контрола на финансовата дейност на службата и военните окръжия, възложени му от
началника и заместник-началника на ЦВО.
Чл. 13. Отдел ,,Административно обслужване и човешки ресурси“ (АОЧР):
1. планира, организира и осъществява цялостната дейност по управление на човешките
ресурси на ЦВО и методически подпомага
военните окръжия;
2. изготвя или участва в изготвянето на
проекти на административни актове на началника на ЦВО;
3. изготвя и поддържа в актуално състояние
длъжностното разписание, поименното разписание на длъжностите за ЦВО, длъжностните
характеристики и база данни в програмата
„ОМЕКС – 2000“;
4. изготвя и съгласува актовете, свързани с
възникването, изменението и прекратяването
на трудовите правоотношения на цивилните
служители, а при оправомощаване на началника на ЦВО от министъра на отбраната – съгласува актовете по назначаване, преминаване
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и освобождаване от военна служба и служба
в резерва, както и за повишаване във военно
звание на военнослужещите от ЦВО;
5. създава, съхранява и актуализира трудовите досиета на цивилните служители и
служебните дела на военнослужещите от
ЦВО и на началниците на военни окръжия;
6. планира и организира обучението на
служителите от ЦВО и ОВВО с цел повишаване на квалификацията, преквалификацията
и кариерното им развитие;
7. координира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики и
осъществява методическа, организационна и
техническа помощ на ОВВО;
8. изготвя удостоверителни документи,
свързани с военната служба на военнослужещите и т рудовите правоотношени я на
цивилните служители;
9. изготвя отговори на заявления, жалби
и сигнали от военнослужещи, цивилни служители и граждани;
10. организира, планира и осигурява контакти с медиите и комуникацията с обществеността, както и дейността по осигуряването
на социалния диалог и сътрудничеството със
синдикалните организации;
11. организира и осъществява дейности по
въвеждане и редактиране на информацията
в уебсайта и по осигуряване на достъпа до
обществена информация;
12. организира, планира и осигурява дейностите по подготовката, дизайна и изработването на печатни материали за осигуряване
на рекламните кампании за набиране на
кандидати за военна служба и за служба в
доброволния резерв, за обучение в курсове
за начална и специална военна подготовка и
дейностите по социална адаптация;
13. организира дейността по осигуряване
на безопасни и здравословни условия на труд
и спазване на мерките за безопасност и хигиена на труда;
14. организира дейността по провеждането
на атестирането на военнослужещите и дейността по оценка на трудовото изпълнение от
цивилните служители и подпомага началника
на ЦВО при определянето на критериите,
условията и реда за тези дейности;
15. организира и осъществява деловодната дейност на ЦВО, осигурява опазването и
съхраняването на документацията в архивни
дела, води отчетност и осигурява информация
за входящата и изходящата кореспонденция,
отговаря за изграждането и поддържането
на информационните и архивните фондове;
16. организира дейността по осигуряването
на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители, с цел
пълноценното използване на отпуските и
свободното им време;
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17. организира служебното време на военнослужещите и работното време на цивилните служители и неговото отчитане извън
нормалната му продължителност;
18. изготвя анализи, отчети, доклади, сведения и други документи, свързани с дейността
на отдела и ЦВО;
19. организира провеждането на процедури
за възлагане на обществени поръчки по Закона
за обществените поръчки, води регистър на
сключените договори по тях и комплектува
досиетата на обществените поръчки;
20. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
Чл. 14. Отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране на кадри“ (ПАВОНК):
1. разработва програмен меморандум и
планиращи документи за дейността на ЦВО
и ОВВО;
2. участва в разработването на Единния
финансов план за МТО и Единния поименен
списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта им за ЦВО и ОВВО;
3. обобщава информацията по военния отчет, поддържа и съхранява регистри за резерва;
4. обобщава и извършва анализ на заявените потребности от запасни и техника-запас
за военните формирования на въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. подготвя предложение за възлагане на
мобилизационни задачи на ОВВО за комплектуване на военните формирования на
въоръжените сили и структурите по чл. 50,
ал. 2 ЗОВСРБ;
6. изготвя План за бойна готовност и План
за комплектуване на военновременни формирования и структури със запас;
7. разработва и актуализира Стратегическия
план за дейността на ЦВО;
8. изготвя годишни и месечни планове за
дейността на ЦВО през учебната година;
9. ра зрабо т ва док у мен т и и оси г у ря ва
дейностите по подготовка на учениците от
средните училища в страната;
10. организира планирането и провеждането
на рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати за обучение в курсове по
начална и/или специална военна подготовка
на студентите от висшите училища;
11. изготвя планове и процедури за оповестяване и доставяне на резервисти и техника-резерв;
12. изготвя планове, процедури и актове
на началника на ЦВО за набиране на кандидати за военна служба и за служба в резерва,
за набиране на кандидати за начална и/или
специална военна подготовка;
13. организира провеждането на преглед
на готовността за използване на техниката
с мобилизационно назначение и обобщава
резултатите от проведените прегледи;
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14. обобщава информацията и изготвя
предложения за присвояване и повишаване във
военно звание на личния състав от резерва;
15. организира дейностите по адаптацията
на военнослужещите при освобождаване от
военна служба;
16. организира и анализира извършената
дейност по отсрочване от повикване на запасни
и техника-запас при мобилизация;
17. изготвя и участва в изготвянето на
проекти на административни актове на началника на ЦВО;
18. изготвя План за рекламно-информационната дейност за популяризиране на военната
професия и службата в резерва;
19. изготвя периодични и годишни обобщени
анализи, отчети, доклади, сведения и други
документи, свързани с отдела и дейността на
Централното военно окръжие;
20. оказва помощ и извършва контрол на
военните окръжия по военния отчет, набирането на кандидати, службата в резерва и изготвя
предложения за подобряване на работата;
21. поддържа базата данни от автоматизираната информационна система за управление на човешките ресурси (АСУ на ЧР) в
модулите „Отчет на ресурсите от резерва“ и
„Кандидати“ за цялата страна;
22. изготвя доклади за резултатите от работни срещи и международни мероприятия по
двустранно и многостранно сътрудничество
в областта на резерва;
23. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
Чл. 15. Отдел „Финансово-стопански дейности“ (ФСД):
1. оказва методическа помощ на военните
окръжия по управление на финансовите средства, собствеността и транспортните средства;
2. организира и осъществява разходването и отчитането на финансовите ресурси по
бюджета на ЦВО, като прилага принципите
на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност при финансирането на
ежедневната дейност;
3. осъществява счетоводната политика, като
организира превантивния контрол, вътрешноорганизационната финансова дейност и
счетоводната отчетност съгласно действащите
нормативни разпоредби;
4. организира и извършва финансовосче т овод но т о обс л у ж ва не и дей нос т и т е,
свързани с формирането и изплащането на
възнагражденията, общественото и здравното
осигуряване на военнослужещите и цивилните служители от ЦВО и ВО; актуализира и
поддържа ежемесечно данните в програмата
„ОМЕКС – 2000“ в частта „Заплати“;
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5. организира и изготвя актуализирана
годишна бюджетна сметка (ГБС) за децентрализирана издръжка на ЦВО и нейното
разпределение по военни окръжия;
6. организира, изготвя и обобщава месечни
заявки за финансови средства на организационните звена на ЦВО и ВО и ги представя
в дирекция „Планиране, програмиране и
бюджет“ – МО;
7. извършва промяна и актуализира състоянието на ГБС на ЦВО по писма на дирекция
„Планиране, програмиране и бюджет“ – МО;
8. координира, коригира и предлага за
утвърждаване разходите и плащанията на
военните окръжия;
9. организира и изготвя Единния финансов
план за МТО в частта му за ЦВО на база
указанията на първостепенния разпоредител
с бюджетни кредити и началника на Централното военно окръжие;
10. формулира потребностите за следващия
планов период, за което изготвя заявки и
спецификации по позиции и ги предлага на
началника на ЦВО за включване в Плана за
материално-техническо осигуряване на ЦВО
и военните окръжия;
11. организира правилното движение на
дълготрайни активи и материални запаси
(завеждане на отчет, съхранение и снемане
от отчет), осигурени за дейността на ЦВО
и ОВВО;
12. организира и участва в провеждането
на инвентаризации и проверки в срокове и
периодичност, определени в съответствие със
Закона за счетоводството и вътрешноведомствената уредба на Министерството на отбраната, и бракуване на материални средства;
13. организира отчитането, контролирането
и своевременното заплащане на разходи към
дружествата доставчици;
14. организира и осигурява поддържането
на сградния фонд и санитарно-хигиенните
условия на ЦВО;
15. организира и осъществява транспортното осигуряване на ръководството на ЦВО;
16. участва в извършването на контрол върху дейността на военните окръжия, свързана
с финансовото и материалното осигуряване,
и прави предложения за подобряване на работата;
17. изготвя обобщени периодични и годишни анализи, отчети, доклади, сведения и
други документи свързани с финансовото и
логистичното осигуряване;
18. организира дейността по медицинско,
психологично, жилищно и социално-битово
осигуряване и аварийна и противопожарна
безопасност;
19. подпомага осъществяването на предварителен, текущ и последващ контрол на
договорите, сключени с ЦВО;
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20. Планира провеждането на процедури
за възлагане на обществени поръчки и отчита разходите по реализираните обществени
поръчки;
21. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
Чл. 16. Отдел „Информационно-техническо
осигуряване“ (ИТО):
1. организира изграждането и въвежда в
експлоатация автоматизираните информационни системи/мрежи (АИС/М) за поддържане
на автоматизираните регистри за нуждите на
военния отчет в модулите от АСУ на ЧР „Отчет на ресурсите от резерва“ и „Кандидати“;
2. организира и осъществява денонощно
дежурство, охраната и пропускателния режим
за осигуряване на своевременното оповестяване на ЦВО и ОВВО при привеждане в
по-висока бойна готовност;
3. организира събирането на информация
от подчинените ОВВО, нейното обобщаване
и съхранение при поддържане на постоянна
бойна готовност, при привеждане в по-висока
бойна готовност и провеждане на мероприятия
при мобилизация;
4. организира поддържането на локални и
регионални мрежи в ЦВО и подчинените му
ОВВО и въвеждането на системи от мерки по
видовете защита на класифицираната информация на автоматизираните информационни
системи или мрежи (АИС/М) в организационната единица;
5. организира ежедневната поддръжка (обновяване на софтуер и хардуер, поддържане в
изправност техническото състояние на сървърите и работните станции, както и осигуряване
на актуалността на базата от данни);
6. подпомага подчинените военни окръжия
при експлоатацията на АИС/М и поддържането
на работните станции и локалните мрежи;
7. организира и у частва в процеса по
акредитацията на сигурността на АИС/М и
криптографските мрежи в ЦВО и подчинените му военни окръжия;
8. следи за правилното класифициране и
маркиране на работните станции, АИС/М и
материалите в съответствие със списъка на
категориите информация;
9. създава необходимата организация за
спазване на изискванията за сигурността на
АИС/М;
10. уведомява незабавно началника на ЦВО
и служителя по сигурността на информацията в случай на нерегламентиран достъп до
класифицирана информация на работните
станции, АИС/М и техническите носители и
предприема мерки за ограничаване на достъпа до тях;
11. участва в изготвянето на списък на
категориите информация в ЦВО, подлежащи
на класификация като служебна тайна;
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12. участва в комплектуването и изпращането на документите в Държавна агенция
„Национална сигурност“ за получаване на
достъп до класифицирана информация на
служители от ЦВО;
13. организира, провежда и води на отчет
текущото и тематичното обучение на служителите от ЦВО при работа с класифицирани
работни станции, АИС/М;
14. участва в изготвянето на анализ на риска и разработването на План за физическата
сигурност на класифицираната информация
в ЦВО;
15. участва в определянето на зоните за
сигурност, въвеждането на контролиран режим на влизане, движение и излизане от тях;
16. у частва в установяване на обстоятелствата, свързани с компрометиране на
сигурността;
17. участва в разработването и актуализирането на План за защита на класифицираната
информация при положение на война, военно
или друго извънредно положение;
18. организира и осъществява дейности по
администриране на уебсайта на ЦВО;
19. организира дейностите по проектиране,
изграждане и поддръжка на работоспособността на системите в ЦВО и подчинените
му военни окръжия;
20. изпълнява и други задачи, възложени
от началника и заместник-началника на ЦВО.
Чл. 17. Отдел „Столичен“:
1. води военния отчет в Столичната община,
изготвя военноотчетни документи, поддържа и съхранява регистри за личния състав
от резерва и запаса и за техниката-резерв и
техниката-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни
на водещите се на военен отчет български
граждани и техника в Столичната община;
3. ръководи дейностите по военния отчет на
гражданите и техниката в офисите за военен
отчет в районите;
4. изпълнява възложените от ЦВО задачи за
комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни
документи и организира получаването им;
6. организира оповестяването и доставянето
на ресурсите от резерва от районите на Столичната община до пунктовете за приемане
на запас на военновременните формирования
и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
7. съгласува заявените за доставяне запасни
и техника-запас с представители на военновременните формирования от въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
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8. изготвя папка-бележник за бойна готовност и План за доставяне на запасни и техника-запас на ППЗ на военните формирования
и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
9. изготвя годишни и месечни планове
за подготовката на отдел „Столичен“ през
учебната година;
10. провежда подготовката на отдел „Столичен“ за осигуряване комплектуването на
военновременните формирования и структурите със запас;
11. разработва План за участие в щаб за
координация и взаимодействие за защита на
населението, имуществата и материалните
ценности при бедствия в Столичната община;
12. изпълнява планове и процедури за
набиране на кандидати за начална и/или
специална военна подготовка и осигуряване
на дейности по подготовка на учениците от
средните училища в Столичната община;
13. изготвя предложения за присвояване
и повишаване във военно звание на личния
състав от резерва в Столичната община;
14. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от
резерва в Столичната община;
15. оказва методическа помощ на областната, общинската и районната администрация по
военния отчет и подготовката за мобилизация;
16. организира и провеж да преглед на
готовността на техниката за използване с
мобилизационно назначение в Столичната
община;
17. организира актуализирането на дан
ните от Главна дирекция „Регистрация и
административно обслужване“ (ГРАО) на
резервистите и за техника от структурите на
министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на техниката;
18. организира и провежда мероприятия
по набиране на кандидати за военна служба,
за служба в доброволния резерв, за обучение
във висшите военни училища и подпомага
кандидатите при подготовката и комплектуването на документите;
19. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати
за военна служба и служба в доброволния
резерв на територията на Столичната община;
20. взаимодейства с органите на местната
и изпълнителната власт, училищата, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“ при провеждане на рекламноинформационната дейност за популяризиране
на военната служба;
21. създава необходимата организация за
изпълнение на програмата за военна подготовка на учениците от средните училища,
свързана с отбраната на страната;
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22. участва с представители в заседанията
на Столичния съвет за сигурност;
23. осъществява дейности по социалната
адаптация на освободените военнослужещи
от военна служба в Столичната община;
24. извършва административно обслужване
и административни услуги на българските
граждани от Столичната община;
25. изготвя анализи, отчети, доклади и
сведения за дейността на отдела;
26. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
Чл. 18. (1) Военното окръжие организационно се състои от ръководство и областни
военни отдели с офиси за военен отчет в
общините/районите към тях.
(2) Ръководството на военното окръжие:
1. ръководи областните военни отдели и
военният отчет в зоната за отговорност и обобщава информацията за съответните области;
2. организира изпълнението на възложените
задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и
структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
3. организира изпълнението на планове
и процедури за набиране на кандидати за
начална и/или специална военна подготовка
и осигуряване на дейности по подготовка на
учениците от средните училища, свързана с
отбраната на страната;
4. организира и провежда рекламно-информационната кампания за набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния
резерв и обучаеми за висшите военни училища;
5. обобщава предложенията на ОВО за
присвояване и повишаване във военно звание на личния състав от резерва в зоната за
отговорност;
6. организира денонощно дежурство за
осигуряване на своевременното оповестяване
на военното окръжие при привеждане в повисока бойна готовност;
7. изготвя План за бойна готовност и План
за комплектуване на военновременни формирования и структури със запас;
8. изготвя годишни и месечни планове за
дейността на ВО през учебната година;
9. изготвя месечни и годишни анализи,
отчети, доклади, сведения и други документи,
свързани с дейността на ВО;
10. извършва предварително съгласуване
на годишните планове за дейността на ОВО
през учебната година;
11. планира комплектуването на военновременните формирования и структурите по
чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ със запасни и техниказапас;
12. координира изготвянето и актуализирането на плановете за участие в щабове за
координация и взаимодействие за защита на
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населението, имуществата и материалните
ценности при бедствия в областните военни
отдели и офисите за военен отчет в общините/районите;
13. изготвя програмен меморандум на
програмния елемент за ВО от програма 2.4.
„Резерв на въоръжените сили“;
14. организира дейностите по адаптацията
на военнослужещите, освободени от военна
служба;
15. осъществява финансово и счетоводно
осиг у ряване и дейностите по социалната
адаптация на военнослужещите, освободени
от военна служба;
16. осъщес т вява деловодната дейнос т,
комуникационното осигу ряване и обмена
на информацията, функционирането на регистратурата за класифицирана информация
(РКИ) и възлите от автоматизираната информационна система на Българската армия
(АИС на БА) с ОВО;
17. организира поддържането на имотите,
предоставени на окръжието, и организира
тяхната охрана;
18. осигурява материалните средства за
функциониране на окръжието;
19. участва в заседанията на съветите по
сигурност на територията на окръжието;
20. изготвя обобщени анализи, отчети и сведения за дейността по набиране на кандидати
за служба в доброволния резерв по областни
военни отдели и съхранява екземплярите от
договорите на резервистите;
21. оказва помощ и извършва контрол на
областните военни отдели в зоната на отговорност на окръжието;
22. контролира използването на транспортните средства на окръжието;
23. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
(3) Областният военен отдел:
1. води военния отчет в областта, изготвя
военноотчетни документи, поддържа и съхранява регистри за резервисти, техника-резерв,
запасни и техника-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни
на водещите се на военен отчет български
граждани и техника в съответната област;
3. ръководи дейностите по военния отчет
на гражданите и техниката в общините (районите);
4. комплектува със запасни и техника-запас военните формирования на въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. възлага мобилизационно назначение на
запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни документи и организира получаването им;
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6. организира оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас в областта
и общините/районите;
7. провежда мероприятия за съгласуване на
заявените (доставените) запасни и техниказапас с представители на военните формирования от въоръжените сили и структурите по
чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. изготвя папка-бележник за бойна готовност и План за доставяне на запасни и техника-запас на ППЗ на военните формирования
и структурите;
9. изготвя годишни и месечни планове за
дейността на ОВО през учебната година;
10. осигурява комплектуването на военновременните формирования и структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ със запасни и техника-запас;
11. разработва план за участие в щаб за
координация и взаимодействие за защита на
населението, имуществата и материалните
ценности при бедствия в областта;
12. изпълнява планове и процедури за
набиране на кандидати за начална и/или
специална военна подготовка и осигуряване
на дейности по подготовка на учениците от
средните училища в страната;
13. изготвя предложения за присвояване
и повишаване във военно звание на личния
състав от резерва в областта;
14. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от
резерва в областта;
15. оказва методическа помощ на областната и общинската администрация по военния
отчет и подготовката за мобилизация;
16. организира и провеж да преглед на
готовността за използване на техниката с
мобилизационно назначение в областта;
17. организира актуализирането на данните от Главна дирекция „Регистрация и
административно обслужване“ (ГРАО) на
резервистите и за техника от структурите на
министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на техниката;
18. организира и провежда мероприятия
по набиране на кандидати за военна служба,
за служба в доброволния резерв, за обучаеми
във висшите военни училища и подпомага
кандидатите при подготовката и комплектуването на документите;
19. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати
за военна служба, службата в доброволния
резерв и обучението във висшите военни
училища на територията на областта;
20. взаимодейства с органите на изпълнителната власт, училищата, Изпълнителната
агенция „Военни клубове и военно-почивно
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дело“ при провеждане на рекламно-информационната дейност за популяризиране на
военната служба;
21. създава организация за изпълнение на
програмата за подготовка на учениците от
средните училища свързана с отбраната на
страната;
22. организира работата на контролния
пункт за класифицирана информация и пункта
от АИС на БА;
23. участва с представители в заседанията
на областния/общинските съвети по сигурност;
24. осъществява дейности по социалната
адаптация на освободените военнослужещи
от военна служба в областта;
25. извършва административно обслужване
и административни услуги на българските
граждани от областта;
26. организира ох раната, поддръж ката
и опазването на имотите, предоставени на
отдела;
27 изготвя анализи, отчети, доклади и
сведения за дейността на отдела;
28. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО и началника на военното окръжие.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
Чл. 19. (1) Организацията на работата в
ЦВО се осъществява по реда на ЗОВСРБ,
ЗРВСРБ, подзаконовите актове по тяхното
прилагане, Устава за войсковата служба на
въоръжените сили на Република България
и вътрешните правила за организация на
работата, утвърдени от началника на ЦВО.
(2) Непосредственото ръководство на ЦВО
и подчинените му ОВВО се осъществява от
началника на ЦВО, подпомаган от заместник-началника и началниците на отдели,
които носят отговорност за точното и срочно
изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на своите дейности.
(3) Непосредственото ръководство на военното окръжие и областните военни отдели
в него се осъществява от неговия началник,
който носи отговорност за точното и срочно
изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на дейността.
(4) Служителите от ЦВО и военните окръжия изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
тяхното точно и срочно изпълнение в съответствие с длъжностната им характеристика.
Чл. 20. (1) Входящата и изходящата преписка се регистрират в регистратурата във
входящ регистър, като се отбелязва датата
на получаването им.
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(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува преписка, която се разпределя според адресата или
съдържанието є.
(3) Изходящите от ЦВО и военните окръжия документи се съставят в два екземпляра.
Първият екземпляр съдържа името и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното звено, съгласувал
документа, като се посочва и датата.
Чл. 21. (1) Работното време на личния
състав във ЦВО и подчинените му ОВВО при
5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и
40 часа седмично.
(2) Началото и краят на работното време се
определят със заповед на началника на ЦВО.
(3) Началникът на ЦВО със заповед може
да определи ненормирано работно време за
цивилни служители на определени длъжности
при спазване на нормите за междудневна и
седмична почивка.
Чл. 22. Редът за влизане на личния състав в сградите и пропускателният режим за
длъжностни лица и граждани се определят
със заповед на началника на ЦВО.
Чл. 23. (1) При изпълнение на задачите
си ЦВО взаимодейства с административните
звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната, Българската армия и други
държавни органи, ведомства и организации.
(2) Взаимодействието се осъществява на
основата на:
1. действащите нормативни актове и актовете на министъра на отбраната;
2. сключени договори и споразумения;
3. утвърдени от министъра на отбраната
планове и програми.
(3) Взаимодействието на ЦВО с други
държавни и местни органи, ведомства и организации в страната и в чужбина включва:
1. обмен на информация относно дейността
на резерва;
2. осъществяване на сътрудничество с организации на НАТО и ЕС, както и с чужде
странни организации по отношение на резерва;
3. провеждане на семинари, симпозиуми,
конференции, курсове и др.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 21, ал. 4 от Закона за резерва на въоръжените сили.
§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 февруари 2014 г.
Министър:
Ангел Найденов
821
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НАЦИОНАЛНО БЮРО
ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ
РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
ПРАВИЛНИК

за дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
и неговата администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, съставът, функциите и организацията на
дейността на Националното бюро за контрол
на специалните разузнавателни средства, наричано по-нататък „Националното бюро“ или
„Бюрото“, и неговата администрация.
Чл. 2. Националното бюро е независим държавен орган, който осъществява наблюдение
на процедурите по разрешаване, прилагане и
използване на специалните разузнавателни
средства, спазване на принципа на финансова
обвързаност, съхраняването и унищожаването
на информацията, получена чрез специални
разузнавателни средства (СРС), както и защита
на правата и свободите на гражданите срещу
незаконосъобразното използване на СРС.
Чл. 3. Дейността на Националното бюро
се осъществява на принципите на законност
и политически неутралитет.
Чл. 4. Бюрото е юридическо лице със
седалище в гр. София и е първостепенен
разпоредител с бюджет.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО
Чл. 5. Националното бюро е постоянно
действащ колегиален орган, който се състои
от петима членове, включително председател
и заместник-председател, и се подпомага от
администрация, служителите в която се назначават по трудово правоотношение.
Чл. 6. Съставът на Бюрото се избира от
Народното събрание за срок от 5 години по
реда, определен от Закона за специалните
разузнавателни средства.
Чл. 7. Членовете на Националното бюро
са равнопоставени и осъществяват дейността
си съгласно ЗСРС и този правилник.
Г л а в а

т р е т а

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО
Чл. 8. (1) Националното бюро осъществява
наблюдение на процедурите по:
1. искане, разрешаване, прилагане и използване на СРС;
2. използване, съхраняване и унищожаване
на получената чрез СРС информация.
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(2) За осъществяване на дейността по ал. 1
Бюрото в рамките на своята компетентност:
1. изиск ва информаци я от органите и
структурите по чл. 13, 15 и 20 от Закона за
специалните разузнавателни средства;
2. проверява редовността на водене на
регистрите при органите и структурите по
чл. 13, 15 и 20 от Закона за специалните
разузнавателни средства за тяхната дейност
по закона заедно със съхраняваните искания,
разрешения и разпореждания по използването
и прилагането на СРС, както и за съхраняването и унищожаването на придобитата чрез
тях информация;
3. дава задължителни указания, свързани
с подобряване на режима на използване и
прилагане на СРС, както и за съхраняване
и унищожаване на придобитата чрез тях информация;
4. разработва образци на регистрите при
органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 от
Закона за специалните разузнавателни средства за тяхната дейност по закона;
5. разработва правила за водене на регистрите по т. 4;
6. разработва правила за съхраняването
на искания, разрешения и разпореждания по
използването и прилагането на СРС;
7. уведомява прокуратурата и ръководителите на органите по чл. 13, 15 и 20 от Закона за
специалните разузнавателни средства, когато
установи данни за неправомерно използване
и прилагане на СРС, съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация;
8. сътрудничи със сродни чуждестранни
и международни организации и институции.
(3) Бюрото систематизира и анализира
информацията по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) Бюрото уведомява служебно гражданите,
когато спрямо тях са били прилагани неправомерно СРС, освен в случаите по чл. 34ж,
ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни
средства.
(5) Органите на изпълнителната и съдебната власт, службите за сигурност и обществен
ред, както и гражданите са длъжни да оказват
съдействие на членовете на Бюрото и служителите му при осъществяване на техните
правомощия по закон.
(6) При осъществяване на правомощията
си членовете на Бюрото и служителите му
се легитимират със служебна карта.
Чл. 9. Националното бюро приема с решение:
1. правилник по чл. 34б, ал. 8 от Закона за
специалните разузнавателни средства;
2. образците и правилата по чл. 8, ал. 2,
т. 4 – 6;
3. проект на годишен бюджет и проект за
бюджетна прогноза;
4. други актове.
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Чл. 10. Ежегодно до 30 април Националното
бюро изготвя и приема доклад за дейността
си по чл. 34б, ал. 7 от Закона за специалните
разузнавателни средства и до 31 май го внася
в Народното събрание.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО
Чл. 11. (1) Националното бюро обсъжда и
решава въпросите от своята компетентност на
закрити заседания. По решение на Бюрото в
закрито заседание могат да участват служители от администрацията му и външни лица.
(2) По решение на Бюрото отделни заседания могат да бъдат открити.
Чл. 12. (1) Заседанията на Националното
бюро са редовни и извънредни.
(2) Бюрото заседава редовно най-малко
веднъж седмично по предварително оповестен
дневен ред.
(3) Заседанията се свикват от председателя
и се провеждат, ако на тях присъстват наймалко трима от членовете на Бюрото.
(4) Заседания могат да бъдат свиквани
и по писмено искане на най-малко трима
от членовете на Бюрото, които предлагат и
проект на дневен ред.
Чл. 13. (1) Проектът на дневния ред се
изготвя и предоставя заедно с необходимите
материали на членовете на Националното
бюро не по-малко от два работни дни преди
заседанието.
(2) По предложение на всеки член на Бюрото в дневния ред могат да бъдат включвани
и допълнителни точки.
(3) Проектът на дневния ред се гласува
от членовете при откриване на заседанието.
Чл. 14. Заседанията се ръководят от председателя, а в случай на негово отсъствие – от
заместник-председателя или от определен
със заповед на председателя член на Бюрото.
Чл. 15. Отсъствие на член на Националното
бюро от заседание, свикано по реда на чл. 12,
е допустимо само в случай, че:
1. е в служебна командировка;
2. е в законоустановен отпуск;
3. са налице други обективни причини, за
които председателят е уведомен.
Чл. 16. (1) Националото бюро приема
решения.
(2) Решенията се приемат с явно поименно
гласуване и с мнозинство най-малко трима
от членовете на Бюрото.
(3) Гласуването се изразява със „ЗА“ или
„ПРОТИВ“.
Чл. 17. (1) За всяко заседание на Националното бюро се изготвя протокол, който
се подписва от членовете, присъствали на
заседанието, и от протоколиста.
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(2) В протокола по ал. 1 задължително се
вписват датата, мястото, началото и краят на
заседанието, видът на заседанието, имената
на присъствалите, дневният ред, проведените
обсъждания, приетите решения и резултатите
от гласуванията.
(3) Протоколът се изготвя не по-късно от
три работни дни след заседанието.
Чл. 18. (1) Председателят на Националното бюро:
1. представлява Бюрото в страната и в
чужбина;
2. утвърждава дневния ред, свиква и ръководи заседанията;
3. прави предложения по чл. 9;
4. уведомява Народното събрание за възникнали обстоятелства по чл. 34в, ал. 6 и
7 от Закона за специалните разузнавателни
средства;
5. съгласува образците на регистрите и правилата по чл. 34е, ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства с институциите
по чл. 34е, ал. 3 от Закона за специалните
разузнавателни средства и ги утвърждава;
6. осъществява общото ръководство на
администрацията;
7. утвърждава длъжностното и щатното
разписание и длъжностните характеристики
на служителите;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
правоотношения със служителите;
9. сключва договори с външни сътрудници,
експерти и други лица, необходими за изпълнение на задачите на Бюрото;
10. командирова в страната и в чужбина
членовете на Бюрото и служителите;
11. внася в Народното събрание проектобюджета на Бюрото, контролира изпълнението
и отчитането на бюджета;
12. осъществява взаимодействие с други
държавни органи, юридически лица и чуждестранни институции;
13. ръководи и контролира дейностите,
свързани с реализацията на национални и
международни проекти;
14. утвърждава всички изискващи се от
Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане
вътрешни документи относно защитата на
класифицираната информация;
15. утвърждава правилата за вътрешния
трудов ред, правилата за структурата и организацията на работната заплата, правилата
за администриране на документооборота,
както и други правила при необходимост.
(2) Председателят на Бюрото издава заповеди, указания и утвърждава приетите от
Бюрото вътрешни правила.
Чл. 19. Заместник-председателят подпомага
председателя при изпълнение на функциите му
и в случай на негово отсъствие ги изпълнява.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО
БЮРО И НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 20. (1) Главният секретар анализира,
планира, организира, разпределя, координира,
контролира, отчита и носи отговорност за
изпълнението на дейностите и задачите на
администрацията, произтичащи от закони,
подзаконови актове, вътрешни правила, решенията на Бюрото и заповедите на председателя.
(2) Главният секретар осъществява непосредственото ръководство на служителите в
администрацията, като:
1. оказва съдействие на членовете на Бюрото при изпълнение на техните правомощия;
2. организира провеждането на заседанията
на Бюрото и съставя проект за дневен ред;
3. организира и участва в изготвянето на
проекти на вътрешни актове на Бюрото;
4. отговаря за обучението и повишаването
на квалификацията на служителите, контролира дейностите по изготвяне на длъжностните им характеристики и атестирането им.
Чл. 21. (1) Служителите, подпомагащи
дейността на Националното бюро, свързана
с неговите компетенции:
1. извършват или участват в извършването
на проверки по чл. 34е, ал. 1, т. 2 от Закона
за специалните разузнавателни средства с
право на достъп до съответните документи и
помещения съгласно чл. 34е, ал. 4 от Закона
за специалните разузнавателни средства;
2. участват в изготвянето на образците и
правилата по чл. 34е, ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства;
3. анализират информацията, постъпваща
във връзка с осъществяване на правомощията
на Бюрото, и изготвят експертни становища
и предложения;
4. участват в подготовката на проекта на
годишния доклад на Бюрото пред Народното
събрание.
(2) Служителите, подпомагащи организационно и технически Националното бюро,
извършват или участват в извършването на
дейностите по:
1. изготвяне на мотивирани становища по
административни, правни, финансови, стопански и други въпроси от техните компетенции;
2. защита на националната и чуждестранната класифицирана информация;
3. правнонормативни проблеми и процесуално представителство;
4. изготвяне на проекти на длъжностното
и щатното разписание и длъжностните характеристики;
5. изготвяне на проекти на актовете по
възникване, изменение и прекратяване на
трудовите правоотношения на членовете на
Бюрото и на служителите, съхраняване на
кадровите им дела, изготвяне и по разпореждане издаване на удостоверителни документи;
6. финансирането на Бюрото, счетоводните
операции и съхраняването на документацията
по тях;
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7. организиране, осъществяване и контролиране на управлението и стопанисването на
собствеността на Бюрото;
8. организиране и осъществяване на административното обслужване на външните
институции и гражданите;
9. регистриране на документите, контролиране на движението и архивирането им;
10. организиране и подпомагане на международните връзки на Бюрото;
11. подготовка и реализация на програми,
проекти и обучения на членовете на Бюрото
и служителите, свързани със служебната им
дейност;
12. създаване и поддържане на здравословни
и безопасни условия на труд.
(3) На служителите по ал. 1 могат да бъдат възлагани и задачи от направленията на
дейност по ал. 2.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът е приет
на основание чл. 34б, ал. 8 от Закона за специалните разузнавателни средства с решение
на Националното бюро от 31 януари 2014 г. и
влиза в сила от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Председател:
Бойко Рашков
694
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Инструкция за изменение на Инструкция
№ И-3 от 2012 г. за организацията на взаимодейс твието меж д у Проку рат у рата на
Република България и Военна полиция (ДВ,
бр. 94 от 2012 г.)
§ 1. Раздел VII „Достъп на служба „Военна
полиция“ до Унифицираната информационна
система и Ведомствения сайт на Прокуратурата на Република България“ с чл. 36 – 38
се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Инст ру к ци ята влиза в сила от ден я
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на отбраната:
Ангел Найденов
Главен прокурор на Република България:
Сотир Цацаров

792
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
РЕШЕНИЕ № 545
от 27 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хаджидимово, одобрява ПУП – парцеларен план
на проектно трасе на водопровод от ПИ 000132,
землище на с. Садово, до новоизграждаща се
водопроводна мрежа за с. Садово, община Хаджидимово.

841

Председател:
М. Имамов

РЕШЕНИЕ № 546
от 27 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хаджидимово, одобрява ПУП – парцеларен план
на проектно трасе на водопровод от ПИ 501.3,
землище на с. Ново Лески, до новоизграждаща
се водопроводна мрежа за с. Ново Лески, община
Хаджидимово.

842

Председател:
М. Имамов

6. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква „б“
и чл. 148, ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РзС-1
от 5.02.2014 г. на Община Видин, област Видин, за
строеж: „Регионално депо за битови отпадъци в
регион Видин на площадка, намираща се в землището на с. Жеглица, местност Рамова ливада (Козя
гърбина), поземлен имот № 110011, ЕКАТТЕ 29043.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез министъра на инвестиционното проектиране.
823
2. – Висшият адвокатски съвет обявява, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата
с решение по д.д. № 2/2013 г. на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Монтана, Кирил
Иванов Йосифов – адвокат от Адвокатската колегия – Монтана, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок три месеца.
796
4. – Висшият адвокатски съвет обявява, че на
основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 1/2013 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Търговище, Борислав Маринов Иванов – адвокат от
Адвокатската колегия – Търговище, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
шест месеца.
797

2. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по: 2.1.
Филология (полска литература) – един; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (книгознание, библиотекознание, библиография) – един;
4.5. Математика (вероятности и статистика – разклоняващи се стохастични процеси) – един; 3.5.
Обществени комуникации и информационни науки
(онлайн журналистика и комуникация) – един; 4.5.
Математика (вероятности и статистика – вероятностни разпределения при модели на риск) – един;
доценти по: 2.1. Филология (общо и индоевропейско
езикознание) – един; 1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика (съвременни
образователни технологии) – един; 2.3. Философия
(средновековна философия) – един; 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (книгознание, библиотекознание, библиография) – един;
3.6. Право (гражданско и семейно право) – един;
4.2. Химически науки (органична химия – органичен катализ) – един; главни асистенти по: 1.2.
Педагогика (мултимедия, медиазнание и медийна
педагогика) – един; 3.5. Обществени комуникации
и информационни науки (журналистика – телевизионно новинарство) – един; 3.2. Психология
(възрастова и педагогическа психология – педагогическа психология) – двама, с изисквания
към кандидатите: да притежават образователна и
научна степен „доктор“ по психология; да владеят
перфектно поне един западен език (английският е
с предимство); да имат публикации в съответната
научна област; 3.6. Право (международно право и
международни отношения) – един; 4.2. Химически
науки (физикохимия и теоретична химия) – един;
2.1. Филология (граматика и историческа лингвистика – английски език) – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Списъкът с необходимите документи е определен
в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи – в ректората, стая 108, София 1504, бул.
Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
824
29. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурси по
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за: професор по научна
специалност Строителни конструкции (проектиране и строителство на тунели и въжени линии)
към катедра „Транспортни съоръжения“ със срок
2 месеца; доценти по научна специалност: Строителни конструкции (пристанища и конструкции
на съоръжения под насип) към катедра „Транспортни съоръжения“ – един, със срок 2 месеца;
Обща, висша и приложна геодезия към катедра
„Геодезия и геоинформатика“ (направление „Обща
геодезия“) – един, със срок 3 месеца; Обща, висша
и приложна геодезия към катедра „Геодезия и геоинформатика“ (направление „Геодезия и обработка
на измервания“) – един, със срок 3 месеца; по
професионално направление 3.6. Право за доцент
по научна специалност Гражданско и семейно право
към катедра „Земеустройство и аграрно развитие“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, бул. Хр.
Смирненски 1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
827
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25. – Нов български университет – София,
обявява конкурси за: един доцент в област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство,
департамент „Кино, реклама и шоубизнес“; един
главен асистент в област на висше образование 8.
Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (рисуване и мултимедия); един
главен асистент в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление; един
главен асистент в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по английски език;
един главен асистент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4.
Театрално и филмово изкуство, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават в НБУ, ул. Монтевидео 21,
отдел „Персонал“, офис 215, тел.: 811-02-35, 811-02-15.
846
3. – Висшето училище по агробизнес и развитие
на регионите – Пловдив, обявява следните конкурси
за доценти в професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност „Философия
на културата, политиката, правото и икономиката“ – един; 3.7. Администрация и управление, научна
специалност „Социално управление“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив, бул.
Дунав 78, стая № 1, тел. 032/960-360.
814
85. – Националният археологически институт с
музей на БАН – София, обявява конкурс за доцент
по 05.03.12. Археология, специалност 2.2. История
и археология за нуждите на Секция за антична
археология със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института, ул.
Съборна 2, тел. 02/988-24-06.
854
67. – Институтът по физикохимия „Академик
Ростислав Каишев“, БАН, София, обявява конкурс
за главен асистент в професионално направление
4.2. Химически науки (Физикохимия) за нуждите
на секция „Повърхности и колоиди“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 872 7550.
815
40. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, обявява конкурси за заемане на
академичната длъжност главен асистент по 05.08.04.
Изкуствознание и изобразителни изкуства, област
на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.1. Теория на изкуствата (съвременно
българско изкуство след Втората световна война
до наши дни – един, и късносредновековно изкуство XV – XVII век – един), и двата за нуждите
на сектор „Изобразителни изкуства“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Кракра 21; справки – на тел. 02944-24-14.
847
38. – Институтът по електрохимия и енергийни
системи при БАН – София, обявява конкурси за
заемане на академични длъжности: доцент – един, и
главен асистент – един, по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
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01.05.14. Електрохимия (вкл. химически източници
на тока) за нуждите на секция „Електрохимични
методи“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да
подават документи за участие в канцеларията на
Института по електрохимия и енергийни системи
при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10,
стая 218, тел. 02/979 27 50.
879

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава за
постъпила в деловодството на Административния
съд – Габрово, жалба с вх. № 106 от 22.01.2014 г.,
подадена от областния управител на област Габрово, обективирана в Заповед № РД-02-03-15 от
22.01.2014 г., с която се оспорва Решение № 189 от
17.12.2013 г. на Общинския съвет – гр. Севлиево,
по протокол № 11 от 2013 г., с което на основание
чл. 21, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 9 ЗМДТ и
чл. 79 АПК същият колективен орган изменя и
допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Севлиево. Оспорването е
в частта, в която се изменя чл. 15, ал. 1 от същата
наредба, регламентиращ начина на определяне на
такса битови отпадъци (ТБО), във връзка с което е
образувано адм. дело № 8/2014 г. по описа на съда.
871
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба с вх. № 1 от 2.01.2014 г., подадена от Данчо
Костов Заверджиев от Ловеч, ул. Хан Крум 1А,
против чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1, т. 1, 2, 3,
4 и 5 от Наредбата за местните данъци в Община
Ловеч, изменена и допълнена с Решение № 547
от 19.12.2013 г. на Общинския съвет – гр. Ловеч,
по която е образувано адм.д. № 1/2014 г. по описа
на Административния съд – Ловеч, насрочено за
10.03.2014 г. в 13 ч.
872
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувал адм.д. № 23/2014 г.
по протест на районния прокурор при Районна
прокуратура – Лом, срещу чл. 16 от Наредба № 9
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Вълчедръм, приета с Решение № 224 по
протокол № 39 от 27.02.2003 г., на Общинския
съвет – гр. Вълчедръм, изменена и допълнена с
Решение № 38 по протокол № 6 от 29.02.2008 г. на
Общинския съвет – гр. Вълчедръм. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – районен прокурор при Районна прокуратура – Лом,
ответник – Общинският съвет – гр. Вълчедръм,
и служебно конституирана страна – Окръжна
прокуратура – Монтана. Административното дело
№ 23/2014 г. е насрочено за 28.03.2014 г. от 10,15 ч.
873
Административният съд – Монтана, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е образувал адм. д. № 14/2014 г. по протест на
районния прокурор при Районна прокуратура – Лом,
срещу чл. 14, ал. 1 от Наредбата за определянето
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и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Лом, приета с
Решение № 457 по протокол № 44 от 20.01.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Лом, допълнена и изменена с Решение № 271 по протокол № 26 от
21.12.2012 г. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – районен прокурор – Лом,
ответник – Общинският съвет – гр. Лом, и служебно конституирана страна – Окръжна прокуратура
Монтана. Административно дело № 14/2014 г. е
насрочено за 14.03.2014 г. от 10 ч.
875
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила жалба от Илия Стоянов Танев, Димитър Кирилов Янков, Благоя Василев Благоев,
Йордан Димитров Дичев, Иван Благоев Угринов,
Бисерка Стефанова Стойнова, Любомир Стоянов
Сестримски и Васил Стоянов Василев, всички
от гр. Септември, подадена чрез пълномощник
адв. Попова, АК – Пловдив, против Решение
№ 259, взето с протокол № 15 от 30.12.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Пазарджик. По жалбата е
образувано административно дело № 65 по описа
на Административния съд – Пазарджик, за 2014 г.
874
Административният съд – София-град, второ
отделение, 37 състав, съобщава, че е образувано
адм. д. № 10016/2013 г. по жалба на Калина Славчева Григорова от София срещу Решение № 187 от
11.04.2013 г. на Столичния общински съвет, с което
е одобрен проект за ПУП – план за регулация, план
за застрояване за ж.к. Красно село – Плавателен
канал – север, в граници: бул. Тодор Каблешков,
бул. Братя Бъкстон, бул. Цар Борис ІІІ, бул. Гоце
Делчев и бул. Ген. Стефан Тошев, съобразно приложение проект в частта, с която е одобрен план
за регулация и застрояване за кв. 312ж, м. Красно
село – Плавателен канал – север, включително
за имот стар УПИ ХІІІ – 500а, кв. 312, м. Красно
село – Плавателен канал, и с определен по оспорения план УПИ ІІІ – 500а, кв. 312ж, който попада в
УПИ ІІІ – 500а, кв. 312ж – за озеленяване с режим
на Тго, м. Красно село – Плавателен канал. Всички заинтересовани лица могат да се конституират
като ответници в това производство с подаване на
заявление до съда в едномесечен срок от деня на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
876
Софийският градски съд призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответника Тимоти Джон Кели, гражданин на
САЩ, без регистриран постоянен и настоящ адрес
в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се
яви в канцеларията на Софийския градски съд,
гражданско отделение, І бр. състав, София, бул.
Витоша 2, ет. І, 71 стая, за да получи препис от
искова молба и приложенията, подадена от Мария
Евгениева Павлова-Кели, по предявен иск с правно
основание чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 69 СК (за
оспорване на бащинство), и по която е образувано гр. д. № 15703/2013 г. по описа на СГС, ГО,
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І бр. състав, срещу него. В случай, че ответникът
не се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
877

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Националното ръководство на Демократи
за силна България на основание чл. 13 от устава
на ДСБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ на свое редовно заседание, проведено на 12.02.2014 г. в присъствието на
всички членове на Националното ръководство,
единодушно реши да свика Национално събрание на 15.03.2014 г. в 11 ч. в НДК, зала 6, пл.
България 1 в София, при следния дневен ред: 1.
политически доклад на председателя на ДСБ; 2.
дискусия; 3. утвърждаване на кандидатите на ДСБ
за изборите за Европейски парламент; 4. решение
на Националното събрание за коалиционната
политика. Регистрацията на делегатите започва
от 9 ч. Делегатите на Националното събрание
от общинските/районните организации на ДСБ
се определят на базата на получените гласове на
последните парламентарни избори.
912
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
инвеститорите, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 18.03.2014 г. в 17 ч. в София,
ул. Екзарх Йосиф 47, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. финансов
отчет; 3. промяна на устава; 4. разглеждане на предизвестия за прекратяване на членство; 5. промяна
състава на управителния съвет и контролния съвет;
6. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
855
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
университетските болници в Република България,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 15 от устава свиква редовно общо събрание
на членовете на 20.03.2014 г. в 14 ч. в София,
ул. Бяло море 8, в сградата на УМБАЛ „Царица
Йоанна“ – ИСУЛ, ет. 2, при следния дневен ред:
1. промени в управителния съвет и избор на нов
председател на сдружението предвид настъпилите
промени в ръководствата на някои лечебни заведения – членове на сдружението; 2. разни. Поканват
се всички членове на сдружението да вземат участие
в събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от устава общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете на сдружението всеки работен ден в София, ул. Бяло море 8, кабинета на изпълнителния
директор на УМБАЛ „Царица Йоанна“.
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