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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за горите
(обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г.,
бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 27, 66 и
109 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 63, ал. 9 т. 1 се изменя така:
„1. в бюджета на Изпълнителната агенция
по горите – за горските територии – държавна
собственост;“.
§ 2. В чл. 71, ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. в бюджета на Изпълнителната агенция
по горите – за горските територии – държавна
собственост;“.
§ 3. В чл. 93, ал. 2 се създава т. 3:
„3. в случаите по чл. 88, ал. 5, т. 5.“
§ 4. В чл. 94, ал. 1 след думите „извършва
от“ се добавя „държавните горски стопанства,
държавните ловни стопанства, учебно-опитните
горски стопанства, специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по
горите, общински горски структури и“.
§ 5. В чл. 96, ал. 3 след думите „горски стопанства“ съюзът „и“ се заменя със запетая и
след думите „държавните ловни стопанства“ се
поставя запетая и се добавя „учебно-опитните
горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция
по горите“.
§ 6. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до 7 години“ се заменят
с „до три години“ и думите „7-годишния“ се
заменят с „тригодишния“.
2. В ал. 2 след думата „програма“ се поставя
запетая и се добавя „или в план-извлечение за
промяна на вида на сечта и възобновяването“.
§ 7. В чл. 98 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Горск и реп род у к т ивни материа ли
могат да се предоставят безвъзмездно и на

Изпълнителната агенция по горите за представителни цели.“
§ 8. В чл. 108 ал. 3 се изменя така:
„(3) Лицето по ал. 2, на което е издадено
позволителното за сеч, упражнява контрол и
взема мерки за предотвратяване и спиране на
незаконни действия по извършването на добива
на дървесина, както и за транспортирането на
остатъците от сечта, по ред, определен с наредбата по чл. 148, ал. 11, до освидетелстване
на сечището.“
§ 9. В чл. 109 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай на смърт, както и при невъзможност на лицето, издало позволителното за
сеч, да освидетелства сечището, протоколът за
освидетелстване се съставя от друго лице по
чл. 108, ал. 1, определено от:
1. директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство,
учебно-опитно горско стопанство или кмета на
общината – за горските територии – държавна
или общинска собственост, както и за такива,
предоставени им за управление;
2. председателя или управителя на съответното горско сдружение – за горските територии,
стопанисвани и управлявани от сдружението;
3. собственика на горската територия – в
останалите случаи.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 10. В чл. 115, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на:
а) община, в която попадат територии на
съответното държавно горско стопанство или
държавно ловно стопанство, в което се извършва
ползването на дървесина, или
б) съответната община, в случаите, когато
ползването на дървесина се извършва в горски
територии – общинска собственост, и“.
§ 11. Член 116а се отменя.
§ 12. В чл. 125 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо думите „Ежегодно, до края на месец февруари, кметът на
общината издава заповед, в която“ се заменят
със „Забрана по чл. 124 се налага със заповед,
която се издава от кмета на общината ежегодно
до края на месец февруари, като в нея“ и в
изречение второ накрая се поставя запетая и
се добавя „както и на интернет страницата на
съответната община“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заповедта по ал. 1 се представя в срок до
10 март в съответната регионална дирекция по
горите и съответната регионална инспекция по
околната среда и водите, в чийто териториален
обхват попадат горските територии.“
§ 13. В чл. 127 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „Регламент № 995/2010
(ЕС) на Европейския парламент“ се заменят
с „Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския
парламент“.
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2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За прилагането на Регламент (ЕС)
№ 995/2010 Агенция „Митници“ предоставя на
Изпълнителната агенция по горите информация за вноса на дървен материал и изделия от
дървен материал, посочени в приложението на
регламента. Информацията съдържа данни за
получателя, датата на вноса и количеството и
се предоставя за всяко тримесечие в срок до
15-о число на месеца, следващ периода.“
§ 14. В чл. 139 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„територии“ се добавя „за които е учредено
право на строеж или сервитут“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Добитата при изпълнение на дейностите
по ал. 1 дървесина е собственост на лицето
по ал. 1.“
§ 15. В чл. 148 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 3:
„3. документ, издаден от управителя на
горското сдружение по чл. 183 без заплащане на такса – когато дейността се извършва
от сдружението или е възложена от него за
територията, стопанисвана от сдружението;“
б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „или от управителя на горското сдружение по чл. 183“.
3. В ал. 7 в изречение второ думите „горските пътища и по“ се заличават.
§ 16. В чл. 155 ал. 5 се отменя.
§ 17. В чл. 164 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Районът на дейност на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства
се определя съгласно наредба на министъра на
земеделието и храните.“
§ 18. В чл. 176, ал. 1, т. 7 думите „средства
от учредени сервитути и право на строеж върху горски територии – държавна собственост,
както и“ се заличават.
§ 19. В чл. 179 ал. 2 се изменя така:
„(2) Средствата на фонд „Инвестиции в горите“ се разходват за залесяване, закупуване на
горски територии, проектиране и строителство
на горски пътища и транспортна техническа
инфраструктура, проектиране и изграждане
на технико-укрепителни съоръжения, както и
за изпълнение на проекти, съфинансирани от
европейски програми.“
§ 20. В чл. 181 се създава ал. 7:
„(7) Промяна на определената форма на
управление по ал. 1 се извършва с решение
на общинския съвет.“
§ 21. В чл. 196 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителната агенция по горите и
нейните структури осъществяват контрол върху
употребата на биомаса, получена от дървесина,
която се използва за производство на електрическа енергия, произведена от възобновяеми
източници по смисъла на Закона за енергията
от възобновяеми източници.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 22. В чл. 241 в изречение второ след думите „ловни стопанства“ се поставя запетая и
се добавя „учебно-опитните горски стопанства
и специализираните териториални звена на
Изпълнителната агенция по горите“.
§ 23. В чл. 245 се създава т. 7:
„7. при заличаване на едноличния търговец.“
§ 24. В чл. 273 се създава ал. 11:
„(11) Дървен материал и изделия от дървен материал, отнети в полза на държавата
за нарушение на Регламент (ЕС) № 995/2010,
се предоставят от Изпълнителната агенция
по горите за ползване за цели от обществен
интерес по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за дейностите
по предоставяне на услуги.“
§ 25. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 6:
а) в ал. 1 в изречение първо думите „със
застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени“ се заменят със
„с околовръстен полигон съгласно § 13, ал. 3
от Правилника за приложение на Закона за
планово изграждане на населените места (обн.,
Изв., бр. 76 от 1960 г.; попр., бр. 96 от 1960 г.;
изм., бр. 92 от 1962 г.; изм., ДВ, бр. 47 от 1964 г.;
попр., бр. 55 от 1964 г.; изм., бр. 64 от 1965 г. и
отм., бр. 62 от 1973 г.), отразен в едромащабни
топографски карти или в графични материали към създаване на съответния кадастрален
план до 1 юни 1973 г., или определени със
застроителен и регулационен план, одобрен“
и изречение второ се заличава;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Графичните материали по ал. 1 се
разглеждат от общински експертен съвет по
устройство на територията, а приложимостта им
като удостоверителни документи се установява
с решение на общинския съвет. Промяната
на собствеността върху поземлените имоти
се извършва по реда на Закона за държавната
собственост.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. Създава се § 15а:
„§ 15а. В срок до 31 декември 2014 г. общинските съвети приемат решение по чл. 181, ал. 2
за определяне на формата на управление на
горските територии – общинска собственост.“
§ 26. Параграф 84 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 60
от 2012 г.; изм., бр. 102 от 2012 г.) се отменя.
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Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 13 март 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1837

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение за избиране на председател, заместник-председател
и секретар и за разпределение на членовете
на Централната избирателна комисия, прието
от Народното събрание на 20 март 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 от Конституцията на Република България
и чл. 46, ал. 4 във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 1
и § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на
Изборния кодекс
РЕШИ:
В Решение за избиране на председател,
заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната
избирателна комисия, прието от Народното
събрание на 20 март 2014 г., се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на решението и в текста
преди т. 1.1 думите „заместник-председател“
се заменят със „заместник-председатели“.
2. В т. 1 се създава нова т. 1.3 със следното
съдържание:
„1.3. Маргарита Иванова Златарева-Русева – за заместник-председател на Централната
избирателна комисия;“.
3. Досегашната т. 1.3 става т. 1.4.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 26 март 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2149

МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
ОТ 20 МАРТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията към състава, характеристиките
и наименованията на храните за кърмачета
и преходните храни, приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2007 г.
(обн., ДВ, бр. 110 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 37
от 2009 г. и бр. 84 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 след думата „краве“ се
добавя „или козе“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 след думата „краве“ се добавя
„или козе“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато преходните храни са произведени от белтъчните хидролизати, определени
в т. 2.2 от приложение № 4, със съдържание
на белтък от 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal)
до 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), пригодността на преходните храни да задоволят
специфичните хранителни потребности на
к ърмачетата се доказва ч рез под ход ящ и
изследвания, проведени в съответствие с
общоприето експертно ръководство относно подготовката и провеждането на такива
изследвания. Храните трябва да отговарят
на съответните спецификации, определени
в приложение № 3.“
3. Досегашните ал. 5 – 8 стават съответно
ал. 6 – 9.
§ 3. В чл. 7, ал. 7 и 8 думите „Eвропейската
общност“ се заменят с „Европейския съюз“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 д у м и т е „спец иа л изи ра н и т е
органи на държавния здравен контрол“ се
заменят с „Министерството на здравеопазването и Българската агенция по безопасност
на храните“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Към министъра на здравеопазването
и министъра на земеделието и храните се
създава междуведомствена комисия с по един
представител от Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и
храните, Националния център по обществено
здраве и анализи, Изпълнителната агенция
по лекарст вата, Българската агенци я по
безопасност на храните и Центъра за оценка
на риска.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Комисията по ал. 2 извършва оценка за
съответствието на продукта на определението
и изискванията на наредбата по отношение на
количеството и вида на вложените съставки
въз основа на предоставената информация
по ал. 1. В случай на констатирани несъответствия комисията уведомява за това Българската агенция по безопасност на храните
и лицето, подало уведомлението.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 5. В § 3 от допълнителните разпоредби
се създава т. 3:
„3. Директива 2013/46/ЕС на Комисията от
28 август 2013 г. за изменение на Директива
2006/141/ЕО по отношение на изискванията
към белтъците при храните за кърмачета и
преходните храни (OB, L 230, 29.08.2013 г.).“
§ 6. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „държавния здравен
контрол“ се заменят с „официалния контрол
по Закона за храните“.
§ 7. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
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1. В т. 2.1:
а) в наименованието след думата „кравето“
се добавя „или козето“;
б) в забележката (1) след думата „кравето“
се добавя „или козето“.
2. В наименованието на т. 2.3 думите „от
белтъци от краве мляко“ се заменят със „с
белтъци на кравето или козето мляко“.
3. В наименованието на т. 10.1 след думата
„кравето“ се добавя „или козето“.
4. В наименованието на т. 10.2 думите
„от краве мляко“ се заменят с „на кравето
или козето мляко“.
§ 8. В наименованието на приложение № 3
към чл. 3, ал. 3 след думата „кърмачета“ се
добавя „и преходни храни“.
§ 9. В приложение № 4 към чл. 3, ал. 4 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на т. 2.1 след думата
„кравето“ се добавя „или козето“.
2. В т. 2.2 „Преходни храни, произведени от белтъчен хидролизат“ таблицата се
изменя така:
„
Минимум (1)

Максимум

0,45 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)

0,8 g/100 kJ
(3,5 g/100 kcal)

(1) Преходните храни, произведени от белтъчни хидролизати, със съдържание на белтъци
между минималното количество и 0,56 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal) следва да отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 5.

“
3. В наименованието на т. 2.3 думите „от
краве мляко“ се заменят с „на кравето или
козето мляко“.
4. В наименованието на т. 8.1 след думата
„кравето“ се добавя „или козето“.
5. В наименованието на т. 8.2 след думата
„кравето“ се добавя „или козето“.
§ 10. В приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
в т. 3 „Аминокиселини и други азотни съединения“ забележката (1) се изменя така:
„(1) L-аргининът и неговият хидрохлорид
се използват само при производството на
х раните за кърмачета, посочени в чл. 3,
ал. 3, и на преходните храни, посочени в
чл. 3, ал. 5.“
§ 11. В приложения № 10 и 11 в наименованието думите „Eвропейската общност“
се заменят с „Европейския съюз“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2006
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42
от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г.; доп., бр. 33
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28
и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16
и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от
2013 г.; доп., бр. 12 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 26и, ал. 1 след думите „от закона“ се добавя „и след подаване на митническа
декларация“, а думата „прилага“ се заменя с
„подава“.
§ 2. В чл. 26к ал. 5 се изменя така:
„(5) Лицата по ал. 4 подават уведомление до
митническото учреждение по местонахождение на мястото на получаване и разтоварване
на отпадъците на територията на страната за
предназначението им и срока, в който ще се
извършат дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона.
Движението на отпадъците на територията
на страната се съпровожда с копие от това
уведомление.“
§ 3. Член 26л се изменя така:
„Чл. 26л. (1) В случаите на чл. 12, ал. 4, т. 2
от закона отпадъците от тютюн се унищожават
само в обекти, за които е издадено разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен
документ съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци
с кодове, както следва:
1. използване на отпадъците предимно
като гориво или друг начин за получаване на
енергия (R1);
2. наземно изгаряне (D10);
3. компостиране и други процеси на биологична трансформация (R3);
4. размяна на отпадъци за подлагане на
някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (R12);
5. прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12
(D13), с изключение на кодове D1 и D5.
(2) Лицата по чл. 12, ал. 4, т. 1 или чл. 12,
ал. 5 от закона подават не по-късно от 3 дни
преди датата на унищожаване уведомление за
унищожаване на отпадъците до началника на
митницата по местонахождението на обекта по
ал. 1 и до началника на митницата по местонахождение на обекта, където са образувани или
съхранявани отпадъците, по образец съгласно
приложение № 4е. Уведомлението може да се
подава и по електронен път.
(3) За извършеното унищожаване се съставя
констативен протокол, който се подписва от
присъствалите лица, упълномощени от лицето,
в чийто обект се извършва унищожаването, и
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от лицето по чл. 12, ал. 4, т. 1 или чл. 12, ал. 5
от закона. Копие от протокола се предоставя
на митническите учреждения по ал. 2.
(4) Отпадъците от тютюн се унищожават в
тримесечен срок от подаване на уведомлението
по ал. 2.
(5) Отпадъците от тютюн се транспортират
до мястото на тяхното унищожаване, придружени със заверено от митницата копие на
уведомлението по ал. 2.
(6) Когато срокът по ал. 4 не може да бъде
спазен, лицата по ал. 2 уведомяват писмено
началника на митницата по местонахождение
на обекта, където се съхраняват отпадъците,
за намеренията си съобразно изискванията на
чл. 12, ал. 4 от закона.
(7) Уведомлението по ал. 6 се подава не
по-късно от 7 дни преди изтичането на срока
по ал. 4, като към него се прилагат заверени
копия на документи, удостоверяващи съответното обстоятелство (договори, фактури, други).
(8) Когато унищожаването на отпадъци от
тютюн по ал. 1, т. 4 и 5 се извършва чрез производство на брикети и пелети в обектите, в
които са образувани отпадъците, до 10-о число
на всеки месец лицата по чл. 12, ал. 5, т. 1 от
закона подават справка-декларация относно
количествата отпадъци от тютюн, брикетирани
през предходния месец, съгласно приложение
№ 4ж. Справката се подава до митническото
учреждение по местонахождение на обекта,
където са образувани отпадъците. Подаването
на информацията може да се извършва и по
електронен път.
(9) В случаите по предходната алинея не се
прилагат изискванията по ал. 1 – 7.
(10) Лицата по ал. 8 са длъжни да водят отчетност, която да позволява идентифициране и
проследяване на количеството унищожени чрез
производство на брикети и пелети отпадъци
от тютюн, датата на унищожаване и лицата,
извършили действията.
(11) Отпадъците по ал. 1 се унищожават по
начин, непозволяващ употребата им като суровина за производство на тютюневи изделия,
независимо от качеството или използваемостта
на тези изделия.
(12) Разходите по унищожаването са за
сметка на лицата по ал. 2.“
§ 4. В приложение № 4г към чл. 26и, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Досегашните т. 4 – 6 стават съответно
т. 3 – 5.
§ 5. В приложение № 4д към чл. 26к, ал. 2
в наименованието след думите „от закона“
съюзът „и“ се заменя с „или от“.
§ 6. В приложение № 4е към чл. 26л, ал. 3
се правят следните изменения:
1. Думите „чл. 26л, ал. 3“ се заменят с
„чл. 26л, ал. 2“.
2. Навсякъде думата „искане“ се заменя с
„уведомление“.
3. Думата „отправям“ се заменя с „подавам“.

ВЕСТНИК
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4. Точка 1 се изменя така:
„1. Вид и количество на отпадъците от тютюн: ……….. (количеството отпадъци се измерва
в мерната единица по чл. 29, ал. 2 от закона)“.
5. Точка 4 се изменя така:
„4. Начин на унищожаване на отпадъците
от тютюн по чл. 26л, ал. 1
..............................................................................“.
6. Точка 5 се отменя.
§ 7. Създава се приложение № 4ж към
чл. 26л, ал. 8:
„Приложение № 4ж
към чл. 26л, ал. 8
Вх. № .............. 		
Дата .............. г.		
			

ДО
НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА .........................

СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ
За количествата отпадъци от тютюн, използвани за производство на брикети и пелети през
месец …..……..............
От ................................................................................ ,
представляван от ..................................................... ,
ЕГН/ЛНЧ .................................................................. ,
ЕИК ............................................................................ ,
ИНДС ..........................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ………................ Област …...............…… Община …............... Населено място ...….......... Пощенски
код ….....
Улица .................................. Номер ............................
Телефон .............. Мобилен ....……… Факс ...............
Е-mail ........................... Уеб адрес .............................
Адрес за кореспонденция:
Държава ………....... Област ….......... Община …...............
Населено място ...….......... Пощенски код …............
Улица .................................. Номер ............................
Телефон .............. Мобилен ....……… Факс ...............
Е-mail ........................... Уеб адрес .............................
Лице за контакти: .....................................................
Телефон .............. Мобилен ....……… Факс ...............
Е-mail ........................... Уеб адрес .............................
Адрес на данъчния склад или обекта, в който се
образуват отпадъците от тютюн, или обекта на
лицето по чл. 12, ал. 4, т. 1 от закона: .................
.......................................................................................
Във връзка с чл. 26л, ал. 8 ППЗАДС Ви предоставям следната информация:
1. Количество преработен тютюн за месец .........
2. Количество брикети/пелети ...............................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове, регламентиращи защитата
на информация, и се обработват само във връзка с
осъществяването на установените със закон функции
на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на
Агенция „Митници“: София,
ул. Г. С. Раковски 47.“

§ 8. В приложение № 14 към чл. 80, ал. 1 в
т. 2.5 на обяснителните бележки думите „Когато се издава е-АДД за тютюневи изделия, в
колона 6“ се заменят с „Когато се издава е-АДД
за тютюневи изделия, в колона 7“.
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Заключителна разпоредба
§ 9. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Чобанов
2041

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО
ИМУЩЕСТВО

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация (обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 52 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 9 т. 2 се изменя така:
„2. прекратяване на проверката за установяване на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, за удължаване
на срока є или за връщане на преписката за
събиране на допълнителни данни;“.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. приема инструкции за осъществяване на
взаимодействие с държавни органи;“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. приема проект за бюджет за всяка следваща година, разпределението на бюджета по
параграфи и подпараграфи за текущата година,
месечното разпределение и направените всеки
месец разходи през текущата година, вкл. и
корекциите на бюджета;“.
3. Точка 15 се отменя.
4. Точка 18 се изменя така:
„18. осъществява и други правомощия,
предвидени в Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество,
в този правилник и други вътрешни актове на
комисията.“
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. е първостепенен разпоредител с бюджет;“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. определя упълномощени свои представители за взаимодействие с Прокуратурата
на Република Българи я, Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
правосъдието, Министерството на външните
работи, Държавната агенция „Национална
сигурност“, Агенцията за държавна финансова
инспекция, Сметната палата, Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Агенция „Митници“, Националната агенция за
приходите, окръжните съдилища, Агенцията
по вписванията към Министерството на правосъдието и съответните служби на общинската
и областната администрация;“.
§ 4. В чл. 14 ал. 4 се изменя така:
„(4) Общата численост на комисията и на
нейната администрация е 310 щатни бройки.“
§ 5. Член 16 се изменя така:
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„Чл. 16. Главният секретар е на пряко
подчинение на председателя и осъществява
административното ръководство на администрацията, като:
1. осъществява контрол за изпълнението на
възложените задачи, произтичащи от решенията
на комисията и от заповедите на председателя;
2. оказва съдействие на председателя и на
членовете на комисията при изпълнение на
техните правомощия;
3. организира разпределението на задачите
за изпълнение между административните звена
в комисията;
4. организира провеждането на заседанията
и съставя проект за дневен ред на заседанията
на комисията;
5. координира и контролира подготовката
на материалите за заседанията на комисията;
6. подготвя и организира срещи на комисията, свързани с изпълнение на правомощията є;
7. организира изготвянето на проектите на
вътрешни актове на комисията;
8. координира и контролира дейностите,
свързани с обучението и повишаването на
квалификацията на служителите;
9. предлага за утвърждаване функционалните характеристики на звената в администрацията на комисията;
10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите след одобрението им от
комисията;
11. организира, координира и контролира
дейностите по оценяване изпълнението на
длъжността на служителите в администрацията;
12. два пъти годишно изготвя доклади за
състоянието и натовареността на администрацията и ги представя на комисията;
13. координира и контролира дейностите в
областта на информационните технологии и
системи в комисията;
14. координира и контролира дейността по
стопанисването и управлението на предоставените на комисията недвижими имоти и
движими вещи;
15. организира, координира и контролира
цялостната дейност по подготовката, отпечатването и разпространяването на годишния
доклад на комисията;
16. координира и контролира документооборота, съхраняването на документите и другите
носители на информация, както и предоставянето на публичната информация на гражданите,
юридическите лица и държавните органи;
17. подписва изходящата кореспонденция
на комисията, която не е във връзка с образувани производства по смисъла на Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество;
18. изпълнява и други дейности, възложени
от председателя.“
§ 6. В чл. 17 се създава нова ал. 5 със следния текст:
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„(5) За вътрешни одитори в звеното за
вътрешен одит се назначават лица с висше
юридическо или икономическо образование,
притежаващи образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър.“
§ 7. В чл. 20 се създава нова ал. 9 със
следния текст:
„(9) За инспектори в Инспектората се
назначават лица с висше юридическо или
икономическо образование, притежаващи
образователно-квалификационна степен магистър.“
§ 8. Заглавието на раздел VІІ от глава
трета се изменя така:
„Връзки с обществеността“.
§ 9. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Връзките с обществеността на
комисията и на нейната администрация се
осъществяват от звено на пряко подчинение
на председателя, което:
1. орг а н изи ра вр ъ зк и т е на ч ленове т е
на комиси ята и слу ж ителите от нейната
администрация със средствата за масово
осведомяване;
2. предоставя информация за дейността
на комиси ята чрез средствата за масово
осведомяване;
3. организира публични прояви, свързани
с дейността на комисията – брифинги, пресконференции, срещи и семинари;
4. анализира публикациите в медиите във
връзка с дейността на комисията и информира ежедневно председателя и членовете
на комисията;
5. организира изготвянето и публикуването
на материали на комисията.“
§ 10. В глава трета се създава нов раздел VІІа със следното заглавие:
„Раздел VІІа
Международна дейност и протокол“.
§ 11. Създава се нов чл. 22а със следното
съдържание:
„Чл. 22а. Международната и протоколната
дейност на комисията и на нейната администрация се осъществяват от звено на пряко
подчинение на председателя, което:
1. установява незаконно придобито имущество в чужбина, придобито от дейност, извършена на територията на Република България;
2. установява незаконно придобито имущество, придобито от дейност, извършена в
чужбина, която не попада под наказателната
юрисдикция на Република България;
3. установява незаконно придобито имущество, когато то се намира на територията на
Република България и е отправено искане от
компетентни органи на друга държава, когато
това е предвидено в международни актове,
по които Република България е страна, и
имуществото на български и чуждестранни
граждани, намиращо се на територията на
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друга държава, когато е отправено искане
от съответната териториална дирекция на
комисията;
4. организи ра и осъщест вява взаимо действието на комисията с международни
организации, мрежи и юрисдикции;
5. събира, обработва, анализира и предоставя информаци я за меж д у народното
сътрудничество на комисията;
6. подготвя и организира изпълнението на
международни и междуведомствени проекти
и програми;
7. води регистри за обработените получени
и изпратени международни запитвания по
оторизираните канали за обмен на информация и международно сътрудничество;
8. изготвя становища, официални писма
и друга кореспонденция с държавни органи
във връзка с осъществяването на международната дейност на комисията;
9. организира участието на членове на
комисията или нейни служители в международни форуми и в съвместни програми и
проекти за обучение в страната и в чужбина
и задграничните командировки на служителите на комисията;
10. организира извършването на преводи
на материали във връзка с дейността на
комисията;
11. осъществява протоколната дейност
на комисията и нейната администрация в
страната и в чужбина и осигурява цялостната логистика по провежданите семинари,
работни срещи и други мероприятия;
12. подготвя и изпраща протоколна кореспонденция;
13. изпълнява и други задачи, възложени
от председателя.“
§ 12. В чл. 24 се създават нови т. 54 – 62:
„54. обобщава съдебната практика по делата за налагане на обезпечителни мерки и
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество по Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито имущество и налагане на обезпечителни
мерки и отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност
по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност (отм.) и предоставянето є на териториалните дирекции;
55. разработва и предлага на комисията за
приемане проект на вътрешен акт за дейността на органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество съвместно с дирекция
„Координация и контрол“;
56. подготвя и предлага на комисията за
одобряване методически указания по принципни въпроси и конкретни казуси, свързани
с дейността, съвместно с дирекция „Координация и контрол“;
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57. участва в разработването на проекти
на нормативни и вътрешни актове, касаещи
дейността на комисията, и дава становища
по проекти на нормативни актове, получени
от други държавни органи за съгласуване;
58. анализира резултатите от прилагането
на нормативните актове и прави предложения пред комисията за усъвършенстването
им или за вземане на мерки за правилното
им прилагане;
59. оказва методическо съдействие на
комисията и териториалните дирекции по
ос ъщес т вя ва не т о на дей нос т та, вк л юч ително осигуряване на експертна помощ по
проблемни въпроси, съвместно с дирекция
„Координация и контрол“;
60. събира, обработ ва, системат изи ра,
обобщава и анализира информация, предоставена от органите на комисията;
61. предоставя информация на комисията
по движението на преписките и образуваните
производства по установяване, обезпечение и
отнемане на незаконно придобито имущество;
62. подпомага обучението на органите на
комисията по чл. 13, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество.“
§ 13. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. изготвя годишен проект на бюджет,
тригодишна бюджетна прогноза и месечно
разпределение на разходите;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости и годишен финансов отчет;“.
§ 14. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Специализираната администрация е организирана в дирекция „Координация
и контрол“ и пет териториални дирекции.
(2) За държавни служители в дирекция
„Координаци я и кон т рол“ се назначават
лица с висше юридическо или икономическо
образование, притежаващи образователноквалификационна степен магистър.
(3) За държавни служители в териториалните дирекции на комисията се назначават
лица с висше юридическо или икономическо
образование, притежаващи образователноквалификационна степен магистър.“
§ 15. В чл. 27 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Дирекция „Координация и контрол“
е на пряко подчинение на комисията.
(2) Дирекцията:
1. извършва проверка за пълнота и точност
на икономическия анализ на имуществото
на проверяваното лице съобразно събраните
доказателства от инспекторите в териториалните дирекции, осъществява контрол за
законосъобразност на направените констатации, изводи и предложения в мотивираните
за к л ючен и я/док ла д и на д и р ек т ори т е на
териториалните дирекции;
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2. изготвя становища и докладва пред
комисията съвместно с директорите на териториалните дирекции проектите на решения
по внесените доклади за образуване на производство по Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество, за отказ за образуване на производство,
за прекратяване на проверката, за удължаване
на срока є или за връщане на преписката
за събиране на допълнителни данни, за прекратяване на производството по Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество и за сключване на
спогодба по чл. 79 от Закона за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито
имущество, както и за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за налагане на
обезпечителни мерки и за отнемане в полза
на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност по Закона за отнемане в
полза на държавата на имущество, придобито
от престъпна дейност (отм.);
3. координира дейността по извършване
на оценка на стойността на установеното
имущество;
4. отговаря за стопанисване на обезпеченото иму щество до предаването му за
разпореждане;
5. осъществява съвместно с териториалните дирекции процесуалното представителство
на комисията пред компетентните съдилища
в производството по обезпечение и отнемане
на незаконно придобито имущество и по
сключване на спогодба по чл. 79 от Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество;
6. изпълнява и други задачи, възложени
с решение на комисията.“
§ 16. В чл. 28 ал. 2 се изменя така:
„(2) Към териториалните дирек ции се
създават териториални бюра с райони на
действие в районите на окръжните съдилища,
както следва:
1. Териториално бюро – Бургас, с район
на действие Окръжен съд – Бургас;
2. Териториално бюро – Сливен, с район
на действие Окръжен съд – Сливен;
3. Териториално бюро – Ямбол, с район
на действие Окръжен съд – Ямбол;
4. Териториално бюро – Варна, с район на
действие Окръжен съд – Варна, и Окръжен
съд – Разград;
5. Териториално бюро – Шумен, с район на
действие Окръжен съд – Шумен, и Окръжен
съд – Търговище;
6. Териториално бюро – Добрич, с район на
действие Окръжен съд – Добрич, и Окръжен
съд – Силистра;
7. Териториално бюро – Велико Търново,
с район на действие Окръжен съд – Велико
Търново;
8. Териториално бюро – Габрово, с район
на действие Окръжен съд – Габрово;
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9. Териториално бюро – Ловеч, с район на
действие Окръжен съд – Ловеч;
10. Териториално бюро – Плевен, с район
на действие Окръжен съд – Плевен;
11. Териториално бюро – Русе, с район на
действие Окръжен съд – Русе;
12. Териториално бюро – Пловдив, с район
на действие Окръжен съд – Пловдив;
13. Териториално бюро – Пазарджик, с
район на действие Окръжен съд – Пазарджик,
и Окръжен съд – Смолян;
14. Териториално бюро – Хасково, с район на действие Окръжен съд – Хасково, и
Окръжен съд – Кърджали;
15. Териториално бюро – Стара Загора,
с район на действие Окръжен съд – Стара
Загора;
16. Териториално бюро – София, с район
на действие Софийски окръжен съд и Софийски градски съд;
17. Териториално бюро – Благоевград, с район на действие Окръжен съд – Благоевград;
18. Териториално бюро – Кюстендил, с
район на действие Окръжен съд – Кюстендил;
19. Териториално бюро – Перник, с район
на действие Окръжен съд – Перник;
20. Териториално бюро – Видин, с район на
действие Окръжен съд – Видин, и Окръжен
съд – Монтана;
21. Териториално бюро – Враца, с район
на действие Окръжен съд – Враца.“
§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) По решение на комисията с оглед
фак тическата или правната слож ност на
преписката в заседанията є може да участва
директор от общата или специализираната
администрация, който докладва пред комисията и не участва в гласуването.“
2. Алинея 12 се изменя така:
„(12) Протоколите на заседанията на комисията се изготвят най-късно до три дни след
провеждане на заседанието и се подписват от
членовете на комисията, присъствали на заседанието, и служителя, изготвил протокола.“
§ 18. Навсякъде думите „дирекция „Методологично осиг у ряване на дейност та и
международно сътрудничество“ се заменя с
„дирекция „Координация и контрол“.
§ 19. В зак лючителните разпоредби се
създава § 5:
„§ 5. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на КОНПИ и на нейната администрация е приет с решение на комисията
от 12.03.2014 г., взето с Протокол № 493, и
решение на комисията от 19.03.2014 г., взето
с Протокол № 495, и влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.“
Председател:
Пламен Георгиев
2001
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МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 4
от 13 март 2014 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Нефрология“
Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Нефрология“ съгласно
приложението.
(2) С медицинския стандарт по ал. 1 се
определят минималните изисквания към лечебните заведения, които извършват дейности
по нефрология.
Чл. 2. Вътрешните актове на органите
на управление на лечебното заведение и
договорите за оказана медицинска помощ,
сключвани от лечебните заведения, не могат
да съдържат разпоредби, които определят пониско качество на осъществяваната дейност
по нефрология от установеното с изискванията
на тази наредба.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „нефролог“ е лекар с придобита специалност по
нефрология.
Заключителни разпоредби
§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 3. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните здравни
инспекции и органите на управление на лечебните заведения.
§ 4. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 22 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Нефрология“ (обн.,
ДВ, бр. 54 от 2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г.).
Министър:
Таня Андреева
Приложение
към чл. 1, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„НЕФРОЛОГИЯ“
1. Основна характеристика на специалността
нефрология
1.1. Дефиниция, основни цели и задачи:
1.1.1. Нефрологията е медицинска специалност, която изучава етиологията, патогенезата,
клиничната изява на болестите на отделителната система и разработва методи за тяхната
диагноза, диференциална диагноза, лечение и
профилактика при хора над 18-годишна възраст.

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

Нефрологията е специалност с преобладаваща терапевтична насоченост, която включва
к лини чна нефролог и я, диа лиза и бъбречна
трансплантация.
1.1.2. Този стандарт се прилага при осъществяване на дейности в областта на клиничната
нефрология.
1.1.3. При осъществяване на дейности по
диа лиза се прилага медицинск и ят стандарт
„Диализно лечение“, утвърден с Наредба № 41 от
2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Диализно лечение“ (ДВ, бр. 83 от 2009 г.).
1.1.4. При осъществяване на дейности по
бъбречна трансплантация се прилага медицинският стандарт за трансплантация на органи,
тъкани и клетки, утвърден с Наредба № 6 от
2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт
за трансплантация на органи, тъкани и клетки
(ДВ, бр. 23 от 2007 г.).
1.1.5. Основните цели и задачи на специалността:
1.1.5.1. своевременно диагностициране и лечение на бъбречните заболявания с оглед трайното
им излекуване или достигане до трайна ремисия;
1.1.5.2. забавяне на хода и прогресията на
бъбречното заболяване;
1.1.5.3. ограничаване на увреж данията на
други органи и системи;
1.1.5.4. профилактика на бъбречните заболявания и промоция на здравето;
1.1.5.5. ограничаване на вторичните увреждания на други органи и системи.
1.2. Основни елементи на профилактичния и
диагностично-лечебния процес на нефрологичните заболявания:
1.2.1. Профилактична дейност.
1.2.2. Диагностично-лечебни дейности:
1.2.2.1. диагноза и лечение на спешните състояния;
1.2.2.2. диагноза и лечение на острите нефрологични състояния;
1.2.2.3. диагноза, лечение и рехабилитация на
хроничните бъбречни заболявания;
1.2.2.4. диспансеризация на лица с хронични
бъбречни заболявания;
1.2.2.5. диагностициране на състояния, които
са отклонение от нормата и при които се подозира нефрологично заболяване.
1.2.3. Оценка от здравна гледна точка на социалната и професионалната среда на болния.
1.2.4. Осъществяване на връзки с държавни
органи и неправителствени организации с цел
провеждане на профилактика, ранно диагностициране, лечение и рехабилитация на болните с
бъбречни заболявания.
1.3. Изисквания за професионална квалификация и компетентност за практикуване на
специалността нефрология в извънболничната
и болничната медицинска помощ:
1.3.1. В извънболничната медицинска помощ
профилактиката, диагностиката, наблюдението
и лечението на бъбречните заболявания се извършват от общопрактикуващ лекар и от лекар
с придобита специалност по нефрология.
1.3.2 . В б ол н и ч нат а мед и ц и нск а помощ
дейностите по специалността се извършват от
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лекар със специалност по нефрология, като в
лечебните заведения от първо и второ ниво на
компетентност в лечебно-диагностичния процес
на пациенти с бъбречни заболявания могат да
участват и лекари със специалност по вътрешни
болести.
1.4. Интердисциплинарни дейности.
Нефрологът тясно си сътрудничи с лекарите,
работещи в диализните центрове и в центровете
по трансплантация, със специалистите по клиничната лаборатория, по образна диагностика, по
нуклеарна медицина, по клинична имунология,
както и със специалисти от други области на
вътрешната медицина – у ролози, акушер-гинеколози, клинични микробиолози, и с други
специалисти.
2. Изисквания към лицата, осъществяващи
професионална дейност по специалността
2.1. Изисквания към дейността на специалиста
по нефрология:
2.1.1. осъществява цялостния лечебно-диагностичен процес на пациента с бъбречни заболявания в екип с медицинска сестра;
2.1.2. поддържа постоянно своята професионална квалификация, като следи актуалната
медицинска литература и участва в колегиуми,
срещи, конгреси и конференции както в своята
област, така и в интердисциплинарни форуми;
2.1.3. обучава и контролира специализиращите лекари;
2.1.4. участва активно при клиничните обсъждания за пациентите;
2.1.5. своевременно и адекватно реагира на
различни внезапно възникнали професионални
ситуации и прави усилия да ги преодолее;
2.1.6. участва в научноизследователска работа
в областта на нови диагностични и терапевтични методи, както и в клинични изпитвания на
лекарствени продукти при спазване на изискванията на законодателството.
2.2. Изисквания към дейността на специализанта по нефрология:
2.2.1. участва в диагностично-лечебния процес
под контрол на специалист-нефролог;
2.2.2. повишава своята професионална квалификация, като следи актуалната медицинска
литература и участва в колегиуми, срещи, конгреси и конференции както в своята област, така
и в интердисциплинарни форуми;
2.2.3. практически овладява нови диагностични и лечебни методи под ръководството на
специалист-нефролог;
2.2.4. участва при клиничните обсъждания
за пациентите.
2.3. Изисквания към дейността на лекар без
призната медицинска специалност:
2.3.1. в екип с медицинска сестра осъществява цялостния лечебно-диагностичен процес под
контрол на лекаря-специалист по нефрология;
2.3.2. поддържа своята професионална квалификация, като следи актуалната медицинска
литература и участва в колегиуми, срещи, конгреси и конференции както в своята област, така
и в интердисциплинарни форуми;
2.3.3. участва при клиничните обсъждания
за пациентите;
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2.3.4. полага усилия и планира заедно с началника на структурата подготовката си за обучението за придобиване на медицинска специалност;
2.3.5. своевременно и адекватно реагира на
различни внезапно възникнали професионални
ситуации и прави усилия да ги преодолее;
2.3.6. участва в научноизследователска работа
в областта на нови диагностични и терапевтични
методи, както и в клинични изпитвания на лекарствени продукти при спазване на изискванията
на законодателството и под контрол на лекар
със специалност по нефрология.
3. Изисквания за осъществяване на дейността
по специалността нефрология.
3.1. Изисквания за осъществяване на дейността
в първичната извънболнична медицинска помощ:
3.1.1. Устройството и оборудването на структурата за осъществяване на дейността следва
да отговаря на изискванията на медицинския
стандарт по обща медицина, утвърден с Наредба
№ 41 от 2005 г. за утвърждаване на медицински
стандарти по обща медицинска практика (ДВ,
бр. 1 от 2006 г.).
3.1.2. Общопрактикуващият лекар е компетентен по отношение на основните клиниколабораторни находки при нефрологични заболявания.
3.1.3. Общопрактикуващият лекар насочва
пациента към нефролог (или по преценка за
хоспитализация), когато при профилактични
прегледи, при прегледи във връзка с дру ги
извънбъбречни заболявания, при оплаквания
от страна на пациента или при първични или
вторични прегледи се установят отклонения от
следните показатели:
3.1.3.1. протеинурия (в т. ч. и микроалбуминурия);
3.1.3.2. хипертония;
3.1.3.3. влошена бъбречна функция;
3.1.3.4. наличие на левкоцитурия и бактериурия;
3.1.3.5. протрахирана бъбречна криза;
3.1.3.6. оточен синдром;
3.1.3.7. микроскопска или макроскопска хематурия.
3.1.4. Един път годишно е препоръчително
общопрактикуващият лекар профилактично да
изследва урината и серумния креатинин при лица
без данни за бъбречно заболяване.
3.1.5. Най-малко два пъти годишно е препоръчително общопрактикуващият лекар профилактично да изследва урината и серумния
креатинин при болни със захарен диабет и/или
с артериална хипертония, които нямат белези
за бъбречно заболяване.
3.2. Изисквания за осъществяване на дейността
в специализираната извънболнична медицинска
помощ:
3.2.1. Специализираната извънболнична медицинска помощ по нефрология се осъществява в
амбулатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ по нефрология като самостоятелно звено или като част от структурата на
медицински център, диагностично- консултативен
център или медико-дентален център.
3.2.2. Устройство на амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ
по нефрология.
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3.2.2.1. Амбулаторията за специализирана извънболнична медицинска помощ по нефрология
се състои от кабинет и манипулационна.
3.2.2.1.1. Кабинетът се използва за преглед
на пациента – снемане на анамнеза, физикален
статус, попълване на медицинска документация,
назначаване на изследвания и консултации, предписване на лечение и провеждане на обучението
на пациента.
3.2.2.1.2. Манипулационната може да се обособи като функционална част от кабинета или да
се помещава в отделна стая. Манипулационната
се използва за извършване на специфичните
диагностични и лечебни дейности – вземане на
кръвни и уринни проби за биохимични изследвания, извършване на манипулации, провеждане
на кардиопулмонална ресусцитация и др.
3.2.3. Оборудване на амбулаторията за специализирана извънболнична медицинска помощ
по нефрология:
3.2.3.1. Оборудването на кабинета включва:
лекарско бюро, столове, шкаф за документи,
медицинска кушетка, мивка, телефон, както и
слушалка и апарат за измерване на артериално
налягане, ехографски апарат. За медицинските
центрове, диагностично-консултативните центрове, медико-денталните центрове, групови и
индивидуални практики, които се намират в
една сграда, апаратурата и консумативите не
са задължителни за всеки отделен кабинет. В
този случай те трябва да се намират на място с
гарантиран достъп за всички.
3.2.3.2. Оборудването на манипулационната
включва: маса за извършване на манипулации,
столове за извършващия манипулациите, стол за
пациента, спешен шкаф с лекарствени продукти,
саморазгъващ се балон за обдишване, есмарх,
ластични бинтове, шкаф, мивка, медицинска
кушетка.
3.2.4. Персоналът на амбулаторията за специализирана извънболнична медицинска помощ
по нефрология включва:
3.2.4.1. Лекар с призната специалност по
нефрология.
3.2.4.2. Медицинска сестра – назначава се
по преценка на нефролога, при достатъчна натовареност.
3.2.4.3. Санитар – назначава се по преценка
на нефролога.
3.2.5. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността в амбулаторията за специализирана извънболнична медицинска помощ
по нефрология.
3.2.5.1. Нефрологът осъществява лечебнодиагностичния процес, както следва: анамнеза;
физикален статус; провежда инструментални и
функционални изследвания; поставя диагноза и
назначава лечение; оказва периодичен контрол на
състоянието на пациента и корекции на лечебния
план, като при необходимост насочва болния
за хоспитализация; извършва диспансеризация;
осъществява консултации с други специалисти;
оказва спешна медицинска помощ; извършва
експертна дейност и освидетелстване на болни
с нефрологични проблеми.
3.2.5.2. Медицинската сест ра работи под
контрола на нефролога и извършва следните
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дейности: попълва документацията, регулира
потока от пациенти и следи за наличието на
необходимите медицински изделия и консумативи в кабинета, извършва манипулации при
спешни състояния и други дейности, назначени
от нефролога, в областта на компетенциите є.
3.2.5.3. Принципи за поведение на нефролога
и медицинската сестра при спешни и животозастрашаващи състояния.
3.2.5.3.1. Спешни и ж ивотозаст рашаващи
състояния в нефрологията са: тежък нефрозен
синдром с аназарка и опасност от белодробен
и мозъчен оток, терминална бъбречна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност с
олиго- до анурия, хипер- и хипокалиемия, тежка
метаболитна ацидоза, уросепсис.
3.2.5.3.2. Посочените в т. 3.2.5.3.1 състояния
обикновено са причина за започване на спешни
диагностични и лечебни мероприятия и незабавно
насочване на болния за хоспитализация. При
необходимост се прилага кардиопулмонална реанимация до предаването на болния на спешния
екип за настаняването му в съответната клиника
(отделение) за интензивно лечение.
3.2.5.4. Дейността на специалиста-нефролог
от амбулаторията за специализирана извънболнична медицинска помощ по нефрология следва
да бъде насочена към осигуряване на ранна диагностика и своевременно и ефективно лечение
на бъбречните болести.
3.3. Изисквания при оказване на медицинска
помощ по нефрология в структури на лечебни
заведения за болнична помощ:
А. Първо ниво на компетентност
Дейности по нефрология от първо ниво на
компетентност се извършват в структури (клиники/отделения) по нефрология или вътрешни
болести от първо, второ и трето ниво на компетентност, за които се прилага медицинският
стандарт по нефрология.
3.3.1. Устройство и оборудване на структурата
(клиниката/отделението), в което се осъществява дейност по нефрология от първо ниво на
компетентност:
3.3.1.1. болнични стаи;
3.3.1.2. лекарски кабинети;
3.3.1.3. кабинет за началника на клиниката
(отделението) по нефрология;
3.3.1.4. кабинет на дежурния лекар;
3.3.1.5. манипулационна за клиниката (отделението);
3.3.1.6. кухненски бокс;
3.3.1.7. склад;
3.3.1.8. тоалетни и бани за болните и за персонала;
3.3.1.9. гардероб за болни по възможност или
се осигурява ползването на общ гардероб за
лечебното заведение;
3.3.1.10. канцелария или помещение за секретар
на клиниката/отделението;
3.3.1.11. помещение за свиждане на пациентите
с близките им (по възможност).
3.3.2. Изисквания за осигуреност с медицинска
апаратура, оборудване и техника и други условия
за осъществяване на дейността:
3.3.2.1. кислородна инсталация и електроинсталация;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

3.3.2.2. общо луминесцентно осветление със
150 Вт източници и индивидуално (за легло)
нелуминесцентно осветление;
3.3.2.3. апарат за ЕКГ;
3.3.2.4. медицински слушалки и апарати за
артериално налягане;
3.3.2.5. саморазгъващ се балон за обдишване;
3.3.2.6. носилка;
3.3.2.7. седяща инвалидна количка;
3.3.2.8. персонални компютри;
3.3.2.9. хладилници;
3.3.2.10. болничните стаи трябва да разполагат
с мивка, естествено осветление, общо и локално
изкуствено осветление, от 1 до 5 легла в стая,
като до всяко легло трябва да има тристранен
достъп;
3.3.2.11. кабинетът на дежурния лекар трябва
да разполага с легло, бюро, телефон и мивка;
3.3.2.12. манипулационната трябва да разполага с работни плотове, шкафове, централен
спешен шкаф и хладилник;
3.3.2.13. ехографски апарат с абдоминален
трансдюсер (на територията на болницата).
3.3.2.14. Лечебното заведение, в което се
осъществява дейност по нефрология от първо
ниво на компетентност, трябва да разполага със
следните звена:
3.3.2.14.1. клинична лаборатория от първо
ниво на компетентност;
3.3.2.14.2. структура по образна диагностика
(може и по договор с друго лечебно заведение);
3.3.2.14.3. м и к робиолог и ч на лаборат ори я
(може и по договор с друго лечебно заведение).
3.3.3. Изисквания за персонал:
3.3.3.1. В структурата по нефрология (клиниката/отделението) от първо ниво на компетентност
работят най-малко трима лекари. Най-малко
двама от тях са лекари с призната специалност
по вътрешни болести или един от лекарите е
с призната специалност по вътрешни болести
и един с призната специалност по нефрология.
3.3.3.2. Един от специалистите трябва да има
допълнителна квалификация за осъществяване
на коремна ехография.
3.3.3.3. В клиниките/отделенията, в които се
осъществява дейност по нефрология от първо
ниво на компетентност, могат да работят и
специалисти с други признати специалности с
терапевтична насоченост, чиято професионална
компетентност има отношение към лечебния
процес (кардиология, ендокринология и др.).
Тези структури могат да осъществяват дейности
от първо ниво на компетентност и по други
специалности с терапевтична насоченост, ако
специалистите, апаратурата и условията, с които
разполагат, отговарят на изискванията на стандартите по тези специалности за съответното
ниво на компетентност.
3.3.3.4. Броят на специалистите по здравни
грижи се определя от броя на леглата и обема
на дейността в съответната клиника/отделение.
3.3.4. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността:
В структури (клиники/отделения) от първо
ниво на компетентност по нефрология могат да
се лекуват болни с бъбречно-каменна болест,
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остри и хронични обострени тубулоинтерстициални нефрити (пиелонефрити).
3.3.5. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
3.3.5.1. Обемът на извършваната дейност
т рябва да бъде най-ма лко 380 пациенти на
10 болнични легла годишно (за общата дейност
на структурата).
3.3.5.2. Диагностично-лечебната помощ по
нефрология се извършва съгласно правилата за
добра медицинска практика с цел осигуряване
на максимална ефективност и ефикасност.
3.3.5.3. Критерии и показатели за качеството
на осъществяваната медицинска дейност:
3.3.5.3.1. висока професионална квалификация
на персонала;
3.3.5.3.2. ефикасна и ефективна диагностична
дейност и медикаментозно лечение, оценена по
промените в здравословното състояние на болните в процеса на лечение и след завършването
му (оздравели и с подобрение – над 80 %);
3.3.5.3.3. контрол на вътреболничните инфекции с цел максимално ограничаване;
3.3.5.3.4. пълно и точно водене на медицинската документация;
3.3.5.3.5. своевременно и качествено изпълнение на поискани нефрологични консултации;
3.3.5.3.6. удовлетвореност на пациентите от
оказаната медицинска помощ.
Б. Второ ниво на компетентност
Дейности по нефрология от второ ниво на компетентност се извършват в структури (клиники/
отделения) по нефрология от второ и трето ниво
и в структури по вътрешни болести от второ и
трето ниво, за които се прилага този стандарт.
3.3.1. Устройство на клиниката/отделението, в
което се осъществява дейност по нефрология от
второ ниво на компетентност – съгласно раздел
„А. Първо ниво на компетентност“, т. 3.3.1.
3.3.2. Изисквания за осигуреност с медицинска
апаратура, оборудване и техника и други условия
за осъществяване на дейността:
3.3.2.1. посочените в раздел „А. Първо ниво
на компетентност“, т. 3.3.2.1 – 3.3.2.12;
3.3.2.2. клинична лаборатория от второ ниво
на компетентност с възможности за кръвногазов анализ;
3.3.2.3. структура по образна диагностика с
рентгенов апарат за скопия и графия (собствена за болницата или по договор в рамките на
населеното място, с осигурено обслужване на
болницата 24 часа в денонощието);
3.3.2.4. микробиологична лаборатория (може
и по договор с друго лечебно заведение);
3.3.2.5. структура по диализно лечение (може
и по договор с друго лечебно заведение);
3.3.2.6. структура по клинична патология
(може и по договор с друго лечебно заведение).
3.3.3. Изисквания за персонал:
3.3.3.1. В структурата по нефрология (клиниката/отделението) от второ ниво на компетентност
работят най-малко четирима лекари. Най-малко
един от тях трябва да е с призната специалност
по нефрология и един с призната специалност
по вътрешни болести или нефрология.
3.3.3.2. Един от специалистите трябва да има
допълнителна квалификация за осъществяване
на коремна ехография.
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3.3.3.3. Ако структурата е определена като
клиника/отделение по нефрология с диализа,
общият брой лекари трябва да отговаря на броя
лекари, който се изисква за клиника/отделение
по нефрология от второ ниво на компетентност.
3.3.3.4. В клиниките/отделенията, в които се
осъществява дейност по нефрология от второ
ниво на компетентност, могат да работят и
специалисти с други признати специалности с
терапевтична насоченост, чиято професионална
компетентност има отношение към лечебния
процес (кардиология, ендокринология и др.).
Тези структури могат да осъществяват дейности
от второ ниво на компетентност и по други
специалности с терапевтична насоченост, ако
специалистите, апаратурата и условията, с които
разполагат, отговарят на изискванията на стандартите по тези специалности за съответното
ниво на компетентност.
3.3.3.5. Броят на специалистите по здравни
грижи се определя от броя на леглата и обема
на дейността в съответната клиника/отделение.
3.3.4. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността:
В структури от второ ниво на компетентност
могат да се лекуват всички болести, които се
лекуват в структури от първо ниво на компетентност (раздел „А. Първо ниво на компетентност“,
т. 3.3.4.), както и бъбречна недостатъчност (остра
и хронична), усложнения на бъбречната недостатъчност и диализното лечение, подготовка за
диализно лечение.
3.3.5 Изисквания към резултата от осъществяване на дейността – съгласно раздел „А. Първо
ниво на компетентност“, т. 3.3.5.
В. Трето ниво на компетентност
Дейности по нефрология от трето ниво на
компетентност се извършват в структури (клиники/отделения) по нефрология от трето ниво
на компетентност и в структури по вътрешни
болести от трето ниво, за които се прилага този
стандарт.
3.3.1. Устройство на клиниката/отделението, в
което се осъществява дейност по нефрология от
трето ниво на компетентност – съгласно раздел
„А. Първо ниво на компетентност“, т. 3.3.1.
3.3.1.1. В клиниките/отделенията по нефрология от трето ниво на компетентност, в които се
диагностицират и лекуват имунни и автоимунни
гломерулни болести, е необходимо да има кабинет
за бъбречна ехография и биопсия.
3.3.2. Изисквания за осигуреност с медицинска
апаратура, оборудване и техника и други условия
за осъществяване на дейността:
3.3.2.1. Посочените в раздел „А. Първо ниво
на компетентност“, т. 3.3.2.1 – 3.3.2.12.
3.3.2.2. В клиниките/отделенията по нефрология от трето ниво на компетентност, в които
се диагностицират и лекуват имунни и автоимунни гломерулни болести, е необходимо да
има апаратура и инструментариум за провеждане
на пункционни бъбречни биопсии (ПББ), а при
възможност – и за плазмен обмен.
3.3.2.3. Лечебно то заведение, в което се
осъществява дейност по нефрология от трето
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ниво на компетентност, трябва да разполага със
следните звена:
3.3.2.3.1. клинична лаборатория от второ или
трето ниво на компетентност с възможности за
кръвно-газов анализ, хемостазеология;
3.3.2.3.2. структура по образна диагностика с
рентгенов апарат за скопия и графия, както и с
апаратура за компютърна аксиална томография
или магнитно-резонансна томография (собствени за болницата или по договор в рамките на
населеното място, с осигурено обслужване на
болницата 24 часа в денонощието);
3.3.2.3.3. микробиологична лаборатория (може
и по договор с друго лечебно заведение в рамките
на населеното място);
3.3.2.3.4. структура по диализно лечение (може
и по договор с друго лечебно заведение в рамките
на населеното място);
3.3.2.3.5. структура по клинична патология
(може и по договор с друго лечебно заведение);
3.3.2.3.6. структура по клинична имунология
(може и по договор с друго лечебно заведение);
3.3.2.3.7. структура по нуклеарна медицина
(може и по договор с друго лечебно заведение).
3.3.2.4. Структурите (клиники/отделения) от
трето ниво на компетентност на университските болници, в които се извършва обучение на
студенти и специализанти, трябва да разполагат
с най-малко една учебна зала с 15 – 20 седящи
места, маса, екран и учебна дъска на територията
на лечебното заведение.
3.3.2.5. В клиниките/отделенията по нефрология от трето ниво на компетентност може да
се осъществява и дейност по амбулаторно наблюдение на бъбречно трансплантирани болни
и реципиенти.
3.3.2.5.1. При осъществяването на дейността по
т. 3.3.2.5, се спазва принципът за некръстосване
на пациентите – потокът на бъбречно трансплантираните пациенти не се кръстосва с останалия
поток пациенти на клиниката (отделението).
3.3.2.5.2. Хоспитализацията и лечението на
бъбречно трансплантираните пациенти се осъществяват в отделни болнични стаи.
3.3.2.5.3. За амбулаторно наблюдение на бъбречно трансплантирани болни се осигуряват:
3.3.2.5.3.1. лекарски кабинет;
3.3.2.5.3.2. помещение за съхранение на медицинската документация на пациентите с директен
достъп до лекарския кабинет;
3.3.2.5.3.3. помещение – чакалня за пациентите с директен достъп до лекарския кабинет и
собствен вход/изход и тоалетна;
3.3.2.5.3.4. кабинет за лице, отговарящо за
организацията на дейността, оборудван с компютърна конфигурация и стационарен телефон;
3.3.2.5.3.5. лекарствен мониторинг на имуносупресивните средства от клиничната лаборатория на лечебното заведение за болнична помощ
(може и по договор с друго лечебно заведение).
3.3.3. Изисквания за персонал:
3.3.3.1. В структурата по нефрология (клиниката/отделението) от трето ниво на компетентност
работят най-малко шест лекари. Най-малко трима
от тях трябва да са с призната специалност по
нефрология.
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3.3.3.2. Един от специалистите трябва да има
допълнителна квалификация за осъществяване
на коремна ехография и един допълнителна квалификация за извършване на бъбречна биопсия.
3.3.3.3. Ако структурата е определена като
клиника/отделение по нефрология с диализа,
общият брой лекари трябва да отговаря на броя
лекари, който се изисква за клиника /отделение
по нефрология от трето ниво на компетентност.
3.3.3.4. В клиниките/отделенията, в които се
осъществява дейност по нефрология от трето
ниво на компетентност, могат да работят и
специалисти с други признати специалности с
терапевтична насоченост, чиято професионална
компетентност има отношение към лечебния
процес (кардиология, ендокринология и др.).
Тези структури могат да осъществяват дейности
от трето ниво на компетентност и по други
специалности с терапевтична насоченост, ако
специалистите, апаратурата и условията, с които
разполагат, отговарят на изискванията на стандартите по тези специалности за съответното
ниво на компетентност.
3.3.3.5. Броят на специалистите по здравни
грижи се определя от броя на леглата и обема
на дейността в съответната клиника/отделение.
3.3.4. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
В структури от трето ниво на компетентност
могат да се лекуват всички болести, които се
лекуват в структури от второ ниво на компетентност (раздел „Б. Второ ниво на компетентност“,
т. 3.3.4.), както и всички остри, обострени и
хронични нефрологични заболявания с комплицирано протичане, при които се предполагат
инвазивни диагностични и терапевтични процедури, включително диагностика и лечение на
остри, бързо прогресиращи и хронични първични
и вторични гломерулни болести, редки нефрологични симптоми и синдроми, изискващи ПББ
и/или плазмен обмен (само където разполагат
с необходимата апаратура).
3.3.5. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността – съгласно раздел „А. Първо
ниво на компетентност“, т. 3.3.5.2 и 3.3.5.3.
4. Изисквания към дейността на персонала
в клиника/отделение по нефрология
4.1. Нефрологът в екип с медицинска сестра
осъществява лечебно-диагностичния процес,
както следва:
4.1.1. снемане на анамнеза;
4.1.2. клиничен преглед – снемане на физикален статус по системи, назначаване на необходимите лабораторни, функционални, образни
и инструментални изследвания;
4.1.3. информиране на пациента и неговите
близки за състоянието на болния, за характера
на заболяването му, за предстоящите изследвания и методи на лечение (вид на лекарствените
продукти, клинична ефективност и безопасност
на прилаганите лекарствени продукти); изследването и лечението на пациента започват след
изразяване на информирано съгласие по реда на
чл. 87 и сл. от Закона за здравето.
4.2. Лекарят в к линиката/отделението по
нефрология:
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4.2.1. интерпретира резултатите от ПББ, от
фу нк циона лни, рентгенови и дру ги образни
изследвания, от радиоизотопни изследвания на
отделителната система, консултира, изследва и
назначава лечение на пациентите;
4.2.2. извършва експертиза на работоспособността на пациенти и експертна дейност при
нефрологично болни по искане на здравни и
социални органи;
4.2.3. ежедневно минава на визи тац и я с
медицинската сестра и дава ясни назначения
за поведението, изследванията и лечението на
пациентите;
4.2.4. контролира изпълнението на назначенията от медицинската сестра и друг помощен
персонал;
4.2.5. подготвя и докладва болните на визитация на началника на клиниката/отделението;
4.2.6. проследява състоянието на болните с
цел да се предотвратят или да се лекуват своевременно усложненията на основното заболяване
и/или придружаващите го усложнения.
4.3. Лекуващият лекар нефролог:
4.3.1. подбира и насочва към к линиката/
отделението пациен т и те, кои то се н у ж да я т
от прецизиране на диагнозата, от по-сложни
манипулации и изследвания, от преоценка на
терапевтичното поведение;
4.3.2. обучава пациентите с бъбречни заболявания за правилен начин на живот в условията
на съществуващото заболяване и за предотвратяване евентуалното настъпване на усложнения;
4.3.3. дава съвети на пациента за правилен
избор на метод на лечение;
4.3.4. издава епикриза и оформя окончателно
историята на заболяването в деня на изписването
на пациента.
4.4. Специфичните дейности, които се осъществяват в клиника/отделение по нефрология, са:
4.4.1. провеждане на ехографски изследвания
на отделителната система при болни от клиниката и от лечебното заведение;
4.4.2. провеждане на ПББ в болнична обстановка след получаване на писмено информирано
съгласие при наличие на показания и липса на
противопоказания – в клиниката/отделението
по нефрология от трето ниво на компетентност;
процеду рата се извършва задължително под
ехографски контрол или след предварителна
локализация с ултразвуково изследване, с автоматични игли или с инструментариум за бъбречна
биопсия; ПББ се извършва след отрицателна
скарификационна проба за локален анестетик с
оглед на провежданата местна анестезия и след
изследване на коагулационния статус на пациента;
4.4.3. обучение на болни по отношение промяна
в стила на живот с цел превенция и комплексно
лечение на заболяването – хранителен режим,
вредни навици, двигателна активност;
4.4.4. лечение и диагностициране на болни с
бъбречни заболявания, насочени от специалистите по нефрология и от общопрактикуващите
лекари, поради сложността в диагностиката и/
или лечението; осъществяване на консултации
в други клиники или отделения на лечебното
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заведение или други лечебни заведения; обучение на работещи в други лечебни заведения по
въпросите на бъбречната патология;
4.4.5. непрекъснатото обучение на персонала
на клиниката/отделението по проблемите на
нефрологията;
4.4.6. предприемане на мерки за предотвратяване на трансмисивни инфекции при условията
на работа с кръв и други биологични материали;
4.4.7. след дехоспитализация болните следва
да се насочват за проследяване от общопрактикуващия лекар и специалист нефролог от
извънболничната помощ или диализен център, а
при необходимост да им се назначи и следваща
дата за хоспитализация в клиниката/отделението.
4.5. Медицинските сестри, които работят
в клиниката/отделението по нефрология, са с
образователно-квалификационна степен „специалист“ или „бакалавър“ по специалността
„Медицинска сестра“. Медицинската сестра в
клиниката/отделението по нефрология:
4.5.1. активно участва в обучението на пациентите за промяна в стила им на живот – хранителен
режим, вредни навици, физическа активност;
4.5.2. следи непрекъснато състоянието на
пациентите;
4.5.3. трябва да умее да предотвратява неразумни реакции на пациента, породени от неговото заболяване, както и да полага усилия да
се сведе до минимум стресът на пациентите от
предстоящото лечение и манипулации;
4.5.4. подготвя пациента и асистира на лекаря при провеж дане на някои специфични
манипулации;
4.5.5. приема новоприетите болни, извършва
санитарната им обработка и ги подпомага в
настаняването им в болничната стая;
4.5.6. запознава пациентите с правилника
за вътрешния ред, дневния режим, разположението на лекарските кабинети, кабинетите за
изследване, лабораториите, манипулационните,
санитарните възли;
4.5.7. подпомага пациента в адаптацията му
в болничната среда;
4.5.8. подготвя болните и болничните стаи за
визитация и участва в нея с лекуващия лекар;
4.5.9. организира и осигурява болничните
грижи за тежко болни на легло;
4.5.10. при екзитус организира процедурите
по своевременното изнасяне на трупа, описва и
съхранява ценностите на починалия и ги предава
на старшата медицинска сестра или на близките
на болния по установения ред;
4.5.11. изпълнява всички назначения и инструкции на лекуващия лекар, отнасящи се до
пациентите, като своевременно го информира
за извършеното и за евентуални затруднения;
4.5.12. подпомага лекуващия лекар при провеждане на изследванията и осигуряване на
консултанти;
4.5.13. измерва температура, ръст, тегло, пулс,
артериално налягане и диуреза и ги нанася в
температурния лист, провежда парентерални
манипулации;
4.5.14. изписва, получава, разпределя, раздава и
заприходява предписаните лекарствени продукти;
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4.5.15. прави превръзки след назначение;
4.5.16. води съответната документация за
медицински сестри (рапортна книга, тетрадка
за визитации, тетрадка за назначения, табели
за изписани лекарства и санитарни материали);
4.5.17. поръчва, разпределя и раздава храната
на болните според назначените диети;
4.5.18. следи за изрядна хигиена в кухненския
офис;
4.5.19. следи за опазване на болни чното
имущество;
4.5.20. асистира при провеждането на процедурите ПББ и плазмен обмен;
4.5.21. отговаря за апаратурата, лекарствените
продукти и медицинските изделия, използвани
при лечението на пациентите;
4.5.22. извършва и други дейности, назначени
от старшата медицинска сестра или началника
на клиниката/отделението, в рамките на компетенциите, които притежава.
4.6. Старша медицинска сестра в клиника/
отделение по нефрология може да бъде лице
с образователно-квалификационна степен „бака лавър“ или „магист ър“ по специа лност та
„Управление на здравните грижи“. Старшата
медицинска сестра:
4.6.1. организира, ръководи и контролира
работата на медицинските сестри и санитарите
в клиниката;
4.6.2. организира и следи за квалификацията
на кадрите, за които отговаря, участва в подбора и предлага на началника на клиниката нови
кадри за назначаване;
4.6.3. изписва, получава и контролира изразходването на всички лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи за лечението
на пациентите;
4.6.4. изготвя ежедневни, седмични и месечни
справки за изразходваните материали и лекарствени продукти;
4.6.5. извършва и други дейности, назначени от
началника на клиниката/отделението в рамките
на компетенциите, които притежава.
5. Образци за информирано съгласие на
пациента
5.1. Типовите образци на информирано съгласие се утвърждават от всяко лечебно заведение
според спецификата на дейността, като следва
да съдържат най-малко следната информация за
пациента по отделните нозологични единици:
5.1.1. Гломерулни болести
Гломерулните болести са група заболявания,
които се характеризират с различни по вид и
степен структурни и функционални промени,
засягащи предимно гломерулите. Представляват
двустранно увреждане на бъбреците. Могат да
се проявят като самостоятелно заболяване или
в хода на друго основно заболяване (имунно,
метаболитно или др.). Диагнозата се поставя
въз основа на клиничните прояви на болестта,
лабораторните изследвания на кръв и урина, при
необходимост – пункционна бъбречна биопсия
и имунологични показатели.
Клинично гломерулните болести се проявяват
най-често с повишено кръвно налягане, отоци
по тялото, кръв и белтък в урината. При някои
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пациенти може да се наблюдава преходно или
трайно влошаване на бъбречната функция с покачване на стойностите на уреята и креатинина.
Заболяването може да прогресира и да доведе до
развитие на хронична бъбречна недостатъчност.
Диагнозата и лечението се провеждат в специализирана нефрологична клиника или отделение.
Прилага се лечение съобразено с патогенетичния
механизъм на увреждането(кортикостероиди,
имуномодулатори и антикоагуланти по определени схеми и/или симптоматични средства).
Лечението е продължително и често пъти се
налага неколкократно постъпване в болница. То
се провежда съобразено с получените резултати.
Отказът от болничното лечение крие риск от
усложнения.
5.1.2. Тубулоинтерстициален нефрит (пиелонефрит)
Острият или хроничният обострен тубулоинтерстициален нефрит (пиелонефрит) представлява неспецифично възпалително заболяване
на бъбречната тъкан и легенчето, развило се
пора ди дирек т но попа дане в тя х най-често
на бактерии. Те могат да протичат с влошено
общо състояние; повишаване на температурата
до 39 – 40 °C, втрисане; болки в кръста; често
уриниране, парене и болка при уриниране. По
време на диагностицирането им и в хода на лечението се изследват кръвни показатели и урина,
включително и микробиологично изследване на
урината (урокултура). Могат да се назначават и
други допълнителни изследвания – ехография,
рентгенови, изотопни и др. При съответни индикации се осъществяват консултаци с други
специалисти (гинеколог, уролог, гастроентеролог).
Най-често се провежда лечение с антибактериални средства. Отказът от болничното лечение
или извършване на необходимите изследвания
крие риск от неточност в диагнозата, вземане
на погрешно решение за лечение, усложняване
на заболяването.
5.1.3. Хронична бъбречна недостат ъчност
(ХБН)
ХБН представлява комплекс от симптоми,
предизвикани от прогресиращо бъбречно заболяване и намаление на бъбречната функция.
Проявите му могат да бъдат от едва доловими
до крайно тежко животозаплашващо състояние.
Типични прояви са повишен обем на 24-часова
урина, нощно уриниране, анемия, покачено кръвно налягане, повишени кръвни нива на уреята,
креатинина и други. Лечението в по-леките
степени е консервативно. При силно ограничена
бъбречна функция трябва да се започне диализно
лечение. То няма алтернатива и е животоспасяващо. Чрез успешното му прилагане с активното участие на пациента могат да се постигнат
много години удължаване на живота, който да
се води при задоволително качество. Наред с
благоприятните резултати са възможни и тежки
усложнения, включително и животозаплашващи.
5.1.4. Остра бъбречна недостатъчност (ОБН)
ОБН представлява остро (за часове и дни) влошаване на бъбречната функция поради различни
причини, като: шокови състояния, хирургически
интервенции, инфекции, отравяния и др. Лече-
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нието се извършва задължително в болнични
условия. Полагат се усилия за премахване на
причиняващия фактор, което може да подобри бъбречната функция. Лечението обичайно
включва вливания, диуретици, антибактериални
или други средства, назначени от лекуващия
лекар. При показания се извършват диализни
процедури, които могат да имат животоспасяващ
ефект до възстановяване на уриноотделянето.
Прогнозата на ОБН може да бъде добра с пълно
възстановяване на бъбреците, ако се проведе
навреме съответното лечение. Възможен е и
смъртен изход (в малък процент от случаите),
както и хронифициране, което налага системно
наблюдение от нефролог след преминаване на
острите прояви.
5.1.5. Бъбречно-каменна болест
Бъбречно-каменната болест е едно от най-широко разпространените заболявания, а бъбречната
криза е най-честият и характерен симптом на
това заболяване. Причините за образуването на
камъните са разнообразни и включват климатичните условия, хигиенно-диетичния режим,
наличието на инфекция на пикочните пътища
и др. Особено голямо влияние оказва наличието на вродени или придобити пречки по хода
на пикочните пътища, предизвикващи застой в
бъбреците. Клиничната картина на бъбречнокаменната болест е в зависимост от големината,
размера и локализацията на конкрементите.
Съществено значение има и наличието или не
на застой в пикочните пътища. Най-характерният симптом е болката в лумбалната област и
по хода на уретера. Острата и внезапна болка е
известна като бъбречна колика. Тя може да се
провокира от физическо усилие, хранене, а също
и в покой, без конкретна причина. Възможно
е появата на кръв в урината или фебрилитет.
Бъбречно-каменната болест е заболяване, изискващо своевременно и адекватно лечение с
оглед избягване на усложненията.
5.1.6. Остър перитонит вследствие лечение с
перитонеална диализа
Перитонитът е възпаление на мембраната на
коремната кухина. Той е най-честото усложнение
на лечението с перитонеална диализа. Болните,
лекувани с перитонеална диализа, имат средно
един епизод на перитонит на 1,5 – 2 години.
Обикновено причината е замърсяване на връзката
между перитонеалния катетър и торбата с перитонеалния диализат. Най-честите причинители
са бактерии, които се откриват нормално по
кожата на пациента. Перитонитът може да доведе до необходимост от смяна на перитонеалния
катетър и дори до невъзможност да се продължи
лечението с перитонеална диализа. Основните
белези на перитонит при перитонеална диализа
са помътняване на перитонеалния разтвор и коремна болка с различна сила. Може да има също
гадене, повръщане и висока температура. Лечението на перитонита при перитонеална диализа
се извършва според резултатите от изследването
за бактерии в перитонеалния разтвор. Прилагат
се антибактериални или антимикотични медикаменти в торбите с перитонеален разтвор и/
или венозно.
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5.1.7. Провеждане на пункционна бъбречна
биопсия
Провеждането на пункционна бъбречна биопсия има важна диагностична стойност. Това
изследване представл ява вземане на ма лък
материал от бъбрека чрез игла за ПББ. Преди
манипулацията се прави проба за чувствителност
с медикамент, който ще служи за обезболяване.
Пациентът се уведомява, че след манипулацията е възможно да има болка на пункционното
място и/или кръв в урината, както и че следва да
остане за два часа на легло, лежейки по корем,
след това по гръб до 24-тия час от ПББ. Първата
урина трябва да се покаже на лекуващия лекар
или медицинската сестра. В случай на болка
пациентът трябва да знае, че следва да уведоми
за това медицинския персонал.
Пациентът следва да декларира, че е уведомен,
че не трябва да приема никакви лекарствени
продукти и билки без знанието на лекуващия
лекар, тъй като е възможно те да се отразят на
здравословното му състояние.
5.1.8. Провеждане на плазмафереза
Плазмаферезата е лечебна манипулация, с
която се отстранява част от плазмата на организма. Прилага се при имунни и автоимунни
възпаления, засягащи и бъбреците. Тя е елемент
от провежданото специфично имуносупресиращо
лечение при тези заболявания. Пациентът следва
да декларира, че е уведомен, че не трябва да
приема никакви лекарствени продукти и билки
без знанието на лекуващия лекар, тъй като е
възможно те да се отразят на условията за безопасно провеждане на плазмаферезата.
5.2. Преди постъпването в отделението пациентът получава копие от формуляра за информация
на пациента. Предоставя му се информация за
възможността да задава въпроси и да коментира
тази информация с личния си лекар или лекаря
нефролог от приемния кабинет.
5.2.1. Пациентът дава своето информирано
съгласие след подробна информация от лекуващия
лекар и медицинската сестра относно:
5.2.1.1. изпълнение на лабораторни тестове,
функционални и инструментални изследвания
след разясняване на необходимостта и ползата
от тях, рисковете за усложнения, приноса им
за диагнозата или за определяне на лечебното
поведение;
5.2.1.2. естеството на заболяването, от което
боледува пациентът, настъпили или очаквани
усложнения в развитието на болестта, рисковете
от болестта, необходимостта от лечение, вида на
това лечение и очаквания изход от лечението
в различни варианти, ако такива са възможни.
5.2.2. Пациентът трябва да е сигурен, че разбира смисъла на предоставената информация и
има достатъчно време да я осмисли. В случай че
се налагат допълнителни инструментални изследвания, на пациента следва да бъде предоставена
допълнителна информация за тях.
5.2.3. Пациентът следва да удостовери с подписа си, че разбира съдържанието на документа и
е съгласен да постъпи в болница за съответните
изследвания и лечение.
1888
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НАРЕДБА № 5
от 21 март 2014 г.

за условията и реда за упражняване правата
на пациентите при трансгранично здравно
обслужване
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване в
друга държава – членка на Европейския съюз,
като се определят:
1. условията и редът за възстановяване
на разходите за трансгранично здравно обслужване;
2. здравните услуги, лекарствените продукти и медицинските изделия, подлежащи
на предварително разрешение, за да бъдат
възстановени разходите, заплатени за тях при
трансгранично здравно обслужване;
3. условията и редът за даване на предварително разрешение по т. 2 и за последващо
възстановяване на разходите;
4. редът за предоставяне на здравни услуги
на осигурени в други държави членки лица,
упражняващи правото си на трансгранично
здравно обслужване в Република България;
5. редът за предоставяне на информация,
свързана с трансграничното здравно обслужване от националната точка за контакт.
Чл. 2. (1) Трансграничното здравно обслужване е здравно обслужване, предоставено или
предписано в държава членка, различна от
държавата членка по осигуряване.
(2) Здравното обслужване по ал. 1 може да
бъде предоставено или предписано от всяко
лечебно заведение независимо от неговата
собственост, организация или финансиране.
Чл. 3. (1) Право на трансгранично здравно
обслужване имат всички здравноосигурени
в Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) лица по отношение на здравните услуги по чл. 45, ал. 1 от Закона за здравното
осигуряване.
(2) По отношение на здравните услуги,
заплащани от бюджета на Министерството
на здравеопазването, право на трансгранично
здравно обслужване имат всички български
граждани и лица по чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона
за здравето.
Чл. 4. (1) Правото на трансгранично здравно
обслужване не включва:
1. предоставянето на органи с цел трансплантация и достъпа до такива органи;
2. дългосрочните грижи за пациенти с хронични физически или психически увреждания,
които включват услуги, чиято цел е оказване
на подкрепа и съдействие при извършването
на рутинни, ежедневни задачи за продължителен период от време;
3. дейностите по национални и общински
имунизационни програми;
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4. случаите, в които се прилагат механизмите/правилата за координация на системите за социална сигурност или действащи
двустранни спогодби за социална сигурност с
други държави членки, включващи в обхвата
си здравно осигуряване;
5. продажбата на лекарствени продукти и
медицински изделия по интернет.
(2) Правото на трансгранично здравно
обслужване не включва и здравните услуги,
които се заплащат по реда на Наредба № 12
от 2011 г. за условията и реда за заплащане на
лечение на български граждани в чужбина по
чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето (ДВ,
бр. 1 от 2012 г.) и от Център „Фонд за лечение
на деца“ по реда на Правилника за дейността
и организацията на работа на Център „Фонд
за лечение на деца“ (ДВ, бр. 37 от 2010 г.),
с изключение на медицинските изделия по
чл. 33, т. 3.
Чл. 5. (1) При упражняване правото си на
трансгранично здравно обслужване лицата
по чл. 3 заплащат на лечебното заведение в
държавата членка по местолечение стойността
на предоставеното им здравно обслужване.
(2) Лицата по ал. 1 имат право да им бъдат
възстановени разходите за предоставеното
им здравно обслужване в държавата членка
по местолечение до размера на разходите,
които НЗОК или Министерството на здравеопазването заплащат за съответното здравно
обслужване, ако е извършено на територията
на Република България.
(3) В случай че стойността на предоставеното в друга държава членка здравно обслужване
е по-ниска от стойността, която НЗОК или
Министерството на здравеопазването заплащат за съответното здравно обслужване, ако
е извършено на територията на Република
България, на лицата по ал. 1 се възстановяват
действително направените разходи.
(4) Не се възстановяват разходи за:
1. здравни услуги, които не са в обхвата
по чл. 3 или са изключени от правото на
трансгранично здравно обслужване с чл. 4;
2. лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС)
по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ);
3. медицински изделия, които не са включени в списъка на медицинските изделия
по чл. 30а, ал. 1 от Закона за медицинските
изделия и не са определени от надзорния съвет на НЗОК съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона
за здравното осигуряване, с изключение на
медицинските изделия, които се заплащат от
Център „Фонд за лечение на деца“;
4. диетични храни за специални медицински
цели, които не са определени от надзорния
съвет на НЗОК съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.
Чл. 6. (1) Лице, което е получило здравно
обслужване в друга държава членка, след за-
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връщането си в страната е длъжно да уведоми
за това избрания от него общопрактикуващ
лекар и да му предостави копие от съответната
медицинска документация.
(2) При необходимост от последващо медицинско наблюдение на лицето по ал. 1 се
осигурява същото медицинско наблюдение
както, ако здравното обслужване е било извършено на територията на Република България.
Раздел ІІ
Условия и ред за възстановяване от НЗОК
на разходите при упражняване на правото на
трансгранично здравно обслужване
Чл. 7. (1) За възстановяване на разходи,
заплатени в друга държава членка за ползвани
извънболнични здравни услуги по чл. 3, ал. 1,
лицата подават в Централно управление (ЦУ)
на НЗОК или в съответната районна здравноосигурителна каса заявление по образец,
утвърден от управителя на НЗОК.
(2) В случаите, когато заявленията са подадени в районна здравноосигурителна каса,
същата е длъжна да ги препрати в оригинал
в ЦУ на НЗОК в 3-дневен срок от получаването им.
(3) Заявлението се подава от лицето, което
е ползвало и е заплатило оказаната здравна
услуга, съответно от негов родител, настойник
или попечител, или от техен пълномощник,
не по-късно от 5 години от ползването на
съответната здравна услуга.
(4) При подаване на заявлението от лице
на възраст от 14 до 18 години, както и от
ограничено дееспособно лице заявлението и
останалите документи, които изискват подпис
на лицето, се приподписват и от неговите
родители, съответно попечители.
(5) За възстановяване на разходи, заплатени
в друга държава членка за ползвани здравни
услуги по ал. 1 от дете, настанено по съдебен
или по административен ред извън семейството, заявлението се подава от:
1. лицата, при които детето е настанено по
съдебен ред – след положително становище
на дирекция „Социално подпомагане“;
2. ди рек тора на Ди рек ц и я „Соц иа лно
подпомагане“, със заповед на който детето е
настанено по административен ред.
(6) Когато лицето, което е ползвало и е
заплатило оказаната здравна услуга, впоследствие е починало, заявлението се подава от
неговите наследници.
(7) Към заявлението се прилагат следните
документи:
1. копие от документ за самоличност на
лицето, което е ползвало и заплатило за оказаната здравна услуга (копие от паспорт – в
случаите, когато е ползвана здравна услуга
от малолетно лице) – саморъчно заверено с
гриф „Вярно с оригинала“ и гриф „Съгласен/а
съм с направеното копие“;
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2. оригинали на платежните документи за
заплатените здравни услуги;
3. копие от документ, издаден от банка,
в потвърждение на данните за личния IBAN
номер на банкова сметка в български левове на лицето – саморъчно заверено с гриф
„Вярно с оригинала“ и гриф „Съгласен/а съм
с направеното копие“;
4. копие от документ, удостоверяващ качеството на родител, настойник, попечител
или лице, при което детето е настанено по
съдебен ред, саморъчно заверено с гриф „Вярно
с оригинала“;
5. пълномощно, в което е посочено изрично, че пълномощникът се упълномощава да
подава заявление и необходимите документи
в НЗОК за възстановяване на разходи за ползвани здравни услуги в конкретен случай – при
подаване на заявлението от пълномощник;
6. удостоверение за наследници на лицето
(оригинал или нотариално заверено копие),
което е ползвало и заплатило за здравните
услуги – в случаите по ал. 6.
(8) При подаване на заявлението от наследници копието на документа, удостоверяващ
личния IBAN номер на банкова сметка в български левове на наследодателя, се заверява с
гриф „Вярно с оригинала“ и гриф „Съгласен/а
съм с направеното копие“ от наследниците.
В случаите, когато всички банкови сметки
на наследодателя са закрити, наследниците
представят:
1. копие от документ, издаден от банка,
в потвърждение на данните за личния IBAN
номер на открита обща банкова сметка в
български левове на наследниците (саморъчно
заверен от тях с гриф „Вярно с оригинала“
и гриф „Съгласен/а съм с направеното копие“), или
2. копие от документ, издаден от банка,
в потвърждение на данните за личния IBAN
номер на лична банкова сметка в български
левове на един от наследниците – саморъчно
заверен с гриф „Вярно с оригинала“ и гриф
„Съгласен/а съм с направеното копие“, и нотариално заверени декларации от останалите
наследници, че са съгласни сумата, подлежаща
на възстановяване от бюджета на НЗОК, да
бъде преведена по личната банкова сметка
на първия наследник.
Чл. 8. (1) За възстановяване на разходи, заплатени в друга държава членка за
предоставена високоспециализирана извънболни чна и ли болни чна зд равна усл у га,
посочена в приложения № 2 и 4 от Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния
пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 112 от 2004 г.),
за ползването на която на територията на
Република България се изисква получаване
на направление/разрешение за извършване на
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високоспециализирана медицинска дейност,
освен документите по чл. 7, ал. 1, 7 и 8, лицата представят и:
1. оригинал на направление за извършване
на здравната услуга, издадено при условията
и по реда на националните рамкови договори
по чл. 53, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване от лекар/лекар по дентална медицина, работещ в лечебно заведение, сключило
договор с НЗОК;
2. медицинската документация, свързана
с резултатите от извършването на здравната
услуга в другата държава членка (епикризи,
резултати от изследване и др.).
(2) Списъкът със здравните услу ги по
ал. 1 се обявява и на официалната интернет
страница на НЗОК.
Чл. 9. (1) Всички документи на чужд език
следва да са придружени с легализиран превод
на български език.
(2) Документите по чл. 7, ал. 1, 7 и 8 и чл. 8,
ал. 1 и изискванията към тях се обявяват и
на официалната интернет страница на НЗОК.
Чл. 10. (1) При разглеждане на заявлението
НЗОК проверява предпоставките за неговата
допустимост:
1. липса на влязъл в сила индивидуален
административен акт – решение по заявление
на същото лице със същия предмет;
2. липса на висящо административно производство със същия предмет, пред същия орган
и с участието на същата страна независимо
дали е във фазата на издаване или оспорване;
3. наличие на правен интерес на лицето,
което претендира възстановяване на разходи;
4. да не са изминали повече от 5 години
от ползването на съответното здравно обслужване.
(2) При установяване на недопустимост на
заявлението производството се прекратява и
заявителят се уведомява писмено за основанията за недопустимост.
(3) В случай че се установи, че лицето
иска възстановяване на разходи за здравни
услуги, които се заплащат от бюджета на
Министерството на здравеопазването, преписката се препраща по компетентност на
Министерството на здравеопазването.
Чл. 11. (1) В случаите, когато е установена
непълнота или несъответствие в изискуемите
документи, НЗОК писмено уведомява заявителя за това обстоятелство, като му определя срок до 3 месеца, считано от датата на
получаване на писмото, за представяне на
съответните документи. В тези случаи срокът
за разглеждане и произнасяне по заявлението
спира да тече до представяне на необходимите
документи.
(2) При неотстраняване на непълнотата или
несъответствието в документите в указания
срок по ал. 1 НЗОК прекратява производството, като уведомява писмено заявителя за това.
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Чл. 12. (1) В срок 3 месеца от подаване
на заявлението по чл. 7, ал. 1 управителят на
НЗОК издава писмено разрешение за възстановяване на разходи за предоставено здравно
обслужване в друга държава членка, в което
се посочва основанието и конкретният размер
на сумата, подлежаща на възстановяване.
(2) Плащането се извършва по посочения
от заявителя IBAN номер на банкова сметка
в български левове.
Чл. 13. Управителят на НЗОК издава мотивиран отказ за възстановяване на разходите,
когато:
1. лицето, на което са предоставени здравните услуги в друга държава членка, не е здравно
осигурено или е с прекъснати здравноосигурителни права към момента на получаване
на здравните услуги;
2. предоставените здравни услуги не са в
обхвата на медицинската помощ по чл. 45,
ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;
3. предоставените здравни услуги подлежат
на предварително разрешение за възстановяване на разходите съгласно чл. 19 и такова
не е издадено;
4. е поискано възстановяване на разходи
за здравно обслужване по чл. 4, ал. 1.
Раздел ІІІ
Условия и ред за възстановяване от НЗОК на
разходите за лекарствени продукти, диетични
храни за специални медицински цели и медицински изделия по медицински предписания,
изпълнени в друга държава членка
Чл. 14. (1) На възстановяване от НЗОК
подлежат разходите, заплатени в друга държава
членка, за лекарствени продукти, включени
в приложение № 1 на ПЛС, предписани за
заболявания, включени в списъка на заболяванията, определен с Наредба № 38 от 2004 г.
за определяне на списъка на заболяванията,
за чието домашно лечение Националната
здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели напълно или
частично (ДВ, бр. 106 от 2004 г.).
(2) За възстановяване на разходите по ал. 1
лицата подават в ЦУ на НЗОК или в съответната районна здравноосигурителна каса документите по чл. 7, ал. 1, 7 и 8, както и копие на
рецептурна бланка с всички попълнени в нея
реквизити, включително дата на отпускане на
лекарствените продукти, заверена от лицето
с гриф „Вярно с оригинала“.
(3) Рецептурната бланка по ал. 2 може да
е издадена от лекар/лекар по дентална медицина от лечебно заведение за извънболнична
помощ, сключило договор с НЗОК, или от
лечебно заведение в друга държава членка.
Чл. 15. (1) Разходите за заплатени в друга
държава членка лекарствени продукти се
възстановяват до стойността, която НЗОК
заплаща за съответния лекарствен продукт.
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(2) Когато лекарственият продукт е предписан по международно непатентно наименование (INN), НЗОК заплаща стойност, равна
на референтната стойност на дефинираната
дневна доза, определена съгласно чл. 51 от
Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление
№ 97 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ,
бр. 40 от 2013 г.).
(3) Когато лекарственият продукт е предписан с търговско наименование, НЗОК заплаща
стойност, равна на стойността на заплащане
на съответния продукт, определена в приложение № 1 на ПЛС.
Чл. 16. (1) На възстановяване от НЗОК
подлежат разходите, заплатени в друга държава
членка за медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели, които
отговарят на следните условия:
1. предназначени са за заболявания за домашно лечение, включени в списъка, определен
с Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на
списъка на заболяванията, за чието домашно
лечение Националната здравноосигурителна
каса заплаща лекарства, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели напълно или частично;
2. включени са в Списъка на медицинските
изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия (за медицинските изделия) и са
определени за заплащане от надзорния съвет
на НЗОК съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за
здравното осигуряване.
(2) За възстановяване на разходите по ал. 1
лицата подават в ЦУ на НЗОК или в съответната районна здравноосигурителна каса
документите по чл. 7, ал. 1, 7 и 8, както и
копие от рецептурна бланка с всички попълнени в нея реквизити, включително дата на
отпускане на съответното медицинско изделие
или диетична храна, заверена от лицето с
гриф „Вярно с оригинала“.
(3) Националната здравноосиг у рителна
каса възстановява разходите за медицински
изделия по ал. 1 до стойността, определена по
реда на наредбата по чл. 30а, ал. 3 от Закона
за медицинските изделия.
(4) Националната здравноосиг у рителна
каса възстановява разходите за диетични
храни по ал. 1 до стойността, определена за
диетичната храна в списъка на диетичните
храни, заплащани от НЗОК, определен от
надзорния съвет на НЗОК съгласно чл. 56,
ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.
(5) Лекарствените продукти, медицинските
изделия и диетичните храни, заплащани от
НЗОК, се публикуват и на интернет страницата на НЗОК.
Чл. 17. По отношение на процедурата и
сроковете за възстановяване на разходите по
чл. 14, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 се прилагат съответно разпоредбите на чл. 9, ал. 1, чл. 10, 11
и 12 от раздел II.
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Чл. 18. (1) Управителят на НЗОК издава
мотивиран отказ за възстановяване на разходите по чл. 14, ал. 1 и чл. 16, ал. 1, когато:
1. лицето, което е закупило лекарствените
продукти, медицински изделия или диетични
храни за специални медицински цели в друга
държава членка, не е здравно осигурено или
е с прекъснати здравноосигурителни права
към момента на закупуването им;
2. лекарствените продукти не са включени
в приложение № 1 на ПЛС и/или не са за
заболявания, включени в списъка на заболяванията, определен с Наредба № 38 от 2004 г.
за определяне на списъка на заболяванията,
за чието домашно лечение Националната
здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели напълно или
частично;
3. медицинското изделие не е включено в
Списъка на медицинските изделия по чл. 30а
от Закона за медицинските изделия и/или не
е определено от надзорния съвет на НЗОК
съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за здравното
осигуряване;
4. диетичната храна не е определена от
надзорния съвет на НЗОК съгласно чл. 56,
ал. 2 от Закона за здравното осигуряване;
5. разходите за предоставените лекарствени
продукти или медицински изделия подлежат
на предварително разрешение за възстановяването им съгласно чл. 19 и такова не е
издадено;
6. е поискано възстановяване на разходите
за лекарствени продукти или медицински
изделия по чл. 4, ал. 1.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Раздел ІV
Здравни услуги, лекарствени продукти и
медицински изделия, за които се изисква
предварително разрешение, за да бъдат възстановени от НЗОК разходите за трансгранично
здравно обслужване. Условия и ред за даване
на предварително разрешение
Чл. 19. (1) На предварително разрешение за
възстановяване на разходите за трансгранично
здравно обслужване подлежат здравните услуги, лекарствените продукти и медицинските
изделия, посочени в приложението.
(2) Здравните услуги, лекарствените продукти и медицинските изделия по ал. 1, както
и условията и редът за даване на предварително разрешение се обявяват и на интернет
страницата на НЗОК.
Чл. 20. (1) За получаване на предварително
разрешение за последващо възстановяване на
разходи за трансгранично здравно обслужване в друга държава членка лицата подават
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в ЦУ на НЗОК или в съответната районна
здравноосигурителна каса искане по образец,
утвърден от управителя на НЗОК.
(2) В случаите, когато искането е подадено
в районна здравноосигурителна каса, същата
е длъжна да го препрати в оригинал в ЦУ на
НЗОК в 3-дневен срок от получаването му.
(3) Искането се подава от лицето, което
ще ползва здравната услуга в друга държава
членка, съответно от негов родител, настойник
или попечител или от техен пълномощник.
(4) Към искането се прилагат следните
документи:
1. копие от документ за самоличност на
лицето, което ще ползва здравната услуга (копие от паспорт – в случаите, когато услугата
ще се ползва от малолетно лице) – саморъчно
заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и гриф
„Съгласен/а съм с направеното копие“;
2. медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза; проведеното до момента на подаване на молбата
лечение (в случай че има такова); заключения
(препоръки) от медицински специалисти, обосноваващи необходимостта от лечението, за
което се иска издаване на разрешение;
3. декларация по образец на НЗОК относно
следните обстоятелства:
а) че заинтересованото лице не се осигурява в друга държава членка, държава – страна
по споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария;
б) за лица до 18-годишна възраст – че
заинтересованото лице не е кандидатствало/
не е получило решение за организационно и
финансово подпомагане от Център „Фонд за
лечение на деца“;
4. копие от документ, удостоверяващ качеството на родител, настойник, попечител
или лице, при което детето е настанено по
съдебен ред – саморъчно заверено с гриф
„Вярно с оригинала“;
5. пълномощно, в което е посочено изрично,
че пълномощникът се упълномощава да подава
заявление и необходимите документи в НЗОК
за получаване на предварително разрешение за
възстановяване на разходи за трансгранично
здравно обслужване – при подаване на заявлението от пълномощник.
(5) При подаване на заявлението от лице
на възраст от 14 до 18 години, както и от
ограничено дееспособно лице, заявлението и
останалите документи, които изискват подпис
на лицето, се приподписват и от неговите
родители, съответно попечители.
(6) В случаите, когато детето, което ще
ползва здравната усл у га, е настанено по
съдебен или по административен ред извън
семейството, искането се подава от:
1. лицата, при които детето е настанено по
съдебен ред – след положително становище на
дирекция „Социално подпомагане“;
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2. директора на дирекция „Социално подпомагане“, със заповед на когото детето е
настанено по административен ред.
Чл. 21. (1) Всички документи, свързани с
искането, следва да бъдат на български език.
В случай че са представени документи и на
чужд език, същите следва да бъдат придружени с легализиран превод на български език.
(2) Документите по чл. 20 и изискванията
към тях се обявяват и на официалната интернет страница на НЗОК.
Чл. 22. (1) При разглеждане на искането
НЗОК проверява предпоставките за допустимост по чл. 10, ал. 1, т. 1 – 3.
(2) При установяване на недопустимост на
заявлението производството се прекратява и
заявителят се уведомява писмено за основанията за недопустимост.
(3) В случай че се установи, че лицето
иска предварително разрешение за възстановяване на разходи за здравни услуги, които
се заплащат от бюджета на Министерството
на здравеопазването, преписката се препраща по компетентност на Министерството на
здравеопазването.
Чл. 23. (1) В случаите, когато е установена
непълнота или несъответствие в изискуемите
документи, НЗОК писмено уведомява заявителя за това обстоятелство, като му определя
срок за представяне на съответните документи.
В тези случаи срокът по чл. 25, ал. 1 спира
да тече до представяне на необходимите документи.
(2) При неотстраняване на непълнотата или
несъответствието в документите в указания
срок по ал. 1 НЗОК прекратява производството, като уведомява писмено заявителя за това.
Чл. 24. (1) При подадено искане за предварително разрешение НЗОК служебно проверява дали условията, посочени в Регламент
(ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и
на Съвета от 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване (ОВ L 166,
30/04/2004), са изпълнени по отношение на
искането на лицето за предварително разрешение. Когато тези условия са изпълнени, НЗОК
дава предварителното разрешение съгласно
посочения регламент, освен ако пациентът
изрично декларира, че желае разрешението
да бъде издадено по реда на тази наредба.
(2) При разглеждане на искането за предварително разрешение НЗОК взема предвид
конкретното здравословно състояние на пациента и спешността на медицинската помощ.
Чл. 25. (1) В срок 1 месец от подаване на
искането и документите по чл. 20 и чл. 23,
ал. 1 управителят на НЗОК дава предварително разрешение за възстановяване на разходи
за предоставено здравно обслужване в друга
държава членка.
(2) Управителят на НЗОК отказва да даде
предварително разрешение, когато:
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1. съгласно заключението на медицински
специалист пациентът ще бъде изложен на
риск за неговата безопасност, който не може
да бъде смятан за медицински обоснован
предвид възможната полза за пациента от
търсеното трансгранично здравно обслужване;
2. може да се предположи с относителна
сигурност, че населението ще бъде изложено
на съществен риск за неговата безопасност
в резултат на трансграничното здравно обслужване;
3. ако здравното обслужване се предоставя
от лечебно заведение, което предизвиква сериозни и конкретни съмнения относно спазването на стандартите и насоките за качество
на обслужването и безопасност на пациентите,
включително разпоредбите относно надзора,
независимо дали тези стандарти и насоки
са предвидени в законови или подзаконови
разпоредби или посредством системи за акредитиране, създадени в държавата членка
по местолечение;
4. здравното обслужване може да бъде
предоставено на територията на Република
България в рамките на срок, който е обоснован от медицинска гледна точка, като се
отчита настоящото здравословно състояние
и вероятното развитие на заболяването на
пациента.
(3) Управителят на НЗОК не може да
откаже да даде предварително разрешение,
когато здравното обслужване е сред здравните дейности, гарантирани от бюджета на
НЗОК, и то не може да бъде предоставено
на територията на Република България в
обоснован от медицинска гледна точка срок,
въз основа на обективна медицинска оценка
на здравословното състояние, историята и
вероятното развитие на заболяването на пациента, степента на болка при пациента и/или
естеството на увреждането му към момента
на подаване на искането за разрешение.
(4) Отказът по ал. 2 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 26. (1) Националната здравноосигурителна каса възстановява разходите за предоставеното в друга държава членка здравно
обслужване, за което лицето е полу чило
предварително разрешение по чл. 25, ал. 1
след представяне в ЦУ на НЗОК на заявление,
към което се прилагат:
1. копия от медицински документи за извършеното здравно обслужване;
2. финансова документация за доказване
заплащането на пряко свързаните с извършеното здравно обслужване разходи;
3. копие от документ, издаден от банка,
в потвърждение на данните за личния IBAN
номер на банкова сметка в български левове
на лицето, саморъчно заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и гриф „Съгласен/а съм с
направеното копие“.
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(2) При непълнота или несъответствие в
представените документи НЗОК уведомява
лицето и определя срок за представянето им.
(3) Разходите за предоставеното здравно
обслужване се възстановяват в размера на
разходите, които НЗОК заплаща за същото
здравно обслужване, в случай че се предоставя на територията на Република България.
(4) Разходите по ал. 3 се възстановяват на
лицето в срок до 3 месеца след представяне на
документите по ал. 1, съответно отстраняване
на непълнотите по ал. 2.
(5) В случай че лицето не представи необходимите документи по ал. 1 в определения
срок, производството се прекратява, като
заявителят се уведомява писмено за това.
Раздел V
Условия и ред за възстановяване от Министерството на здравеопазването на разходите при
упражняване на правото на трансгранично
здравно обслужване
Чл. 27. Министерството на здравеопазването възстановява разходите за следното
здравно обслужване, получено в друга държава
членка, без да е необходимо издаването на
предварително разрешение:
1. един профилактичен преглед на здравно
неосигурена бременна жена;
2. реактиви за изследвания, включени в
Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на
акушерска помощ на здравно неосигурени
жени и за извършване на изследвания извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (ДВ, бр. 51
от 2007 г.);
3. здравни услуги, заплащани по реда на
методиката за субсидиране на лечебните
заведения за съответната година, издадена
от министъра на здравеопазването по реда
на чл. 106а, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения;
4. здравни услуги, свързани с диагностика
и лекарствен мониторинг на реципиента в
следтрансплантационния период;
5. лекарствени продукти, включени в приложение № 4 на ПЛС и за заболявания, които
се заплащат по реда на Наредба № 34 за реда
за заплащане от републиканския бюджет на
лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване (ДВ, бр. 95 от 2005 г.).
Чл. 28. (1) За възстановяване на разходите
за здравното обслужване по чл. 27 лицето
подава в Министерството на здравеопазването заявление, към което прилага следните
документи:
1. копие от документ за самоличност на
лицето, което е ползвало и заплатило за оказаната здравна услуга (копие от паспорт – в
случаите, когато е ползвана здравна услуга
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от малолетно лице) – саморъчно заверено с
гриф „Вярно с оригинала“ и гриф „Съгласен/а
съм с направеното копие“;
2. копие от документ, удостоверяващ качеството на родител, настойник, попечител
или лице, при което детето е настанено по
съдебен ред, саморъчно заверено с гриф „Вярно
с оригинала“;
3. пълномощно, в което изрично е посочено, че пълномощникът се упълномощава да
подава заявление и необходимите документи
в Министерството на здравеопазването за
възстановяване на разходи за трансгранично
здравно обслужване – при подаване на заявлението от пълномощник;
4. медицинска документация за проведен
преглед с посочени вида и обхвата на прегледа
и изследванията – в случаите по чл. 27, т. 1;
5. медицинска документация, удостоверяваща извършените по вид изследвани я
с медицинско заключение – в случаите по
чл. 27, т. 2;
6. медицинска документация, удостоверяваща извършените диагностично-лечебни
дейности – в случаите по чл. 27, т. 3;
7. медицинска документация, удостоверяваща извършената диагностика и лекарствен
мониторинг в следтрансплантационния период, и становище от лекар, че предоставените
здравни услуги са пряко свързани с извършената трансплантация – в случаите по чл. 27, т. 4;
8. медицинска документация, удостоверяваща заболяването, и рецептурна бланка – в
случаите по чл. 27, т. 5;
9. подробен финансово-отчетен документ;
10. копие от документ, издаден от банка,
в потвърждение на данните за личния IBAN
номер на банкова сметка в български левове
на лицето.
(2) Заявлението и документите по ал. 1 се
подават не по-късно от 6 месеца след предоставеното здравно обслужване.
(3) Всички документи на чужд език следва
да са придружени с легализиран превод на
български език.
Чл. 29. (1) При разглеждане на заявлението Министерството на здравеопазването
проверява предпоставките за допустимост по
чл. 10, ал. 1, т. 1 – 3, както и това, дали не са
изминали повече от 6 месеца от ползването
на съответното здравно обслужване.
(2) При установяване на недопустимост на
заявлението производството се прекратява и
заявителят се уведомява писмено за основанията за недопустимост.
(3) В случай че се установи, че лицето иска
възстановяване на разходи за здравни услуги, които се заплащат от бюджета на НЗОК,
преписката се препраща по компетентност
на НЗОК.
Чл. 30. (1) При непълнота или несъответствие в представените документи Министерството на здравеопазването уведомява лицето
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и определя срок за отстраняването им. До
отстраняване на непълнотата или несъответствието в документите срокът по чл. 31, ал. 1
спира да тече.
(2) При неотстраняване на непълнотата или
несъответствието в документите в указания
срок по ал. 1 Министерството на здравеопазването прекратява производството, като
уведомява писмено заявителя за това.
Чл. 31. (1) В 1-месечен срок от подаване
на заявлението по чл. 28, ал. 1 министърът
на здравеопазването или упълномощено от
него длъжностно лице издава заповед, с която разрешава възстановяване на разходите
за предоставено здравно обслужване в друга
държава членка, като посочва основанието и
конкретния размер на сумата, подлежаща на
възстановяване.
(2) В срока по ал. 1 министърът на здравеопазването или упълномощено от него
длъжностно лице издава мотивиран отказ за
възстановяване на разходите, когато:
1. предоставените здравни услуги не попадат
в обхвата на здравното обслужване по чл. 27;
2. предоставените здравни услуги подлежат
на предварително разрешение за възстановяване на разходите съгласно чл. 33.
(3) Отказът по ал. 2 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(4) Разходите по ал. 1 се възстановяват на
лицето по посочената от него банкова сметка
в български левове в срок до 3 месеца след
издаване на заповедта по ал. 1.
Чл. 32. (1) Разходите по чл. 27 се възстановяват в размер, както следва:
1. за здравното обслу ж ване по чл. 27,
т. 1 – до размера на сумата, която Министерството на здравеопазването заплаща на
НЗОК за профилактичен преглед на здравно
неосигурена жена в съответствие със Закона
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година;
2. за здравното обслу ж ване по чл. 27,
т. 2 – по цени от проведените от Министерството на здравеопазването обществени
поръчки за съответната календарна година;
3. за здравното обслу ж ване по чл. 27,
т. 3 – до стойността на здравните услуги,
посочени в методиката за субсидиране на
лечебните заведения;
4. за здравното обслу ж ване по чл. 27,
т. 4 – до размера, определен в Наредба № 29
от 2007 г. за възстановяване на разходите и
за относителния дял на средствата за труд за
дейности по трансплантация, финансирани
от Министерството на здравеопазването (ДВ,
бр. 65 от 2007 г.);
5. за здравното обслу ж ване по чл. 27,
т. 5 – по цени от проведените от Министерството на здравеопазването обществени
поръчки за съответната календарна година.
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(2) За определяне на размера на здравните услуги по ал. 1, т. 4 Министерството
на здравеопазването взема становище от
Изпълнителната агенция по трансплантация,
която дава становището в срок 2 седмици от
получаване на искането.
Раздел VІ
Здравни услуги, заплащани от бюджета на
Министерството на здравеопазването, които
подлежат на предварително разрешение за
възстановяване на разходите
Чл. 33. На предварително разрешение за
възстановяване на разходите за трансгранично
здравно обслужване подлежат:
1. дейностите по асистирана репродукция
при лица с безплодие, заплащани от Центъра
за асистирана репродукция;
2. извършването на трансплантация на
органи, тъкани и клетки, която се заплаща
съгласно Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял
на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството
на здравеопазването;
3. медицинските изделия, които се заплащат
от Център „Фонд за лечение на деца“.
Чл. 34. (1) За издаване на предварително
разрешение за възстановяване на разходите
за извършване на дейности по асистирана
репродукция в друга държава членка жената, която желае да се подложи на инвитро
процедура, подава до Центъра за асистирана
репродукция заявление по образец и документация съгласно чл. 31, ал. 1 от Правилника
за организацията на работа и дейността на
Центъра за асистирана репродукция (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.).
(2) Заявлението по ал. 1 се разглежда по
реда на чл. 33 – 39 от Правилника за организацията на работа и дейността на Центъра за
асистирана репродукция.
(3) Въз основа на решението на комисията
по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията на работа и дейността на Центъра
за асистирана репродукция директорът на
центъра в срок 3 дни от заседанието, на което е взето решението, издава предварително
разрешение за възстановяване на разходите
за извършване на дейности по асистирана
репродукция, в което посочва и избраното
от лицето лечебно заведение, или прави мотивиран отказ.
(4) Разрешението по ал. 3 се издава в срок
1 месец от подаване на заявлението.
Чл. 35. (1) Центърът за асистирана репродукция възстановява на лицето по чл. 34,
ал. 1 разходите за извършените дейности по
асистирана репродукция, за които е получило
предварително разрешение, в срок до 3 месеца
след представяне на:
1. подробна епикриза, издадена от лечебното заведение;
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2. медицинска документация за извършените дейности по чл. 25, ал. 1 от Правилника
за организацията на работа и дейността на
Центъра за асистирана репродукция;
3. документ, подписан от лицето и лечебното заведение, в който са посочени:
а) видовете и обемите на извършените
прегледи, изследвания, манипулации, тяхната
единична цена и обща стойност;
б) приложените лекарствени проду кти
(разпределени по вид, количество, единична
цена, обща стойност и номер на финансовоотчетен документ);
4. финансово-отчетен документ, който съдържа пълно описание и стойност на извършените дейности и използваните лекарствени
продукти;
5. копие от документ, издаден от банка, в
потвърждение на данните за личния IBAN
номер на банкова сметка в български левове
на лицето.
(2) Центърът за асистирана репродукция
възстановява разходите на лицето по цени,
определени от комисията по чл. 34, ал. 3, но
не повече от 5000 лв.
Чл. 36. (1) За издаване на предварително
разрешение за възстановяване на разходите
за извършване на трансплантация на органи, тъкани и клетки по чл. 33, т. 2 в друга
държава членка лицето подава искане до
Министерството на здравеопазването, към
което прилага следните документи:
1. копие от документ за самоличност на
лицето, което ще ползва здравната услуга (копие от паспорт – в случаите, когато услугата
ще се ползва от малолетно лице) – саморъчно
заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и гриф
„Съгласен/а съм с направеното копие“;
2. копие от документ, удостоверяващ качеството на родител, настойник, попечител
или лице, при което детето е настанено по
съдебен ред – саморъчно заверено с гриф
„Вярно с оригинала“;
3. пълномощно, в което изрично е посочено, че пълномощникът се упълномощава да
подава заявление и необходимите документи
в Министерството на здравеопазването за
получаване на предварително разрешение за
възстановяване на разходи за трансгранично
здравно обслужване – при подаване на заявлението от пълномощник;
4. издадена преди не повече от 6 месеца
медицинска документация, удостоверяваща
заболяването и поставената диагноза; проведеното до момента на подаване на заявлението
лечение; епикризи; становища, заключения,
мнения, препоръки на медицински специалисти относно състоянието и необходимите
действия.
(2) При подаване на заявлението от лице
на възраст от 14 до 18 години, както и от
ограничено дееспособно лице, заявлението и
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останалите документи, които изискват подпис
на лицето, се приподписват и от неговите
родители, съответно попечители.
(3) В случаите, когато детето, което ще
ползва здравната усл у га, е настанено по
съдебен или по административен ред извън
семейството, искането се подава от:
1. лицата, при които детето е настанено по
съдебен ред – след положително становище
на Дирекция „Социално подпомагане“;
2. ди рек тора на Ди рек ц и я „Соц иа лно
подпомагане“, със заповед на който детето е
настанено по административен ред.
Чл. 37. (1) Всички документи, свързани с
искането, следва да бъдат на български език.
В случай, че са представени документи и на
чужд език, същите следва да бъдат придружени с легализиран превод на български език.
(2) Документите по чл. 36, ал. 1 и изискванията към тях се обявяват и на официалната
интернет страница на Министерството на
здравеопазването.
Чл. 38. (1) Искането и приложените към
него документи по чл. 36 се регистрират и
разглеждат от Комисията за лечение в чужбина по реда на чл. 22 – 26 от Наредба № 12
от 2011 г. за условията и реда за заплащане
на лечение на български граждани в чужбина
по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето.
(2) Комисията за лечение в чужбина служебно проверява дали са налице условията
за издаване на предварително разрешение
съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 2004 г.
за координация на системите за социално
осигуряване, и ако такива условия са налице, уведомява за това заявителя и предлага
на министъра на здравеопазването да издаде
разрешение за лечение в друга държава членка
(формуляр S2), освен ако заявителят изрично
декларира, че желае такова да се издаде по
реда на тази наредба.
(3) При разглеждане на искането за предварително разрешение Комисията за лечение
в чужбина взема предвид конкретното здравословно състояние на пациента и спешността
на медицинската помощ.
Чл. 39. (1) В срок 3 дни от решението на
Комисията за лечение в чужбина министърът
на здравеопазването издава заповед, с която
дава предварително разрешение или отказва
да даде предварително разрешение за възстановяване на разходите за извършването на
трансплантация на органи, тъкани и клетки
в друга държава членка.
(2) Министърът на здравеопазването или
упълномощено от него длъжностно лице отказва да даде предварително разрешение, когато:
1. съгласно заключението на медицински
специалист пациентът ще бъде изложен на
риск за неговата безопасност, който не може

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

да бъде смятан за медицински обоснован
предвид възможната полза за пациента от
търсеното трансгранично здравно обслужване;
2. може да се предположи с относителна
сигурност, че населението ще бъде изложено
на съществен риск за неговата безопасност
в резултат на трансграничното здравно обслужване;
3. ако здравното обслужване се предоставя
от лечебно заведение, което предизвиква сериозни и конкретни съмнения относно спазването на стандартите и насоките за качество
на обслужването и безопасност на пациентите,
включително разпоредбите относно надзора,
независимо дали тези стандарти и насоки
са предвидени в законови или подзаконови
разпоредби или посредством системи за акредитиране, създадени в държавата членка
по местолечение;
4. трансплантацията на органи, тъкани и
клетки може да бъде извършена на територията на Република България в рамките на
срок, който е обоснован от медицинска гледна
точка, като се отчита настоящото здравословно състояние и вероятното развитие на
заболяването на пациента.
(3) Министърът на здравеопазването или
упълномощеното лице по ал. 2 не може да
откаже да даде предварително разрешение,
когато трансплантацията на органи, тъкани
и клетки не може да бъде извършена на територията на Република България в обоснован
от медицинска гледна точка срок, въз основа
на обективна медицинска оценка на здравословното състояние, историята и вероятното
развитие на заболяването на пациента, степента на болка при пациента и/или естеството
на увреждането на пациента към момента на
подаване на искането за разрешение.
(4) При преценката на обстоятелствата по
ал. 2 и 3 Комисията за лечение в чужбина
и министърът на здравеопазването могат да
изискват становища от специалисти в съответната област на здравно обслужване.
(5) Отказът по ал. 2 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 40. Министерството на здравеопазването възстановява разходите за извършената
трансплантация на органи, тъкани и клетки
в друга държава членка, за което лицето е
получило предварително разрешение по чл. 39,
ал. 1, след представяне в Министерството на
здравеопазването на заявление, към което се
прилагат:
1. копия от медицински документи на донора и реципиента;
2. финансова документация за доказване
заплащането на пряко свързаните с извършените здравни дейности разходи;
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3. копие от документ, издаден от банка,
в потвърждение на данните за личния IBAN
номер на банкова сметка в български лева
на лицето.
Чл. 41. (1) При непълнота или несъответствие в представените документи Комисията
за лечение в чужбина уведомява лицето и
определя срок за представянето им.
(2) В случай че лицето не представи необходимите документи по ал. 1 в определения
срок, производството по искането се прекратява, като заявителят се уведомява писмено
за това.
Ч л. 42. (1) Разход и т е за извършената
т ра нсп ла н та ц и я се въ зс та новя ват в размер, определен по реда на Наредба № 29 от
2007 г. за възстановяване на разходите и за
относителния дял на средствата за труд за
дейности по трансплантация, финансирани
от Министерството на здравеопазването, за
което Комисията за лечение в чужбина иска
становище от Изпълнителната агенция по
трансплантация.
(2) Изпълнителната агенция по трансплантация дава становище по ал. 1 в срок
2 седмици от получаване на искането.
(3) Разходите по ал. 1 се възстановяват на
лицето в срок до 3 месеца след представяне
на документите по чл. 40, съответно отстраняване на непълнотите по чл. 41, ал. 1.
Чл. 43. (1) За издаване на предварително
разрешение за възстановяване на разходите за
медицински изделия по чл. 33, т. 3 до Център
„Фонд за лечение на деца“ се подава заявление по образец и документация съгласно
чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността и
организацията на работа на Център „Фонд
за лечение на деца“. Към заявлението се
прилага и издадено от НЗОК предварително
разрешение по чл. 19 за здравните услуги,
за предоставянето на които са необходими
медицинските изделия.
(2) Заявлението по ал. 1 се разглежда по
реда на чл. 31 – 35 от Правилника за дейността
и организацията на работа на Център „Фонд
за лечение на деца“.
(3) Въз основа на решението на обществения съвет по чл. 18, т. 3 от Правилника за
дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ директорът на
Център „Фонд за лечение на деца“ в 3-дневен
срок от заседанието, на което е взето решението, издава предварително разрешение за
възстановяване на разходите за медицински
изделия или прави мотивиран отказ.
Чл. 44. (1) Център „Фонд за лечение на
деца“ възстановява разходите за медицински
изделия, за които лицето е получило предварително разрешение по чл. 43, ал. 3 в срок
от 3 месеца след представяне на:
1. финансово-отчетен документ, с посочени пълното наименование на медицинското
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изделие и производителя, с приложени оригиналните стикери на медицинските изделия;
2. медицинска документация за извършените здравни услуги, за които е приложено
медицинското изделие по т. 1;
3. копие от документ, издаден от банка,
в потвърждение на данните за личния IBAN
номер на банкова сметка в български лева на
лицето, саморъчно заверено с гриф „Вярно с
оригинала“ и гриф „Съгласен/а съм с направеното копие“.
(2) При непълнота или несъответствие в
представените документи Център „Фонд за
лечение на деца“ уведомява лицето и определя
срок за представянето им.
(3) В случай че лицето не представи необходимите документи по ал. 2 в определения
срок, производството се прекратява, като
заявителят се уведомява писмено за това.
(4) Разходите по ал. 1 се възстановяват до
размер, определен от Център „Фонд за лечение
на деца“ в съответствие със стойността на
медицинските изделия, в случай че са приложени на територията на Република България.
Чл. 45. В случай че се установи, че лицето
иска предварително разрешение за възстановяване на разходи за здравно обслужване,
което се заплаща от бюджета на НЗОК, Министерството на здравеопазването, съответно
Център „Фонд за лечение на деца“ и Център
по асистирана репродукция препращат преписката по компетентност на НЗОК.
Раздел VІІ
Предоставяне на здравни услуги на граждани
на други държави членки, упражняващи правото си на трансгранично здравно обслужване
в Република България
Чл. 46. (1) Лечебните заведения са длъжни да предоставят на гражданите на други
държави членки здравно обслужване в Република България, като прилагат утвърдените
от медицинската наука и практика методи и
технологии, както и медицинските стандарти,
утвърдени по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения, и Правилата за добра
медицинска практика, приети и утвърдени по
реда на чл. 5, т. 4 от Закона за съсловните
организации на лекарите и на лекарите по
дентална медицина, които се прилагат и за
българските граждани.
(2) Лицата по ал. 1 заплащат на лечебното заведение стойността на предоставените
им здравни услуги по цени, определени от
лечебните заведения, които не могат да бъдат различни от тези, които се определят за
българските граждани.
(3) За предоставените здравни услуги по
ал. 1 лечебното заведение предоставя на пациента:
1. подробен финансово-отчетен документ
за изразходвания финансов ресурс с описание
на видовете здравни услуги и техните цени;
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2. медицинската документация, относима
към предоставените здравни услуги (документ
за извършен преглед, извадка от направени
изследвания, епикриза и др.).
Чл. 47. Лечебните заведения са длъжни да
поставят на общодостъпни места в сградата
си, да публикуват на своята интернет страница, както и да предоставят при поискване
информация относно:
1. притежаваното от тях разрешение за
осъществяване на лечебна дейност/удостоверение за регистрация на лечебното заведение;
2. предоставяните от тях здравни услуги;
3. качеството, безопасността и цената на
здравните услуги, осъществявани по силата
на разрешението/удостоверението по т. 1;
4. реда за ползването и начина на заплащането на здравните услуги по т. 3.
Раздел VІІІ
Ред за предоставяне на информация, свързана
с трансграничното здравно обслужване от
националната точка за контакт
Чл. 48. (1) Националната здравноосигурителна каса е национална точка за контакт
по въпросите на трансграничното здравно
обслужване.
(2) Националната точка за контакт предоставя информация по следните въпроси:
1. правото на трансгранично здравно обслужване и разграничаването му от здравното обслужване по реда на регламентите
за координация на системите за социалната
сигурност;
2. условията и реда за възстановяване на
разходите при трансгранично здравно обслужване;
3. здравното обслужване, за което е необходимо предварително разрешение за възстановяване на разходите;
4. процедурите за подаване на жалби и
механизмите за защита при нарушаване на
правата на пациентите, правните и административните възможности за решаване на
спорове;
5. медицинските стандарти за качество на
оказваната медицинска помощ, утвърдени по
реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения;
6. органите, които осъществяват контрол
върху дейността на лечебните заведения;
7. лечебните заведения – договорни партньори на НЗОК, и дейностите, които осъществяват;
8. достъпността на лечебните заведения
за болнична помощ за лица с увреждания;
9. задължителните елементи на рецептите
съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за условията
и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 21 от 2009 г.);
10. данни за връзка с национални точки за
контакт на други държави членки.
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(3) Информацията по ал. 2 се обявява на
интернет страницата на НЗОК, предоставя се
при поискване по електронен път, в писмен
вид или по телефона.
(4) По отношение на лечебните заведения,
които не са договорни партньори, НЗОК насочва пациента за получаване на информация
към съответното лечебно заведение.
Чл. 49. (1) Министерството на здравеопазването при поискване от НЗОК предоставя
информаци я за действащите медицинск и
стандарти за качество на оказваната медицинска помощ, здравното обслужване, което
се заплаща от бюджета на Министерството
на здравеопазването, лечебните заведения,
които го предоставят, и цената, която Министерството на здравеопазването заплаща
за съответното здравно обслужване.
(2) Министърът на здравеопазването определя лица за контакт с НЗОК по въпросите на
трансграничното здравно обслужване, които да
предоставят информацията по ал. 1 на НЗОК.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя
по електронен път в двудневен срок от постъпване на искането.
Чл. 50. (1) Регионалните здравни инспекции,
Агенцията за хората с увреждания, Агенцията
за социално подпомагане, лечебните заведения
и съсловните организации предоставят при
поискване на НЗОК необходимата информация за осъществяване на функциите є като
национална точка за контакт.
(2) Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, Българската асоциация
на професионалистите по здравни грижи и
Българският фармацевтичен съюз предоставят при поискване на националната точка за
контакт необходимата информация относно
правото да практикуват на медицинските
специалисти, вписани в техните регистри,
вк л юч и т ел но и нформа ц и я за кон к ре т н и
права да предоставят услуги или за всякакви
ограничения по отношение на дейността им.
(3) Институциите по ал. 1 и 2 предоставят
на НЗОК поисканата информация в двудневен
срок от постъпване на искането.
Чл. 51. За осъществяване на функциите си
на национална точка за контакт НЗОК се консултира при необходимост и с организациите
за защита правата на пациентите.
Допълнителна разпоредба
§ 1. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2011/24/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 2011 г. за упражняване правата на пациентите при трансгранично
здравно обслужване (ОВ, L 88, 4.04.2011 г.).
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 80е, ал. 4, чл. 80ж, ал. 1 и чл. 80з, ал. 6
от Закона за здравното осигуряване и чл. 221,
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ал. 5 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на наредбата
дават Министерството на здравеопазването
и Националната здравноосигурителна каса.
Министър:
Таня Андреева
Приложение
към чл. 19, ал. 1
I. Медицинска помощ, предоставяна в рамките на клиничните пътеки по приложение № 5
към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, в
това число на лекарствените продукти, които се
прилагат в рамките на оказваната медицинска
помощ по клиничните пътеки.
II. Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ:
1. сърдечна клапна протеза;
2. съдова протеза за гръдна аорта;
3. съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове;
4. съдов стент;
5. ставна протеза за тазобедрена става;
6. ставна протеза за колянна става;
7. кохлеарен имплантант;
8. постоянен кардиостимулатор;
9. комплект с електрод за временна кардиостимулация;
10. електроди с активна фиксация за имплантиране на пейсмейкър при лица под 18 години;
11. мозъчна ликводренираща клапна система
при лица под 18 години;
12. ресинхронизираща система за стимулация
или кардиовертер дефибрилатор;
13. устройство за механично подпомагане на
циркулацията (изкуствено сърце);
14. транскатетърни клапни протези;
15. медицински изделия за ендоваскуларна
терапия при заболявания на мозъчни съдове
(койлове и др.).
III. Медицинска помощ, предоставяна в рамките на следните процедури за нуклеарномедицинско компютър-томографско образно изследване, в това число на лекарствените продукти
и медицинските изделия, които се прилагат в
рамките на оказваната медицинска помощ по
процедурите:
1. Процедура „Позитронно-емисионна томография – компютърна томография (РЕТ/СТ)“;
2. Процедура „Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер“.
ІV. Лекарствените продукти, вк лючени в
приложение № 2 на Позитивния лекарствен
списък (ПЛС) по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ,
предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска
помощ и заплащани от НЗОК извън стойността
на съответните клинични пътеки и процедури.
2042
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии
в строителството (ДВ, бр. 36 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 2 думите „9 април
1993 г.“ се заменят с „31 март 2001 г.“, а думите „§ 16, ал. 1 от“ се заличават.
§ 2. В чл. 3, т. 2 думите „9 април 1993 г.“
се заменят с „31 март 2001 г.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита“ се
заличават, а думите „Национална служба
„Пожарна безопасност и защита на населението“ се заменят с „Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“.
2. В ал. 5 думите „Гражданския процесуален
кодекс“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 4“.
2. В т. 10 думите „или носител на ограничено вещно право“ се заменят с „или всяко
физическо или юридическо лице, което ползва
строежа по силата на договор или на друго
правно основание“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Иван Данов
1895

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № 2
от 25 февруари 2014 г.

за реда за издаване на разрешения за износ,
временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата
по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното
наследство за изнасяне и временно изнасяне
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. редът за издаване на разрешенията за:
а) износ и временен износ на движими културни ценности (ДКЦ) по реда на Регламент
(ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември
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2008 г. относно износа на паметници на културата (ОВ, L 39/1 от 10 февруари 2009 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 116/2009“;
б) временен износ на ДКЦ със статут „национално богатство“ или регистрирани в основен
фонд на музей в случаите, когато не попадат в
Приложение І на Регламент (ЕО) № 116/2009
за трети страни;
в) временно изнасяне на ДКЦ със статут
„национално богатство“ или регистрирани в
основен фонд на музей от територията на Република България към други държави членки
на Европейския съюз;
2. условията и редът за издаване на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното
наследство (ЗКН) за изнасяне и временно изнасяне на ДКЦ от територията на Република
България към други държави – членки на
Европейския съюз.
Чл. 2. Разрешенията за износ, временен
износ и временно изнасяне на ДКЦ и на сертификата по чл. 128, ал. 3 ЗКН се издават от
министъра на културата или оправомощено от
него длъжностно лице.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА
ИЗНОС И ВРЕМЕНЕН ИЗНОС ПО РЕДА НА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 116/2009
Чл. 3. За издаване на разрешение за износ и
временен износ на ДКЦ по чл. 1, т. 1, буква „а“
заявителят подава до министъра на културата:
1. заявление по образец съгласно Приложение І от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 1081/2012 на Комисията от 9 ноември 2012 г.
за целите на Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета относно износа на паметници на културата
(OB, L 324/1 от 22 ноември 2012 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1081/2012“, за
издаване на стандартно разрешение съгласно
чл. 2, т. 1 от регламента;
2. заявление по образец съгласно приложение
№ 1 от наредбата за издаване на специфично
или общо отворено разрешение съгласно чл. 2,
т. 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1081/2012.
Чл. 4. (1) Заявленията по чл. 3 се подават
на хартия или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и
електронния подпис (ЗЕДЕП) лично или чрез
изрично упълномощено лице.
(2) Към заявление по чл. 3 се прилагат:
1. удостоверението за идентификация съгласно приложение № 11 от Наредба № Н-3 от
2009 г. за реда за извършване на идентификация
и за водене на Регистъра на движими културни
ценности (ДВ, бр. 101 от 2009 г.);
2. снимки на съответната културна ценност/колекция – цветни, с размер най-малко
8 x 12 см – 3 броя;
3. списък на ДКЦ, когато те са повече от
една, на български и на английски език;
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4. застрахователна полица съгласно чл. 129,
ал. 4 ЗКН;
5. консервационно-реставрационна експертиза за състоянието на ДКЦ;
6. пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявление по чл. 3.
(3) При необходимост министърът на културата може да поиска физическото представяне
на културните ценности – предмет на износа.
(4) Разходите за дейностите по ал. 1 и 2 са
за сметка на заявителя.
(5) В случаите, когато заявлението се подава
по електронен път, се спазват изискванията на
ЗЕДЕП, а документите по ал. 1 се прилагат
във вид на сканирани копия, подписани с
електронен подпис.
(6) При установяване на нередовности в
подаденото заявление или в приложените към
него документи се дават писмени указания за
тяхното отстраняване в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, като се посочва, че
неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Заявителят е длъжен
да отстрани нередовностите в 3-дневен срок
от получаване на указанията.
Чл. 5. (1) В едномесечен срок от подаване
на заявление по чл. 3 министърът на културата
или оправомощеното от него длъжностно лице
издава разрешението за износ или временен
износ на ДКЦ съгласно приложения І, ІІ или
ІІІ от Регламент (ЕО) № 1081/2012 или отказва
издаването на разрешението.
(2) Отказът за издаване на разрешението за
износ и временен износ може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ИЗД А ВА НЕ Н А РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА ВРЕМЕНЕН ИЗНОС ИЛИ ВРЕМЕННО
ИЗНАСЯНЕ НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ
ЦЕННОСТИ СЪС СТАТУТ „НАЦИОНАЛНО
БОГАТСТВО“ ИЛИ РЕГИСТРИРАНИ В ОСНОВЕН ФОНД НА МУЗЕЙ
Раздел І
Временен износ на движими културни ценности със статут „национално богатство“
или регистрирани в основен фонд на музей за
трети страни
Чл. 6. (1) Разрешението за временен износ от
митническата територия на Европейския съюз
на ДКЦ със статут „национално богатство“ или
регистрирани в основен фонд на музей, които
не попадат в категориите на Приложение І
на Регламент (ЕО) № 116/2009, се издава след
подаване на заявление до министъра на културата по образец съгласно приложение № 2.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава на хартия
или по електронен път при условията на ЗЕДЕП
лично или чрез изрично упълномощено лице.
В случаите, когато заявлението се подава по

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

електронен път, се спазват изискванията на
ЗЕДЕП, а документите се прилагат във вид
на сканирани копия, подписани с електронен
подпис.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. номер на паспорта – за ДКЦ със статут „национално богатство“, издаден след 10.04.2010 г.,
или инвентарен/регистрационен номер на ДКЦ,
идентифицирана и регистрирана от музей;
2. инвентарните номера на ДКЦ, регистрирани в основен фонд на музей, в случаите,
когато заявителят е музей;
3. договор за представяне пред чуждестранна
публика или за извършване на консервационно-реставрационни работи;
4. финансова гаранция съгласно чл. 129,
ал. 4 ЗКН или гаранционно писмо съгласно
чл. 182, ал. 4 ЗКН;
5. три броя снимки на ДК Ц в размер
8 х 12 см;
6. списък на ДКЦ, когато са повече от една,
на хартиен и електронен носител, на български
и на английски език;
7. консервационно-реставрационна експертиза за състоянието на ДКЦ;
8. пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявлението по чл. 6,
ал. 1.
(4) При необходимост министърът на културата може да поиска физическото представяне
на ДКЦ.
(5) При установяване на нередовности в
подаденото заявление или в приложените към
него документи се дават писмени указания за
тяхното отстраняване в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, като се посочва, че
неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Заявителят е длъжен
да отстрани нередовностите в 3-дневен срок
от получаване на указанията.
Чл. 7. (1) В едномесечен срок от подаване
на заявлението по чл. 6, ал. 1 министърът на
културата или оправомощеното от него длъжностно лице издава разрешението за временен
износ на ДКЦ по образец съгласно приложение
№ 3 или отказва издаването на разрешението.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава за срок
до четири години в два екземпляра (първият екземпляр – за заявителя, вторият екземпляр – за
издаващия орган).
(3) Срокът по ал. 2 може да бъде удължен
с не повече от 6 месеца след посочване на
причините и доказателствата, обосноваващи
удължаването на срока. Искането за удължаване на срока се заявява до 2 месеца преди
изтичане на срока по ал. 2.
(4) Разрешението по ал. 1 може да се използва еднократно в срок от шест месеца от
датата на издаването му.
(5) Отказът за издаване на разрешението
по този раздел може да се обжалва по реда
на АПК.
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Чл. 8. В седемдневен срок от датата на връщане в страната титулярят на разрешението
уведомява писмено министъра на културата за
това и представя консервационно-реставрационната експертиза за състоянието на културните
ценности.
Раздел ІІ
Временно изнасяне на движими културни ценности със статут „национално богатство“ или
регистрирани в основен фонд на музей към
други държави – членки на Европейския съюз
Чл. 9. (1) Разрешение за временно изнасяне
на ДКЦ със статут „национално богатство“
или регистрирани в основен фонд на музей
към други държави – членки на Европейския
съюз, се издава след подаване на заявление до
министъра на културата по образеца съгласно
приложение № 2.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава на хартия
или по електронен път при условията на ЗЕДЕП,
лично или чрез изрично упълномощено лице.
В случаите, когато заявлението се подава по
електронен път, се спазват изискванията на
ЗЕДЕП, а документите се прилагат във вид
на сканирани копия, подписани с електронен
подпис.
(3) Към заявлението се прилагат документите по чл. 6, ал. 3.
(4) При необходимост министърът на културата може да изиска физическото представяне
на движима културна ценност.
(5) При установяване на нередовности в
подаденото заявление или в приложените към
него документи се дават писмени указания за
тяхното отстраняване в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, като се посочва, че
неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Заявителят е длъжен
да отстрани нередовностите в 3-дневен срок
от получаване на указанията.
Чл. 10. За разрешението за временно изнасяне се прилагат изискванията на чл. 6, ал. 4
и 5, чл. 7 и 8.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТА ПО ЧЛ. 128, АЛ. 3 ЗКН
Чл. 11. (1) Сертификатът по чл. 128, ал. 3
ЗКН се издава за изнасяне на ДКЦ към други
държави – членки на Европейския съюз, които:
1. не представляват национално богатство;
2. не са регистрирани в основен фонд на
музей.
(2) За издаване на сертификата по ал. 1 се
подава заявление до министъра на културата
по образец съгласно приложение № 4.
(3) Заявлението по ал. 2 се подава на хартия
или по електронен път при условията на ЗЕДЕП,
лично или чрез изрично упълномощено лице.
В случаите, когато заявлението се подава по

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

електронен път, се спазват изискванията на
ЗЕДЕП, а документите се прилагат във вид
на сканирани копия, подписани с електронен
подпис.
(4) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. удостоверението за идентификация съгласно приложение № 11 от Наредба № Н-3
от 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими
културни ценности;
2. сн и м к и на к ул т у рната цен нос т/ко лек ц и я – ц ве т н и, с размер на й-ма л ко
8 x 12 см – 2 броя;
3. списък на ДКЦ, когато те са повече от
една, на български и на английски език;
4. пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявление по ал. 2.
(5) При необходимост министърът на културата може да изиска физическото представяне
на ДКЦ.
(6) При установяване на нередовности в
подаденото заявление или в приложените към
него документи се дават писмени указания за
тяхното отстраняване в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, като се посочва, че
неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Заявителят е длъжен
да отстрани нередовностите в 3-дневен срок
от получаване на указанията.
Чл. 12. (1) В едномесечен срок от подаване
на заявлението по чл. 11, ал. 2 министърът
на културата или оправомощеното от него
длъжностно лице издава сертификата по образец съгласно приложение № 5 или отказва
издаването на сертификата.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава в два
екземпляра (първият екземпляр – за заявителя,
а вторият екземпляр – за издаващия орган).
(3) Сертификатът по ал. 1 може да се използва еднократно в срок от шест месеца от
датата на издаването му.
(4) Отказът за издаване на сертификата по
този раздел може да се обжалва по реда на АПК.
Г л а в а

п е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБРАЗЦИТЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА ПО ГЛАВА ТРЕТА И НА СЕРТИФИКАТА ПО ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Чл. 13. (1) Към формулярите, използвани за
издаването на разрешенията по глава трета и на
сертификатите по глава четвърта, се прилагат
следните изисквания:
1. отпечатват се на бяла хартия, без механични примеси, пригодена за писане и не по-лека
от 55 г на квадратен метър, с фон светлосиня
плетеница, която да има свойството да разкрива подправяне, извършено по механичен или
електронен път;
2. да имат размер 210 x 297 мм, с допустим
толеранс от минус 5 до плюс 8 мм по дължината на листа;
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3. да съдържат информация за наименованието и адреса на печатницата или идентификационен знак, одобрен от министъра на
културата;
4. попълват се по механичен, електронен
начин или на ръка, с печатни главни букви и
с черен химикал;
5. не съдържат изтривания, задрасквания,
добавки или други промени.
(2) Формулярите се отпечатват и попълват
на английски и български език.
(3) Компетентните органи на държавата, в
която се представя разрешението по глава трета
или сертификатът по глава четвърта, могат да
поискат той да бъде преведен на официалния
език на тази държава. В този случай разходите по превода са за сметка на титуляря на
разрешението.
Г л а в а

ш е с т а

МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА ВРЕМЕННИЯ ИЗНОС НА ДКЦ ПО ГЛАВА ТРЕТА,
РАЗДЕЛ І
Чл. 14. (1) Издаденото разрешение за временен износ по глава трета, раздел І следва да
бъде представено в митническото учереждение, където данните за износната операция са
подадени по електронен път, или при износ с
карнет АТА да се представи заедно с карнета.
Номерът и датата на разрешението се вписват
в клетка 44 от декларацията за износ или в
главния списък с отрязъка за износ на карнета
АТА.
(2) Митническите органи предприемат мерки за установяване на съответствието между
данните в митническата декларация за износ
или карнета АТА и данните, вписани в разрешението за временен износ.
(3) Разрешението за временен износ придружава пратката до изходното митническо
учреждение.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (1) Министерството на културата осигурява възможност за приемане на заявления и
документи, подавани по реда на тази наредба
по електронен път, при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния
подпис и Закона за електронното управление.
(2) Приемането на заявления и документи по
електронен път се извършва след осигуряване
на съответните технически и организационни
условия, както и на съответните програмни
продукти.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 130,
ал. 4 от Закона за културното наследство.
Министър на културата:
Петър Стоянович
Министър на финансите:
Петър Чобанов

Приложение № 1 към чл. 3, т. 2
С Т Р.
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Образец на заявлението за издаване на специфично
или общо отворено разрешение за износ
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Приложение № 1
към чл. 3, т. 2

General or specific open export permit application
template

Образец на заявлението за издаване на специфично или общо отворено разрешение за износ

ЗАЯВЛЕНИЕ APPLICATION

General or specific open export permit application template

1.Износител:
(три имена и адрес за физически лица,
наименование и ЕИК за юридически лица)
1. Exporter:
(full name and address for natural persons, name and
company number for legal entities)

2. Упълномощено лице
(три имена, адрес)
2. Authorised person
(full name, address)

3.До
Министъра на културата
Бул. Ал. Стамболийски № 17
София
Вх. № ……………………………………г
(поставя се входящ деловоден номер
Министерството на културата)

на

3. To the Minister of Culture
17 Al. Stamboliyski Blvd.
Sofia
Entry No………………………………….
(entry file number of the Ministry of Culture is
affixed)
4. Списък с описание на движимите културни 5.Заявен период за срок на разрешението……….
ценности
5. Declared validity period of the permit
4. List containing a description of the movable
cultural valuables
4.1.

6. Снимка/и (8 cm х 12 cm)
6. Picture/s (8 cm x 12 cm)

4.2.
4.3.
4.4.
4.5
7. Страна, за която е предназначен износа:
7. Export destination country

8. Приложения съгласно чл. 4, ал. 2, т. 1- 6:
8. Annexes pursuant to Art. 4(2)(1) to (6):
1………………………………………………..
2………………………………………………..
3………………………………………………..
4………………………………………………..
5………………………………………………..
6………………………………………………..

9. Подпис на заявителя или на упълномощеното лице:
9. Signature of applicant or authorised person:
Печат:
Seal:
Дата:
Date:

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1
и към чл. 9, ал. 1
Образец на заявлението за издаване на разрешение за временен
износ/временно изнасяне на движими културни ценности със статут „национално
Б Р О Й 2богатство”
8
Д Ъ Р вЖосновен
А В Е Нфонд
В Е на
С Тмузей
НИК
С Т Р. 3 5
или регистрирани
Приложение № 2

Permit application template for temporary export/temporary
of 9, ал. 1
към чл. 6, removal
ал. 1 и чл.
movable cultural valuables covered by a “national treasure” status or registered in a
Образец core
на заявлението
за издаване на разрешение за временен износ/временно изнасяне на движими
museum fund
културни ценности със статут „национално богатство“ или регистрирани в основен фонд на музей

ЗАЯВЛЕНИЕ APPLICATION

Permit application template for temporary export/temporary removal of movable cultural valuables covered
by a „national treasure“ status or registered in a core museum fund
1. Износител:
(три имена и адрес за физически лица,
наименование и ЕИК за юридически лица)
1. Exporter:
(full name and address for natural persons, name
and company number for legal entities)

2. Упълномощено лице
(три имена, адрес)
2. Authorised person
(full name, address)

3. До
Министъра на културата
Бул. Ал. Стамболийски № 17
София
Вх. №
……………………………………
(поставя се входящ деловоден номер
на Министерството на културата)

3. To the Minister of Culture
17 Al. Stamboliyski Blvd.
Sofia
Entry No……………………………….
(entry file number of the Ministry of
Culture is affixed)
4. Списък с описание на движимите 5.
Номер
на
удостоверението
за 6. Заявен период за срок
на
културни ценности
идентификация съгласно Приложение № 11 разрешението……….
4. List containing a description of the movable от Наредба № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за 6. Declared validity period of the permit
cultural valuables
извършване на идентификация и за водене
на Регистъра на движими културни
ценности
5. Identification certificate number pursuant to
Annex 11 to Ordinance No. H-3 of 3.12.2009
on the arrangements for the establishment and
maintenance of the Movable Cultural Valuable
Registry
№
…………………………………………………
7. Снимка/и (8 cm х 12 cm)
7. Picture/s (8 cm x 12 cm)

8. Страна, за която е предназначен временния износ/временното изнасяне:………
8. Temporary export/temporary removal destination country:

9. №…….. на гаранционно писмо, издадено 10. Приложения съгласно чл. 6, ал. 3, т. 1-8:
от министъра на културата
10. Annexes pursuant to Art. 6(3)(1) to (8):
9. No. …. of the guarantee letter issued by the 1………………………………………………
Minister of Culture
2………………………………………………
3………………………………………………
4………………………………………………
5………………………………………………
6………………………………………………
7………………………………………………
8……………………………………………..
11. Подпис на заявителя или на упълномощеното лице:
11. Signature of applicant or authorised person:
Печат:
Seal:
Дата:
Date:

С
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№ 3 към чл. 7, ал.
Образец на разрешението за временен износ/временно изнасяне на движими
Приложение № 3
към чл. 7, ал. 1
ценности, представляващи национално богатство или регистрирани в основен
фонд
на музей
Образец
на разрешението за временен износ/временно изнасяне на движими ценности, представляващи
или регистрирани
фонд
на музей
Permit template
for национално
temporary богатство
export/temporary
removal вofосновен
movable
valuables
being
Permit
template
for
temporary
export/temporary
removal
of
movable
valuables
being
a
national
treasure
a national treasure or registered in a core museum fund
or registered in a core museum fund

РАЗРЕШЕНИЕ
APPLICATION

Министерство на културата
София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17
тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145; дежурен тел.: 02/ 9879551; info@mc.government.bg ; www.mc.government.bg
Ministry of Culture
Sofia, 17 Alexander Stamboliyski Blvd.
phone: 02/ 9400900; fax: 02/ 9818145; duty phone: 02/ 9879551; info@mc.government.bg ; www.mc.government.bg
1. Износител:
(три имена и адрес за физически лица,
наименование и ЕИК за юридически лица)
1. Exporter:
(full name and address for natural persons,
name and company number for legal entities)

2. Упълномощено лице
(три имена, адрес)
2. Authorised person
(full name, address)

4. Списък с описание на движимата
културна ценност, което включва:
-наименование;
-размер;
-материал,
-датировка;
-инвентарен или регистрационен
номер,
-за художествените произведения се
посочва: автор и техника на изпълнение
-стойност:

5. Снимка/и (8 cm х 12 cm)
5. Picture/s (8 cm x 12 cm)

3.
Срок
разрешението……….
3. Permit validity

на

4. List containing a description of the
movable cultural valuable, including:
- name;
- size;
- material;
- date of origin;
- inventory or registration number;
- for works of art, author and technique of
implementation;
- value;
6. Цел на временния износ/временното 7. Страна, за която е предназначен временния износ/ временното
изнасяне
изнасяне:
6.
Purpose
of
the
temporary 7. Temporary export/temporary removal destination country
export/temporary removal
9. Длъжност, подпис и печат на издаващия орган:
9. Position, signature and seal of the issuing body:
Дата и място на издаване:
Date and place of issuing:

Забележка: Разрешението е за еднократно използване в шестмесечен срок от издаването му.
Note: The permit is for single use within 6 months of its issuing.
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Приложение
Приложение № 4 към
чл. 11, ал. 2№ 4
чл.ЗКН
11, ал.
Образец на заявлението за издаване на сертификат по чл. 128, ал.към
3 от
за 2
изнасянето/временното
изнасяне
на
движими
културни
ценности
О бразец на заявлението за издаване на сертификат по чл. 128, ал. 3 ЗКН за изнасянето/временното
изнасяне
на движими
културни
Certificate application
template
under Art.
128(3) ценности
of the Cultural Heritage Act on
Certificate
application
template
under
Art.
128(3)
of
the
Cultural
Heritage Act on export/temporary export
export/temporary export of movable cultural valuables

ЗАЯВЛЕНИЕ APPLICATION

of movable cultural valuables

1.Износител:
(три имена и адрес за физически
лица, наименование и ЕИК за
юридически лица)
1. Exporter:
(full name and address for natural
persons, name and company
number for legal entities)

2. Упълномощено лице
(три имена, адрес)
2. Authorised person
(full name, address)

3.До
Министъра на културата
Бул. Ал. Стамболийски № 17
София
Вх. № ……………………………………г
(поставя се входящ деловоден номер на
Министерството на културата)
3. To the Minister of Culture
17 Al. Stamboliyski Blvd.
Sofia
Entry No………………………………….
(entry file number of the Ministry of Culture is
affixed)

4. Списък на движимите
културни ценности
4. List containing a description of
the movable cultural valuables

7. Снимка/и (8 cm х 12 cm)
7. Picture/s (8 cm x 12 cm)

5. Номер на удостоверението 6. Заявен период за срок на сертификата
за идентификация съгласно 6. Declared validity period of the certificate
Приложение № 11 от Наредба
№ Н-3 от 3.12.2009 г. за реда
…………………………………………...
за
извършване
на
идентификация и за водене на
Регистъра
на
движими
културни ценности
5. Identification certificate
number pursuant to Annex 11 to
Ordinance No. H-3 of 3.12.2009
on the arrangements for the
establishment and maintenance
of the Movable Cultural
Valuable Registry
№ ……………………
8. Страна, за която е предназначено временното изнасяне:
8. Temporary removal destination country:

9. Приложения съгласно чл. 11, ал. 4:
9. Annexes pursuant to Art. 11(4):
1………………………………………….
2…………………………………………
3…………………………………………
4………………………………………….
10. Подпис на заявителя или на упълномощеното лице:
10. Signature of applicant or authorised person:
Печат:
Seal:
Дата:
Date:

С Т Р.
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Приложение № 5

Образец на сертификата по чл. 128, ал. 3 от ЗКН за изнасяне и временно изнасяне
към чл. на
12,движими
ал. 1
културни ценности

Образец на сертификата по чл. 128, ал. 3 ЗКН за изнасяне и временно изнасяне на движими
културни ценности
Certificate template under Art. 128(3)
of the Cultural Heritage Act on removal and temporary removal
Certificate
template
under
Art.
128(3)
of
the
Cultural Heritage Act on removal and temporary removal of
of movable cultural valuables
movable cultural valuables

СЕРТИФИКАТ
CERTIFICATE

Министерство на културата
София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17
тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145; дежурен тел.: 02/ 9879551; info@mc.government.bg ; www.mc.government.bg
Ministry of Culture
Sofia, 17 Alexander Stamboliyski Blvd.
phone: 02/ 9400900; fax: 02/ 9818145; duty phone: 02/ 9879551; info@mc.government.bg ; www.mc.government.bg
1.Износител:
(три имена и адрес за физически лица, наименование и ЕИК за
юридически лица)
1. Exporter:
(full name and address for natural persons, name and company
number for legal entities)
3. Списък с описание на движимите културни ценности
-наименование;
-размер;
-материал,
-датировка;
-инвентарен или регистрационен номер,
-за художествените произведения се посочва: автор и техника
на изпълнение
-стойност

2. Упълномощено лице
(три имена, адрес)
2. Authorised person
(full name, address)

4. Срок на временно изнасяне/ Изнасяне
4. Period of temporary removal/removal

3. List containing a description of the movable cultural valuables
- name;
- size;
- material;
- date of origin;
- inventory or registration number;
- for works of art, author and technique of implementation;
- value
5. Снимка/и (8 cm х 12 cm)
5. Picture/s (8 cm x 12 cm)

6. Длъжност, подпис и печат на издаващия орган:
6. Position, signature and seal of the issuing body:
Дата и място на издаване:
Date and place of issuing:

Забележка: Сертификатът е за еднократно използване и се използва в 6- месечен срок от издаването му.
Note: The permit is for single use within 6 months of its issuing.
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
НАРЕДБА № Н-3
от 8 октомври 2013 г.

за водене на Регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. редът за водене на Регистъра на музеите,
наричан по-нататък „регистъра“;
2. обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра.
Чл. 2. (1) Регистърът съдържа информация
за държавни, регионални, общински, частни
музеи и музеи със смесено участие.
(2) Вписванията в регистъра се извършват
служебно въз основа на:
1. акта за създаване – за националните,
регионалните и общинските музеи;
2. разрешението за извършване на музейна
дейност, издадено от министъра на културата – за частните музеи;
3. съдебно решение за вписване в съответния
регистър – за музеите със смесено участие;
4. информацията, подадена от музеите по
реда на тази наредба.
(3) Регистърът показва състоянието на посочените в ал. 2 обстоятелства след последното
вписване и дава възможност да се проследят
хронологично промените във вписаните обстоятелства.
Чл. 3. (1) Регистърът на музеите се води в
Министерството на културата на хартиен и
електронен носител.
(2) При несъответствие между двата записа
действие поражда този, който е воден на хартия.
Чл. 4. (1) Информацията от регистъра е
обособена в две части: публична информация
и информация за служебно ползване.
(2) Публичната част от информацията се
осигурява чрез достъп до интернет страницата
на Министерството на културата.
(3) Информацията за служебно ползване е
предназначена за анализ, оценка, атестация и
други дейности, свързани с музеите.
(4) Данните от регистъра, защитени по силата на закон, се ползват и се предоставят по
ред, предвиден в съответния специален закон.
Раздел ІІ
Ред за водене на регистъра
Чл. 5. (1) Регистърът се води по образец
съгласно приложение № 1.
(2) За всеки музей се открива партида,
която съдържа:
1. информационна карта „Обща информация
за музея“ съгласно приложение № 2;
2. информационна карта „Статут и дейност
на музея“ съгласно приложение № 3.
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(3) Информационните карти по ал. 2 се
попълват и подават на хартия и на електронен
носител.
(4) Към информационната карта по приложение № 3 се прилагат актовете съгласно
чл. 2, ал. 2.
(5) Вписванията в регистъра се извършват
въз основа на информационните карти по ал. 2.
Информационните карти се регистрират в деловодството на Министерството на културата.
Чл. 6. (1) Вписванията в регистъра се извършват от длъжностни лица, определени със
заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.
(2) Вписванията се извършват в 14-дневен
срок от постъпването им в Министерството
на културата.
(3) Длъжностните лица по ал. 1 имат достъп до цялата информация, съдържаща се в
регистъра.
Чл. 7. (1) Музеите подават информационните
карти съгласно чл. 5, ал. 2 в едномесечен срок
от създаването, преобразуването или закриването на музея.
(2) При преобразуване или закриване на
музей или при отнемане на разрешението за
извършване на музейна дейност настъпилите
обстоятелства се нанасят в регистъра в част
втора А „Статут и функции“, в графа „Забележка“, след представяне на съответните актове.
(3) Информацията по ал. 1 се подава от
длъжностно лице, определено със заповед на
директора на музея, а за частните музеи – от
собственика.
Чл. 8. (1) При промяна на вписани данни
се попълват и подават само частите от информационната карта, свързани с настъпилите
промени.
(2) Информацията по ал. 1 се подава в
7-дневен срок от настъпване на промените във
вписаните обстоятелства.
Чл. 9. (1) Попълването на всички части от
информационната карта е задължително. Когато информацията не е налична, се поставя
знак „Х“.
(2) При констатирано неправилно или неточно попълване, както и при непопълване на
информационната карта музеят се уведомява
писмено за отстраняването на пропуските в
14-дневен срок.
Чл. 10. (1) В партидата не се допускат зачертавания и изтривания.
(2) Поправка на очевидна фактическа грешка
в съдържанието на вписаното обстоятелство се
извършва от длъжностното лице по чл. 6, ал. 1
служебно или по молба на съответния музей.
Поправката се удостоверява с подпис и дата.
Чл. 11. Информацията, свързана с промените
в статута на музеите, се актуализира съгласно
чл. 7 и 8. Останалата информацията задължително се актуализира два пъти годишно,
през януари и юни, до края на съответните
календарни месеци.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В тримесечен срок от влизане в сила на наредбата музеите подават информационните
карти по чл. 5, ал. 2.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 32 от Закона за културното наследство.
Министър:
Петър Стоянович
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1
Регистър на музеите
Част първа: Публична информация
I. Държавни/ II. Регионални/ III. Общински/ IV. Частни/ V. Музеи със смесено участие

1.14.

1.15.

Посетители –
безплатен вход

Д р у г а
информация

Други

Други

Други

15.
Д р у г а
информация

1.13.

Пенсионери

Хора с увреждания

Студенти

Деца

Възрастни

14.
Посетители –
безплатен вход

Пенсионери

Други

Пенсионери

Хора с увреждания

1.12.
Цени

Работно време

Темат и чен о бх ат – о бщ ,
специализиран

Териториален обхват

Директор

Факс

Интернет страница

Електронна поща

Телефон

Адрес

Седалище

Студентни

Деца

Възрастни

Работно време

Тематичен обхват

Териториален обхват

Директор

Факс

Интернет страница

Електронна поща

Телефон

Адрес

Цени

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Филиал/наименование

13.

Пенсионери

12.

Хора с увреждания

11.

Хора с увреждания

10.

Студенти

9.

Деца

8.

Студенти

7.

Деца

6.

Възрастни

5.

Възрастни

4.

Дни за безплатен вход

3.

Дни за безплатен вход

2.

Седалище

Наименование на музея

1.

Указания за попълване:
1. Mузеите се вписват с поредни номера от 1 до безкрайност.
2. В т. 9 посочете: национален, регионален или местен. Посоченото се отнася и при попълване на данни за филиалите.
3. В т. 10 посочете: общ или специализиран. Посоченото се отнася и при попълване на данни за филиалите.
4. В т. 1.1 се вписват филиалите, като за следващите музеи пред номера на филиала се поставя поредният номер
на музея.
5. В т. 12 се отбелязва цената за съответната категория посетители.
6. В т. 14 се отбелязва с „X“ – правото на безплатен вход за съответната категория посетители.
7. В т. 15 се посочва друга информация, предоставена от музея по негово искане.

Кв. м Бр./Кв. м Кв. м

Бр.

Други

Камери

Други

Камери

Бр.

Монитори

Бр.

За административен/ помощен и друг персонал

За административен/ помощен и друг персонал

За специализираните длъжности

ВЕСТНИК

Монитори

Бр.

Видеонаблюдение

Бр.

Видеонаблюдение

Бр.

Факс

Бр.

Факс

Бр. Бр.
За специализираните длъжности

Структура на филиала

Копирна машина

Структура на музея

Копирна машина

Бр.

Доброволци

Други/помощен персонал

Бр.

Доброволци

Други/помощен персонал

А дминист ративни длъжности

Бр.

Фотоапарати

А дминист ративни длъжности

Специализирани длъжности

Бр.

Мултимедия

Специализирани длъжности

Специалисти с висше образование

Бр.

Фотоапарати

Брой сгради фонд – общо
...... кв. м

Периферия

Специалисти с висше образование

Обща численост на персонала

Научна група/секция/
състав

Специализирани отдели

Бр.

Мултимедия

Кв.м

Периферия

Бр./Кв.м

Лаборатория/численост

Бр. Бр.

Компютри

Обща численост на персонала

Съдебно решение
за вписване в регистъра
Лаборатория/численост

№ 1.1. Акт за създаване

Научна група/състав

Съдебно решение
за вписване в регистъра

Други

Разрешение за извършване на музейна дейност
Специализирани отдели

Наименование на музея
............................

ДЪРЖАВЕН

Компютри

Кв.м

Фондохранилища – брой/площ

Наименование на филиала
............................
Разрешение за извършване на музейна дейност

Други

№ 1.1.
Акт за създаване

Фондохранилища – брой/площ

№ 1

Експозиционна площ

Наименование на музея
..............................................

№ 1

Експозиционна площ

Наименование на филиала
................................................

БРОЙ 28
С Т Р. 4 1

Част втора А. Статут и функции
Размер на средна- Забележка
та работна заплата

Бр. ........ лв. ........ лв.

Размер на средна- Забележка
та работна заплата

Бр. ........ лв. ........ лв.

Забележка: В № 1.1 се попълва в случаите, когато инфомрацията се отнася за филиал.

Част втора Б: Материална база

Н е д в и ж и м о Брой сгради …., общо Резервати и др. от- Техническо оборудване
и м у щ е с т в о / ..... кв. м
крити площи, пресобс т вено/
доставени за упрапредоставено
вление на м узея.
за управление
Обща площ…кв.м

Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр.

Техническо оборудване

Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр.

С Т Р.
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Част втора B: Дейност
Образовател- Самостоятел- Дигитализини програми ни проекти/ рано културучастие в дру- но наследги проекти
ство
Тема/и Общ Тема/и Брой Бр.
Бр.
брой
КЦ достъпни онлайн

Съвместни изложби
… бр.

Временни

Гостуващи ... бр.

Дата на обновяване

Постоянни

Година на създаване

Вид

Тема

Общ
брой

Експозиции

Самостоятелни изложби извън музея … бр.

Инвентаризация

Научно-спомагателен фонд

Обменен фонд

Музейни
фондове

Основен фонд

Наименование на музея ......................................

№ 1

Бр.
Бр.
Бр. Период Период
еди- еди- еди- на про- на проници ници ници веждане веждане

Образовател- Самостоятел- Дигитализини програми ни проекти/ рано културучастие в дру- но наследги проекти
ство
Тема/и Общ Тема/и Брой Бр. Бр. доброй
КЦ стъпни
онлайн

Съвместни изложби
… бр.

Временни

Гостуващи ... бр.

Постоянни

Дата на обновяване

Вид

Тема

Научно-спомагателен фонд

Обменен фонд

Общ
брой

Експозиции

С амос т оя т ел н и изложби извън м узея
… бр.

Инвентаризация

Година на създаване

Музейни
фондове

Основен фонд

Наименование на филиала ......................................
..........

№ 1.1. Филиал

Период Период
на про- на провеждане веждане

Бр.
Бр.
Бр.
еди- еди- единици ници ници
Бракувани движими културни ценности ...… бр./ Бракувани предмети ..…бр.

Забележка. Съкращението „КЦ“ означава културна/и ценност/и

Част втора Г: Финансова информация/Посетители
Безплатен
вход
Б е зп л ат ен
вход

Общ брой

Други

Проекти

Посетители
Дарение

Спонсорство

Държавни
такси

Беседи

Билети

Общ брой

Други

Проекти

Дарение

Спонсорство

Посетители

Приходи
Бюджетна
субсидия

Наименование
на филиала
........................

№ 1.1.

Държавни
такси

Беседи

Билети

Приходи
Бюджетна
субсидия

Наименование на музея
...........................

№ 1
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Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2, т. 1
Информационна карта – обща информация
за музея
 Наименование на музея
 ЕИК
 Седалищe (град/село) и адрес
 Телефон
 Факс

ВЕСТНИК
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 Деца
 Студенти

.................... бр.

 Хора с увреждания
 Други

.................... бр.

.................... бр.
.................... бр.

 Забележка
 Директор: подпис/дата ......
 Изготвил:
Ук аза н ие за поп ъ л ва не: Поп ъ л ва не т о на
всички редове от информационната карта е
задължително.

 Електронна поща
 Уебстраница

Когато информацията не е налична, в началото
на всеки ред се поставя знакът „X“.

 Ди рек т ор (и ме, п рези ме,
фамилия)

Приложение № 3
към чл. 5, ал. 2, т. 2

 Филиал, наименование на
филиала
 Седалище (град/село) и адрес

Информационна карта – статут дейност
на музея

 Телефон
 Факс

Статут на музея

 Електронна поща
 Уебстраница

Акт за създаване на музея (за кон, акт на Министерския съвет/
акт на общински съвет)

 Ръководител на филиала
 Тематичен обхват:

Разрешение за извършване на Разрешение
 музейна дейност – за частни МД № .......
музеи

 Общ
 Специализиран

Разрешение за вписване в съот- № .................
 ветния регистър – за музеи със
смесено участие

 Брой и наименование на
специализираните отдели
 Териториален обхват:

Акт за закриване, преобразуване
на музей/отнемане на разрешение/заличаване от регистър

 Национален
 Регионален

Правилник за устройството и
 дейността, дата на обнародване/
утвърждаване
 Изменения и допълнения

 Местен
 Форма на собственост
 Държавен

 Шифър на музея
Структура на музея
 Специализирани отдели – общо ................ бр.
 Научна група/секция

 Общински
 Частен
 Със смесено участие
 Работно време

от ....... до .......

 Цени на билети за:
 Възрастни

.................... лв.

 Деца
 Студенти

.................... лв.

 Пенсионери
 Хора с увреждания

.................... лв.

 Други
 Дни за безплатен вход:

.................... лв.

.................... лв.
.................... лв.

 Посетители – общо за пери- .................... бр.
од от 6 месеца
Посетители с право на без- .................... бр.
 платен вход за период от
6 месеца
 Възрастни

.................... бр.

 Лаборатория
................ бр.
 Обща численост на персонала ................ бр.
 В т. ч.: Специалисти с висше ................ бр.
образование
 Специализирани длъжности
................ бр.
 Административни длъжности ................ бр.
 Доброволци

................ бр.

Материална база
 Сграден фонд – сгради (бр.), .... б р. .....
разгъната застроена площ (кв.м) кв.м (общо)
 Експозиционна площ
............ кв. м
 В закрити пространства
............ кв. м
 На открито
 Фондохранилища

............ кв. м

 Реставрационни ателиета

............ кв. м

............ кв. м
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 Административна площ

............ кв. м

Недвижими културни ценности,
управлявани от музея:
 – Общ брой
– Наименование на всеки обект
– Площ
– Вид собственост

–
–
–
–

...................
...................
......... кв. м
...................

Други обекти, управлявани от
музея:
 – Общ брой
– Наименование на всеки обект
– Площ
– Вид собственост

–
–
–
–

...................
...................
......... кв. м
...................
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 Беседи
 Държавни такси (приход)
 Други/такси

................ бр.

 Спонсорство
 Дарения

…...........… лв.

 Проекти

…...........… лв.

…......….…. лв.

…...........… лв.

 Размер на средната работна …...........… лв.
заплата
За специализирани длъжности …...........… лв.
 За технически и друг персонал …...........… лв.

 Обменен фонд

бр. единици
......................

Техническо оборудване
 Компютри
................ бр.
 Периферия
................ бр.
 Мултимедия
................ бр.

 Научно-спомагателен фонд

бр. единици
......................

 Фотоапарати
 Ксерокс

................ бр.

 Факс
 Видеонаблюдение

................ бр.

Музейни фондове
 Основен фонд

 Извършени инвентаризации
 Видове и период на провеждане
Експозиции

................ бр.
................ бр.

 Постоянни
 Тема/и

................ бр.

 Монитори
 Камера

................ бр.

................ бр.

 Други

................ бр.

 Раздели
 Вид/наименование

................ бр.

 Изготвил (длъжностно лице)
дата/подпис:
 Директор: подпис/дата: .............

 Година на създаване
 Обновяване (дата)
 Временни – общо
 В музея

................ бр.

 В страната и в чужбина
 Наименование/я

................ бр.

................ бр.

Програми и проекти
 Реа л изи ра н и обра зоват ел н и О б щ б р о й
програми
.…................…
 Теми
 Реа лизи рани самостоя телни О б щ б р о й
проекти
……..............…
Общ брой
…..............……

 Дигитализация през ….......….. г. ……….…...... г.
 Брой дигитализирани културни
ценности
Посетители
 Посетители
 Общ брой
 В т.ч. безплатен вход

Указание: Попълването на всички редове от
информационната карта е задължително.
Когато информацията не е налична, в началото
на всеки ред се поставя знакът „X“.
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НАРЕДБА № Н-4
от 8 октомври 2013 г.

 Период на провеждане

 Участие в проекти

................ бр.

................ бр.

Финансова информация
 Приходи от:
 Бюджетна субсидия

…...........… лв.

 Билети

................ бр.

за условията и реда за представяне на културните ценности
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за представяне на културните
ценности.
(2) Представянето на културните ценности
е дейност по разкриване на културната и научната им стойност пред обществото.
(3) Представянето на културните ценности е
начин за осигуряване на тяхната социализация,
приобщаването им към средата и потребностите
на обществото в съответствие с принципите
за опазване.
Чл. 2. (1) Представянето на културните
ценности се осъществява чрез експониране,
обозначаване, осигуряване на достъп и популяризиране с използване на съпътстващи
дейности, материали и други средства.
(2) Представянето на културните ценности
се осъществява в съответствие с изискванията
на Закона за културното наследство (ЗКН) при
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условия и по начин, които не поставят под
заплаха физическата им цялост, състояние и
автентичност, предпазват ги от всякакви посегателства или вредни въздействия.
Чл. 3. (1) Правото на достъп до културните
ценности включва осигуряването на физически
или интелектуален достъп до тях, без да се
увреждат или подлагат на риск.
(2) Държавата, общините, физическите и
юридическите лица – собственици на културни
ценности, създават условия и гарантират равен
достъп до тях.
Чл. 4. Дейностите по представянето на:
1. движимите културни ценности (ДКЦ) се
осъществяват от музеи, от физически и юридически лица, собственици на регистрирани
колекции или ДКЦ;
2. недвижимите културни ценности (НКЦ)
се осъществяват от музея, собственика, концесионера или ползвателя в съответствие с предписанията за тяхното опазване и се включват в
плановете за опазване и управление – за НКЦ
по чл. 81, ал. 2 и 3 ЗКН.
Чл. 5. Всяка дейност по представяне на
културни ценности се документира.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВИЖИМИ
КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Раздел І
Експониране на движими културни ценности
Чл. 6. (1) Експонирането е форма за тематично представяне на ДКЦ в определено
експозиционно пространство заедно с визуални
и текстови материали и други средства.
(2) Движимите културни ценности се експонират чрез създаване на постоянни и временни
експозиции.
(3) Всеки музей може да включва временно в своите експозиции ДКЦ, собственост на
други музеи, на физически или юридически
лица, както и да предоставя на други музеи
или юридически лица ДКЦ за експонирането
им във временни експозиции.
Чл. 7. Постоянните експозиции имат определен тематичен обхват и са начин за дългосрочното представяне на ДКЦ.
Чл. 8. (1) За създаването на постоянна
експозиция на музей се създава тематикоекспозиционна документация, която съдържа:
1. концепция за изграждането на експозицията;
2. тематична структура с разширено описание на структурата и съдържанието на експозицията: темите, подтемите и акцентите;
3. тематико-експозиционнен план, разработен на основата на концепцията и тематичната
структура, изготвен съгласно приложение № 1;
4. проект за художествено-пространствено
оформление на експозицията, съобразен с тематико-експозиционния план и спецификите
на експозиционното пространство, включващ:
обяснителна записка с описание на всички на-
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меси, както и графични материали в подходящ
мащаб (съществуващо положение; проектно
предложение – план на експозиционните пространства с описание на материалите и цветовото решение на под, стени, окачени тавани и
др.; вид и местоположение на осветителните
тела; разположение на текстовите материали;
позициониране на витрини, постаменти и други визуални материали с посочени размери и
материал; разрези и разгъвки на стени с местоположението на съответните ДКЦ);
5. рецензия за всеки раздел от тематикоекспозиционния план от специалисти на БАН
или от съответните национални музеи, ведомствени и научноизследователски институти и
учреждения;
6. информация за наличие на помещения,
осигурени със:
а) сигнално-охранителна техника;
б) система за пожароизвестяване и с необходимите средства за пожарна безопасност;
в) уреди за вентилация и климатизация;
г) поддържане на подходящ постоянен режим за осветление, температура и влажност;
д) витрини, съоръжения или други, предназначени за експониране на ДКЦ.
(2) Документацията по ал. 1 се съгласува с
министъра на културата в двумесечен срок от
представянето є в Министерството на културата.
(3) При необходимост в срока по ал. 2 се
извършва проверка на място от представители
на Министерството на културата.
(4) Когато постоянната експозиция се създава
в сграда – недвижима културна ценност, и с
проекта по ал. 1, т. 4 се предвиждат промени
в архитектурните характеристики (подмяна на
оригинални материали, промяна на настилки, стени, тавани, включително оцветяване,
затваряне на прозоречни отвори и др.) или
други намеси по смисъла на чл. 83 ЗКН, документацията по ал. 1 се съгласува по реда на
чл. 84 ЗКН преди провеждане на съгласуване
по реда на ал. 2.
Чл. 9. (1) Музеите могат да извършват обновяване на постоянната експозиция със замяна
или допълване на нови теми и експонати, без
да променят съгласуваната тематико-експозиционна струкутра.
(2) Обновяването на постоянната експозиция
се съгласува по реда на чл. 8, ал. 2 за частта от
експозицията, която се променя или допълва,
в случаите, когато се подменя цял раздел или
експозицията в цяла зала.
Чл. 10. За закриване или временно закриване
на постоянни експозиции се уведомява министърът на културата, като се посочват причините
за закриването и неговото времетраене.
Чл. 11. Тематико-експозиционната документация се съхранява безсрочно:
1. за музеи – в научния архив на музея;
2. за физически и юридически лица – в
създаден за целта архив.
Чл. 12. (1) Временните експозиции се създават за краткосрочно представяне на конкретна
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тема от или извън тематичния обхват на музей,
колекция или на отделни ДКЦ.
(2) Временни експозиции могат се организират в страната и в чужбина.
(3) Документацията за временните експозиции в страната се одобрява от директора
на музея, в който се представя експозицията.
Чл. 13. (1) За организиране на временни
експозиции се:
1. изготвя концепция за създаване на временна експозиция и списък на движимите
културни ценности;
2. сключва договор между изпращащата и
приемащата страна;
3. осигуряват условията по чл. 8, ал. 1, т. 6.
(2) За сключването на договор по ал. 1, т. 2
е необходимо да се:
1. изготви експертна оценка за ДКЦ, включени в експозицията, съгласно стандартни
изисквания за описание на състоянието на
експонатите, определени в протокол за състоянието съгласно приложение № 2;
2. изготви оценка на застрахователната
стойност на ДКЦ, включени в експозицията;
3. уредят правата за използването на всички материали, включени в подготовката на
експозицията, с носителите на авторски права
върху тях.
(3) Оценките по ал. 2, т. 1 и 2 са неразделна
част от документацията на експозицията и се
изготвят:
1. за музеите – от комисии, назначени със
заповед на директора на музея, в които задължително участват уредници и реставратори;
2. за колекциите или единични ДКЦ, собственост на физически и юридически лица – от
собствениците при условията на сключен договор със специалисти в съответната област.
(4) В случаите, когато представянето е
свързано с транспортиране, задължително се
предприемат мерки с оглед застраховането
или осигуряването на държавна гаранция, специалната опаковка и охраната на движимите
културни ценности.
(5) За осигуряване на държавна гаранция
за временни експозиции в страната музеите
подават искания до министъра на културата
ежегодно до 1 септември на текущата година
за временни експозиции, планирани през следващата година.
Чл. 14. (1) Договорът за организиране на
временна експозиция задължително съдържа:
1. права и задължения на изпращащата
страна относно:
а) предварително получаване от приемащата
страна на доклад за стандартните условия (безопасност, осветление и микроклимат), осигурени
в сградата и залите, и плана на експозиционното
пространство, включително налични витрини
и съоръжения – в брой и размери;
б) изваждането на ДКЦ от експозицията в
случай на повреда или друга сериозна промяна
на състоянието по време на транспортирането,
съхранението и експонирането;
в) определянето на експерти, които ще подпишат протокола за състоянието на ДКЦ при
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предаването и приемането им на приемащата
страна;
2. права и задължения за приемащата страна
относно:
а) осигуряване на контрол, който изключва
подправяне, копиране, както и всяка физическа
или химическа намеса върху експонатите за
целия срок на предоставяне на експозицията;
б) незабавно уведомяване на изпращащата
страна за евентуални повреди, липси на предоставените експонати или детайли от тях и
забрана за предприемане на консервационни
и реставрационни действия без писменото
съгласие на изпращащата страна;
в) забраната за извършване на физически,
химически или други намеси по отношение на
експонатите в отсъствието на упълномощен
представител от изпращащата страна;
г) условията за покриване на разходите за
консервация и реставрация в случай на нанесена
повреда на даден експонат след предаването
му на приемащата страна, а при експозиции
в чужбина – разходите по пътуването, пребиваването и работата на български реставратор
до местосъхранението на експоната;
д) връщането на експонатите на изпращащата
страна след представянето им в същото състояние, в което са били при получаването им;
е) условията за фотографиране, филмиране
или създаване на друг общ изглед от експозицията, предвиждащи дейността да се извършва
под контрол на квалифицирани представители
на приемащата или изпращащата страна;
ж) целите за фотографиране, филмиране или
създаване на друг общ изглед от експозицията – за документиране с архивни, образователни, научни и представителни или други цели;
з) контрола върху условията по заснемането
на експонатите от страна на публиката, когато
това е изрично разрешено;
и) осигуряване на подходящи условия за
работа на упълномощените представители на
изпращащата страна при разопаковане, проверка на състоянието на експонатите, инсталиране,
деинсталиране и опаковка на експонатите;
3. условията за транспортиране на експонатите, специална опаковка и охраната на ДКЦ
по време на транспорта, поемане на застрахователни рискове или държавна гаранция.
(2) С договора по ал. 1 страните могат да
уредят и други специфични условия.
Чл. 15. По разпореждане на министъра
на културата държавен или общински музей
предоставя ДКЦ за участие във временни
експозиции в страната и в чужбина.
Чл. 16. (1) При организиране на временна
експозиция в страната и в чужбина по разпореждане на министъра на културата музеят
има право да получи като компенсация част
от договорената цена за представянето, съответстваща на неговото участие. Размерът
на компенсацията представлява процент от
застрахователната оценка на експонатите и се
определя за всеки музей от комисия, назначена
със заповед на министъра на културата.
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(2) В случаите по ал. 1 финансовите условия,
включващи и компенсацията, се посочват в
договор, който се сключва между директора
на музея и министъра на културата.
(3) Компенсацията е целева и може да се
използва само за музейни дейности.
Чл. 17. Извън случаите по чл. 16 музеите
могат да организират и участват във временни експозиции в страната и в чужбина, като
отношенията между страните се уреждат с
договор, съдържащ условията съгласно чл. 14.
Чл. 18. (1) Физически и юридически лица,
собственици или ползватели на колекции или
отделни ДКЦ, регистрирани по реда на ЗКН,
могат да организират временни експозиции
в държавни, общински и частни музеи или
музеи със смесено участие, като отношенията
между страните се уреждат с договор, съдържащ условията съгласно чл. 14.
(2) Физическите и юридическите лица,
собственици на регистрирани ДКЦ, организират представянето им в страната и в чужбина
съгласно условията, предвидени в тази наредба
за музеите.
Чл. 19. Музеите определят в рамките на
седмицата време за профилактика и почистване на експозициите.
Раздел II
Обозначаване на движими културни ценности
Чл. 20. (1) Музеите, физическите и юридическите лица, собственици на регистрирани
ДКЦ, осигуряват информация за представените
ДКЦ чрез обозначаването им.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде ясна и конкретна, като не допуска
двусмислие;
2. текстовете да са в достъпен за четене
формат;
3. надписите и графичните средства да са
поставени на достъпни за посетителите места
и да са добре осветени;
4. текстовата информация да се изготвя на
български и при възможност – на друг език.
(3) При организиране на временна експозиция в чужбина текстовата информация се
изготвя на езика на приемащата държава и/
или на други езици, ако това е уговорено с
договора по чл. 14.
Раздел III
Достъп до движими културни ценности
Чл. 21. (1) Музеите:
1. осигуряват дни и часове за посещение
на експозиции и на управляваните от тях
експонирани недвижими културни ценности,
съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители, и ги
обявяват публично;
2. определят задължително един от почивните дни на седмицата за посещение;
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3. осигуряват онлайн достъп до информация за техните експозиции и дигитализирани
културни ценности;
4. осигуряват подходящи условия за достъп
до музейните експозиции и до информацията
за представяните ДКЦ на хора с увреждания.
(2) Физическите и юридическите лица, собственици на регистрирани ДКЦ, осигуряват
достъп до организирани от тях експозиции
при предварително обявяване на условията за
достъп, одобрени от собственика на културните ценности и съобразени с предписанията
за тяхното опазване.
Чл. 22. (1) За индивидуално или групово
посещение на музейна експозиция се издават
входни билети.
(2) Цените на входните билети в държавните, регионалните и общинските музеи се
определят от техния директор съгласувано с
финансиращия музея орган.
(3) В акта за създаване на музея или с решение на финансиращия орган, съответно на
собственика на музея, може да бъде предвиден
безплатен вход за посещение на експозициите
за определени категории посетители. Безплатен вход може да бъде осигурен за членуващи
в професионални организации с дейност в
областта на музейното дело и културното
наследство, както и за служители на музеи.
(4) Държавните и общинските музеи осигуряват безплатен вход за посещение един
ден седмично.
(5) Деца, учащи се и хора с увреждания
заплащат намалени цени или се освобождават
от заплащане на входен билет.
(6) Държавните, регионалните и общинските
музеи издават билети на всички посетители,
като за тези, които ползват намалени цени
или влизат безплатно, информацията за това
се съдържа върху билета.
Г л а в а

т р е т а

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ
КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Раздел І
Експониране на недвижими културни
ценности
Чл. 23. (1) Експонирането на НКЦ има за
цел представянето на тяхната научна и културна
стойност в подходящи условия след проведени
дейности по консервация и реставрация и
включването им в съвременната среда като
фактор за устойчиво развитие на територията.
(2) Всички разкрити археологически структури, за които въз основа на предварителната
и заключителната оценка и с предписанията
за опазване не е определено друго, подлежат
на експониране.
Чл. 24. (1) Експонирането на НКЦ се осъществява въз основа на проект за експониране,
както и въз основа на изготвени програми и
проекти за консервация, реставрация и адаптация.
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(2) Програмите и проектите по ал. 1 се разработват съгласно изискванията на наредбата
по чл. 171 ЗКН.
(3) Програмите и проектите по ал. 1 задължително се съгласуват по реда на чл. 84 ЗКН.
Чл. 25. Музеите, на които е предоставено
право на управление върху недвижими културни
ценности, могат да организират постоянни или
временни експозиции с визуални и текстови
материали и други средства, предоставящи
информация за недвижимата културна ценност
и нейната научна и културна стойност.
Раздел ІІ
Обозначаване на недвижими културни
ценности
Чл. 26. (1) Държавата осигурява трайно
обозначаване на недвижимите културни ценности, вписани в Списъка на световното културно наследство с идентификационни табели,
които задължително съдържат: емблемата на
Световното наследство, логото на ЮНЕСКО
и датата на вписването им в Списъка на световното наследство от Комитета за Световно
наследство към ЮНЕСКО.
(2) Собствениците на НКЦ с категория
„национално значение“ осигуряват трайното
им обозначаване.
(3) Собствениците на НКЦ, извън случаите
на ал. 2, могат да извършват обозначаването
им по своя инициатива.
(4) Видът и съдържанието на знака на идентификационните табели по ал. 1 и знаците за
обозначаване по ал. 2 и 3 се изработват по
образец, утвърден от министъра на културата,
и задължително съдържат:
1. име и локализация на обекта;
2. датировка;
3. категория и класификация и данни за
акта, с който е предоставен статут на недвижима културна ценност;
4. текстова и/или графична информация,
разкриваща тяхното културно, историческо
и/или художествено значение.
Чл. 27. (1) Монтирането на идентификационните табели в границите и/или охранителните
зони на НКЦ се извършва след съгласуване на
проектна документация по реда на чл. 84 ЗКН.
(2) Проектната документация по ал. 1 задължително съдържа информация относно:
местоположението, вида (материал, цвят),
съдържанието и размерите на идентификационните табели и на носещите ги елементи,
композицията на знака и на текстовата информация върху табелата, както и начина на
монтиране.
Раздел ІІІ
Достъп до недвижими културни ценности
Чл. 28. Държавата, общините и частните
лица гарантират равен достъп на всяко лице
до НКЦ.
Чл. 29. (1) Собствениците, концесионерите и
ползвателите на НКЦ са длъжни да осигуряват:
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1. достъп и съдействие на компетентните
органи при осъществяване на правомощията
им, посочени в ЗКН;
2. публичен достъп, когато ползването на
НКЦ е свързано с експозиционна дейност;
3. безплатен публичен достъп до НКЦ за
целите на научноизследователската дейност,
при условие че не се пречи на нормалното є
ползване и не се увреждат законни интереси.
(2) Достъп до археологически обект се осигурява на компетентните органи и на лицата,
получили разрешение за извършване на теренно
проучване, при условията на чл. 161а ЗКН.
Чл. 30. Редът за посещения в случаите на
чл. 29, ал. 1, т. 2 се обявява публично чрез
интернет страницата или на общодостъпно
място в непосредствена близост или в имота,
в който се намира културната ценност.
Чл. 31. (1) Собствениците, концесионерите
и ползвателите на НКЦ, когато осигуряват
достъп с цел експозиционна дейност, могат да
реализират приходи от входни билети.
(2) Публичен достъп до експонирана археологическа НКЦ, когато е разположена в
имот – частна собственост, се осъществява
след съгласие на собственика на имота и при
спазване на предписанията за нейното опазване.
(3) За осигуряване на достъп до археологическа недвижима културна ценност се прилагат
условията съгласно чл. 23 – 30.
Чл. 32. Условията за достъп на хора с увреждания до експонирани НКЦ или до разположени в тях експозиции се предвиждат в
програмите и проектите по чл. 24.
Чл. 33. (1) Достъп до НКЦ с цел нейно
кратковременно ползване извън предназначението є (изнасяне на концерти, представления,
заснемане на филми и др.) се осъществява при
спазване на предписанията за опазване и при
следните условия:
1. в случаите, когато не се предвиждат
намеси в границите на културната ценност,
след становище от Националния институт за
недвижимо културно наследство (НИНКН)
въз основа на представено писмено заявление;
към заявлението се прилагат:
а) подробно описание на планираните
дейности;
б) писмено съгласие на собственика, концесионера или ползвателя на НКЦ, а за археологическа НКЦ – и на собственика на имота,
в който е разположена – за осъществяване на
дейностите по буква „а“;
2. в случаите, когато се предвиждат намеси
и други дейности, попадащи в приложното
поле на чл. 83, ал. 1 ЗКН – след съгласуване
по реда на чл. 84 ЗКН;
3. в случаите, когато ползването е свързано
със създаване, използване и разпространяване
на изображения на културната ценност – договор за създаване, използване и разпространение на изображение, сключен на основание
чл. 179, ал. 2 ЗКН.
(2) Становището по ал. 1, т. 1 се издава в
14-дневен срок.
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Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1, т. 3

ПОП УЛ ЯРИЗИРА НЕ Н А К УЛТ У РНИ ТЕ
ЦЕННОСТИ
Чл. 34. (1) Популяризирането на културните ценности е дейност, свързана със създаването и разпространението на информация
за тяхната културна и научна стойност и
обществена значимост и за дейностите по
опазването им.
(2) Популяризирането има за цел повишаване на познанието на обществото за значимостта на културните ценности.
Чл. 35. Музеите, НИНКН, библиотеките,
университетите, училищата и други научни
и културни организации популяризират културните ценности чрез: образователни програми, мобилност на колекциите, издаване на
каталози, научни и научнопопулярни издания,
рекламни материали и други информационни
средства, системи и мрежи.
Чл. 36. Собствениците, концесионерите
или ползвателите на културните ценности,
както и други физически и юридически лица
имат право да ги популяризират чрез всички
допустими от закона средства, при спазване
на предписанията за тяхното опазване и изискванията на ЗКН.
Ч л. 37. (1) Д и г и та л иза ц и я та и он ла й н
представянето на културните ценности, осъществявани от музеи, библиотеки и други
физически и юридически лица, са средство
за тяхното популяризиране.
(2) Музеите и библиотек и те ежегодно
планират средства за дигитализация, онлайн
представяне на културните ценности и за
съхранение на информацията в цифров вид.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Културни ценности“ е понятие, относимо към движимите и недвижимите културни
ценности.
2. „Онлайн достъп“ е достъпът, осигурен
чрез интернет страниците на музеите или на
собствениците на културни ценности.
3. „Онлайн представяне“ е форма на достъп
или популяризиране на културните ценности
в интернет среда.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Започнатите производства по съгласуване на постоянни експозиции на музеите
се довършват по досегашния ред.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 185 от Закона за културното наследство.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Стоянович

ТЕМАТИКО-ЕКСПОЗИЦИОНЕН ПЛАН
1.

№ по ред за съответната година

2.

М ясто на представяне (институция, зала,
адрес)

3.

Тема и подтема

4.

Културна ценност (наименование)

5.

Инвентарен номер

6.

Материал, размери и
тегло

7.

Снимка

8.

Текст (видове), графичен материал, съдържание

9.

Място в експозицията

10.

Други характеристики
при необходимост

11.

Необходимост от консервация и реставрация

12.

Забележка

Приложение № 2
към чл. 13, ал. 2, т. 1
ПРОТОКОЛ

за състояние на движимите културни ценности
І. Данни за музея, съхраняващ културната ценност ............................................................................. ,
(наименование и адрес)
представляван от: ......................................................
(трите имена на директор на музея)
ІІ. Снимка на културната ценност с посочване на
идентификационни данни (при необходимост се
прилага повече от една снимка):

ІІІ. Описание на състоянието на ДКЦ:
1. Наименование на културната ценност .............
2. Инвентарен № .......................................................
3. Размери ...................................................................
4. Тегло ........................................................................
5. Материал/техника ................................................
6. Извършена консервационно-реставрационна
дейност ........................................................................
ІV. Повреди (в зависимост от вида и материала):
1. Липси .......................................................................
2. Възстановки ...........................................................
3. Драскотини ............................................................
4. Наранявания ..........................................................
5. Налепи ....................................................................
6. Корозии ...................................................................
7. Следи от дървояди и инсекти ............................
8. Бактерии ................................................................
9. Ожулвания .............................................................
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10. Окрехкостявания ................................................
11. Ретуш .....................................................................
12. Защитни покрития ..............................................
13. Счупване ..............................................................
14. Подкожушване ....................................................
15. Разрамкиране ......................................................
16. Други .....................................................................
V. Специфични изисквания за експонирането на
ДКЦ: ............................................................................
VІ. Предписания за съхранението на ДКЦ: .......
Указания за попълване на протокола:
1. Към разделите от протокола се допълват редове
при необходимост и в зависимост от спецификите
на експоната.
2. Редовете, които не следва да се попълват, се
отбелязват с тире.
3. Отбелязва се местоположението на повредата
(в текст и/или върху снимката)

Членове на комисията съгласно заповед № ........
1. ............................................................ Подпис
2. ............................................................ Подпис
3. ............................................................ Подпис
Дата: ....................................................................
1819

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на
групи и индивидуалното обучение в училищата
по изкуствата и училищата по културата (обн.,
ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 62 от 2010 г.,
бр. 63 от 2011 г. и бр. 77 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изключения от минималния брой ученици се допускат с разрешение на министъра
на културата по мотивирано предложение на
директора, ако са осигурени допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес
извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.“
2. В ал. 3 след думата „три“ се добавя „работни“.
§ 2. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) При обучението по професиите
„Балетист“ и „Танцьор“ паралелките могат да
се делят на групи, когато в тях се обучават
ученици по една и съща специалност, както
следва:
1. за учениците за специалност „Класически танц“, професия „Балетист“, паралелките
могат да се делят на две групи по учебните
предмети „Класически танц“, „Репертоар“ и
„Учебна практика“, като групите са съставени
от момичета и от момчета; когато групата е
само от момчета или само от момичета с 16
и повече ученици, тя също може да се дели
на две групи в зависимост от наличния брой
момичета или момчета в нея;
2. за учениците за специалност „Български танци“, професия „Танцьор“, паралелките

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

могат да се делят на две групи по учебните
предмети „Български танци“, „Репертоар“ и
„Учебна практика“, като групите са съставени
от момичета и от момчета; когато групата е
само от момчета или само от момичета с 16
и повече ученици, тя също може да се дели
на две групи в зависимост от наличния брой
момичета или момчета в нея;
3. за учениците за специалност „Модерен
танц“, п рофеси я „Танц ьор“, пара лелк и те
могат да се делят на две групи по учебните
предмети „Модерен танц“, „Репертоар“ и
„Учебна практика“, като групите са съставени
от момичета и от момчета; когато групата е
само от момчета или само от момичета с 16
и повече ученици, тя също може да се дели
на две групи в зависимост от наличния брой
момичета или момчета в нея.
(2) При обучението по професиите „Балетист“ и „Танцьор“ група по съответната специалност може да се формира с най-малко 6
ученици за момичета и 3 за момчета, когато
е единствена. Когато учениците са по-малко,
може да се формира сборна група с ученици
от друг випуск или от момчета и момичета.
(3) При обучение по учебните предмети по
ал. 1, т. 1, 2 и 3 паралелките не могат да се
делят на повече от три групи.“
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Стоянович
1817

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване,
разпределение и процедурите по първично и
вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена
(обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм., бр. 12 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Не се допуска използването на вътрешномрежови номера, които съвпадат:
1. с кратките номера по чл. 14, ал. 2 или
чиито първи цифри съвпадат с кодовете, посочени в чл. 14, ал. 3;
2. с кратки номера и кодове, предоставени
по чл. 18.“
§ 2. В чл. 31, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „с дължина до три цифри“
се заличават.
2. Точки 2 и 3 се отменят.
§ 3. В чл. 35, ал. 1 се правят следните
изменения:
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1. Точка 1 се изменя така:
„1. за фиксирани електронни съобщителни мрежи – използване на повече от 60 %
от предоставените номера, след съответния
географски код за направление;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. за мобилни наземни електронни съобщителни мрежи и електронни съобщителни
мреж и на вирт уални мобилни оператори
(MVNO) – използване на повече от 60 % от
предоставените номера;“.
§ 4. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
„(2) При мотивирано искане се допуска
предоставяне на групи допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс – номера,
без да са изпълнени критериите по чл. 35,
като комисията изрично определя срок за
ефективно ползване на тези номера не подълъг от една година.“
§ 5. В чл. 43а, ал. 1 думата „5а“ се заличава.
§ 6. Член 47 се отменя.
§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 8 и 26 се отменят.
2. Създава се нова т. 31 със следния текст:
„31. „Услуга „Избор на оператор“ е услуга,
която дава възможност, посредством избиране
на код или на абонаментна основа, абонат
на едно предприятие да избере за някои от
своите повиквания друго предприятие.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Тази наредба се приема на основание
чл. 133а от Закона за електронните съобщения
и влиза в сила на 1.04.2014 г.
Председател:
Веселин Божков
1893

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери
на адвокатските възнаграждения (обн., ДВ,
бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.;
доп., бр. 43 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се добавя нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Заплащането на възнаграждението
по тази наредба е авансово и платимо към
датата на сключване на договора за правна
помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.“
§ 2. В чл. 3 след думата „споразумение“
се добавя „или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска,“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 9:
а) съюзът „и“ след думата „учредяване“
се заменя със запетая;
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б) след думата „регистриране“ се добавя „и
вписване на промени в съответния регистър“.
2. Създава се нова буква „и“ със следното
съдържание:
„и) за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в букви „б“ – „д“
възнаграждения се увеличават с 50 на сто;“.
3. Точка 10 се заличава.
4. Точка 11 се изменя така:
„11. за текуща правна помощ по договор
с юридическо лице или едноличен търговец – 400 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела,
както и за изготвянето на книжа по чл. 6,
т. 3 – 5, т. 8 – 9 по възлагане от съответното
юридическо лице или едноличен търговец на
адвоката се дължи отделно възнаграждение
съгласно тази наредба.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в хипотезата думата „защита“ се заменя
с думите „процесуално представителство,
защита и съдействие“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1,
т. 1 КТ) или за възстановяване на работа
(чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен
самостоятелно – не по-малко от размера на
минималната работна заплата за страната към
момента на сключване на договора за правна
помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми
искове – 200 лв.; за трудови дела с определен
интерес – съобразно ал. 2;“
в) в т. 2 числото „500“ се заменя с „600“,
числото „300“ се заменя с „400“, а думите
„ал. 4“ се заменят с „чл. 6, т. 8“;
г) в т. 3 числото „250“ се заменя с „500“;
д) в т. 4 числото „150“ се заменя с „300“;
е) в т. 5 числото „200“ се заменя с „300“;
ж) в т. 6 числото „100“ се заменя с „300“;
з) създава се нова т. 8 със следното съдържание:
„8. за образуване и защита в производство
по поправка на очевидна фактическа грешка – 200 лв.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в хипотезата думата „защита“ се заменя
с думите „процесуално представителство,
защита и съдействие“;
б) в т. 1 числото „100“ се заменя с „300“;
в) в т. 2 числото „200“ се заменя с „300“,
а числото „6“ – със „7“;
г) в т. 3 числото „450“ се заменя с „580“,
а числото „4“ – с „5“;
д) в т. 4 числото „650“ се заменя с „830“,
а числото „2“ – с „3“.
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3. В хипотезите на ал. 3 и 4 думата „защита“
се заменя с „процесуално представителство,
защита и съдействие“, а числото „400“ – с „800“.
4. В хипотезата на ал. 5 думата „защита“
се заменя с „процесуално представителство,
защита и съдействие“.
5. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:
„(6) При защита по дела с повече от две
съдебни заседания за всяко следващо заседание
се заплаща допълнително по 100 лв.“
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) За процесуално представителство,
защита и съдействие по административни дела
с определен материален интерес възнаграждението е:
1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв.
плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв.
плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес от 10 000 до 100 000 лв. –
830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. –
3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. –
12 530 л в. п л юс 0,3 % за г орн и цата на д
1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв.
плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.
(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела
без определен материален интерес:
1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния
регистър – 600 лв.;
2. за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
3. за дела по Закона за Министерството на
вътрешните работи – 400 лв.;
4. за дела по Закона за Българския държавен
стандарт – 350 лв.;
5. за дела по глава единадесета от Закона
за обществените поръчки – 500 лв.
(3) За отмяна на заповед за прекратяване на
служебно правоотношение възнаграждението
се определя по правилата на чл. 7, ал. 1, т. 1,
буква „а“.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „или касационна“ се
заличават, след думата „жалба“ се добавя
„отговор по въззивна жалба и изготвяне на
писмен отговор по искова молба“, а числото
„150“ се заменя с „300“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3 със следното
съдържание:
„(2) За изготвяне на касационна жалба с
основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в
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съдебно заседание възнаграждението е в размер
75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но
не по-малко от 600 лв.
(3) За изготвяне на отговор по касационна
жалба с основания за допускане на касационно
обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в
съдебно заседание възнаграждението е в размер
75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но
не по-малко от 500 лв.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) числото „150“ се заменя с „300“;
б) създава се ново изречение второ със
следното съдържание: „Когато адвокатът се
явява в съдебно заседание, възнаграждението
е не по-малко от 500 лв.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В хипотезата думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство,
защита и съдействие“.
2. В т. 1 числото „100“ се заменя с „200“.
3. В т. 2 думите „водене на“ се заменят
с „процесуално представителство, защита и
съдействие на страните по“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. за процесуално представителство, защита
и съдействие по изпълнителни дела, които имат
за предмет въвод или опразване на недвижим
имот – 1/2 от съответните възнаграждения по
чл. 7, ал. 2 на база стойността на имота;“.
5. В т. 4 числото „100“ се заменя с „200“.
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. За съдебни поръчки, за изготвяне
на частни жалби, за обжалване на действията
на съдия-изпълнителя, на нотариуса или на
откази за вписване в Агенцията по вписванията
или друг регистър – 200 лв., а когато жалбата
се разглежда в открито заседание – 300 лв.“
§ 9. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в
досъдебното производство е в размерите по
чл. 13, ал. 1. При извършване на процесуални
действия в различни дни се заплаща по 100 лв.
за всеки следващ ден.“
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 и т. 7 числото „250“ се заменя с
„400“;
б) в т. 2 числото „300“ се заменя с „500“;
в) в т. 3 числото „500“ се заменя с „800“;
г) в т. 4 числото „800“ се заменя с „1500“;
д) в т. 5 числото „1200“ се заменя с „2000“;
е) в т. 6 числото „1800“ се заменя с „3000“;
ж) досегашната т. 9 става т. 8 и в нея числото „200“ се заменя с „400“;
з) досегашната т. 10 става т. 9 и в нея числото „100“ се заменя с „300“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) За процесуално представителство, защита и съдействие на гражданския ищец или
на гражданския ответник възнаграждението
се определя по правилата на чл. 7, ал. 2, но
не по-малко от 400 лв.“
§ 11. В чл. 14 числото „60“ се заменя със
„100“.
§ 12. В чл. 16 числото „100“ се заменя с
„200“, а числото „200“ – с „400“.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без явяване в съдебно
заседание възнаграждението е в размерите по
чл. 7, ал. 2 върху размера на санкцията, но не
по-малко от 50 лв.“
2. В ал. 2 думата „Ако“ се заменя с „За
процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу наказателни постановления, в които“, а накрая се поставя запетая
и се добавя „но не по-малко от 300 лв.“.
3. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) За процесуа лно представителство,
защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по
ал. 2 възнаграждението е 300 лв.“
§ 14. В чл. 19 думата „защита“ се заменя
с „процесуално представителство, защита и
съдействие“, а числото „150“ – с „300“.
§ 15. В чл. 20 думата „защита“ се заменя с
думите „процесуално представителство, защита
и съдействие“, а числото „200“ – с „400“.
§ 16. В чл. 21 думата „защита“ се заменя с
думите „процесуално представителство, защита
и съдействие“, думите „чл. 70 и 72“ – с „чл. 127,
127а и 128“, а числото „200“ – с „400“.
§ 17. В чл. 22 думата „защита“ се заменя с
думите „процесуално представителство, защита
и съдействие“, а числото „200“ – с „400“.
§ 18. В чл. 23 думата „защита“ се заменя с
думите „процесуално представителство, защита
и съдействие“, а числото „250“ – с „500“.
§ 19. В чл. 24, 25 и 26 думата „защита“ се
заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „150“ – с „300“.
§ 20. В чл. 27 числото „150“ се заменя с „300“.
§ 21. В чл. 28 думата „защита“ се заменя с
думите „процесуално представителство, защита
и съдействие“, а числото „200“ – с „400“.
§ 22. В чл. 29 думата „защита“ се заменя
с думите „процесуално представителство,
защита и съдействие“, думата „комулация“ –
с „кумулация“, а числото „200“ – с „400“.
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§ 23. В чл. 30 числото „250“ се заменя с „500“.
§ 24. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство, защита
и съдействие“.
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) За изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело без явяване в съдебно
заседание възнаграждението е в размер 3/4 от
възнаграждението по ал. 1.“
§ 25. В чл. 32 думата „защита“ се заменя с
думите „процесуално представителство, защита
и съдействие“.
§ 26. Създават се нови чл. 33 и 34 със следното съдържание:
„Чл. 33. За процесуално представителство,
защита и съдействие в производства по Закона
за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни възнаграждението
е 300 лв.
Чл. 34. За процесуално представителство,
защита и съдействие в производства пред
Комисията за защита от дискриминация и
Комисията за защита на конкуренцията извън
случаите по чл. 8, ал. 2, т. 5 възнаграждението
е 500 лв.“
§ 27. В § 2 от допълнителните разпоредби
след думата „кодекс“ се добавя „и чл. 161,
ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс“, а думата „трикратния“ се заменя с
думата „двукратния“.
§ 28. Параграф 2а от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 2а. За нерегистрираните по Закона за
данъка върху добавената стойност адвокати
размерът на възнагражденията по тази наредба
е без включен в тях данък върху добавената
стойност, а за регистрираните дължимият данък
върху добавената стойност се начислява върху
възнагражденията по тази наредба и се счита
за неразделна част от дължимото от клиента
адвокатско възнаграждение.“
Заключителна разпоредба
§ 29. Тази наредба е приета с решение на
Висшия адвокатски съвет от 14.02.2014 г. и се
издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка
с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата.
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Председател:
Ралица Негенцова
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-29
от 21 март 2014 г.
С оглед необходимостта от изграждане на нов
газопровод на територията на Република България на основание § 52, ал. 1 и 2 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от
2013 г.), § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 129, ал. 3 (в редакцията преди изм. и доп.
на ЗУТ, ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12 ЗУТ (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ, ДВ, бр. 82 от
2012 г.), предвид обстоятелството, че обект: „Газопровод „Южен поток“ в отсечката, която ще се
изгради на територията на Република България,
е обявен за обект с национално значение и за
национален обект с Решение № 876 от 2.12.2011 г.
на Министерския съвет; писма с вх. № АУ14-1 от
10.01.2014 г., допълнено с № АУ14-1 от 31.01.2014 г.
и от 19.03.2014 г. на консорциум „Газтек БГ – Южнийгипрогаз“ в качеството му на представител
на „Южен поток България“ – АД, упълномощен
от изпълнителните директори на дружеството с
нотариално заверено пълномощно, издадено на
9.01.2014 г. от Цветанка Михова-Ангелова, нотариус в Районен съд – гр. София, рег. № 562 на
Нотариалната камара, разрешение № АУ10-45 от
10.05.2012 г. от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване
на подробен устройствен план – парцеларен план
за обекта на територията на Република България,
допълнено с писмо № АУ10-45 от 25.01.2013 г. за
разрешаване изработването на ПУП – планове
за застрояване и парцеларни планове за обслужващата техническа инфраструктура; извършено
съобщаване на изработения проект със съобщения в „Държавен вестник“, бр. 87 от 4.10.2013 г.,
документи за непостъпили възражения, издадени
от общини Оряхово, Мизия и Козлодуй, област
Враца, и общини Долна Митрополия, Кнежа,
Долни Дъбник, Искър, Левски, Пордим и Плевен,
област Плевен, протоколи от проведено обществено обсъждане; решения на общински съвети
(ОС): № 315 по протокол № 31 от 17.10.2013 г.
на ОС – Козлодуй, № 300 по протокол № 32 от
31.10.2013 г. на ОС – Мизия, № 476 по протокол
№ 41 от 31.10.2013 г. на ОС – Оряхово, № 505
по протокол № 44 от 30.10.2013 г. на ОС – Долна Митрополия, № 393 по протокол № 46 от
29.10.2013 г. на ОС – Кнежа, № 288 по протокол
№ 24 от 18.10.2013 г. на ОС – Долни Дъбник, № 422
по протокол № 34 от 31.10.2013 г. на ОС – Искър,
№ 407 от 31.10.2013 г. на ОС – гр. Левски, № 807
по протокол № 35 от 31.10.2013 г. на ОС – Плевен, и № 314 по протокол № 25 от 25.10.2013 г.

на ОС – Пордим; решения на Комисията за
земеделските земи към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за утвърждаване на
трасе и площадки в земеделски земи: за област
Враца – № КЗЗ-19, т. І, 5. от 3.10.2013 г., и за област Плевен – № КЗЗ-19, т. І, 15. от 3.10.2013 г.,
№ КЗЗ-21, т. ІV, 139. от 31.10.2013 г. за изменение
на решение № КЗЗ-19, т. І, 15. от 3.10.2013 г.,
№ КЗЗ-21, т. І, 27. от 31.10.2013 г. и № КЗЗ-04,
т. VІ, 102 от 20.02.2014 г. за изменение на решение
№ КЗЗ-21 от 31.10.2013 г.; писмо № 26-00-4136 от
11.01.2012 г. на МОСВ за провеждане на една от
изискващите се оценки по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда за съвместяване на процедурите по екологична оценка и
ОВОС, Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. на МОСВ
с допуснато предварително изпълнение при условието на чл. 60 от Административнопроцесуалния
кодекс и писма изх. № 26-00-2545 от 4.09.2013 г.
и № 04-00-524 от 14.02.2014 г. от МОСВ, с които
се декларира, че не е обжалвано допуснатото
предварително изпълнение на Решение по ОВОС
№ 7-5/2013 г.; съгласуване със заинтересуваните
централни и териториални администрации и
специализираните контролни органи и експлоатационните дружества с писма № ИАГ-4529 от
3.02.2014 г. и № ИАГ-5923 от 13.02.2014 г. на Изпълнителната агенция по горите, становища на
Регионални дирекции по горите (РДГ) – № СГТ73 от 1.10.2013 г. на РДГ – Берковица, № І 210834
от 1.11.2013 г. на РДГ – Ловеч, и на Държавни
горски стопанства (ДГС) № 3157 от 18.10.2013 г.
на ДГС – Плевен ТП и № 607 от 7.10.2013 г. на
ТП ДГС – Оряхово; становища на Министерството на културата № ЗЗ-НН-29 от 1.07.2013 г.
и № ЗЗ-НН-128 от 25.02.2014 г., на ГД „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – София,
със становище № ПО-8006 от 31.10.2013 г.; с писма
на Министерството на икономиката и енергетиката № 04-16-33 от 26.02.2014 г. и № 26-Г-72 от
27.06.2012 г. (на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма), здравни заключения на
Регионалните здравни инспекции при Министерството на здравеопазването (РЗИ) – № 3 от
18.09.2013 г. на РЗИ – Враца, и № КД-01-07-010 от
12.08.2013 г. на РЗИ – Плевен, Министерството
на отбраната със становища рег. № 11-00-332 от
15.08.2013 г. и № 14-00-220 от 7.06.2013 г., Държавно предприятие „Ръководство на въздушното
движение“ с писмо № 04-101-151 от 19.06.2013 г.,
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ с писмо
рег. № 0094-1866 от 18.06.2013 г., Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ със становище № ЖИ-30509 от
19.12.2013 г., Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с писмо изх.
№ 199 от 31.05.2013 г., Агенция „Пътна инфраструктура“ с писмо № 53-00-1687 от 10.02.2014 г.,
„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Враца,
с писмо № 166 от 27.02.2013 г. и „Водоснабдяване
и канализация“ – ООД, Плевен, с писмо № 543 от
28.02.2013 г., „Булгартрансгаз“ – ЕАД, с писмо изх.
№ 24-00-23 от 15.01.2014 г., „ЕСО“ – ЕАД, с писмо
№ ПМО-3053 от 21.05.2013 г., „ЧЕЗ Разпределение
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България“ – АД, „Булгартел“ – ЕАД, с писмо
№ 24-00-366 от 22.05.2013 г., „Мобилтел“ – ЕАД,
с писмо № 2548 от 22.04.2013 г., „БТК“ – АД
(Виваком), със становище рег. инд. № 95-Д-102
от 30.04.2013 г., „Напоителни системи“ – ЕАД, с
писмо изх. № АД-53-868 от 7.11.2013 г., „Булгартрансгаз“ – ЕАД, с писмо изх. № 24-00-183 от
15.01.2014 г., „Космо България Мобайл“ – ЕАД
(„Глобул“), с писмо № NID-ID-050 от 21.12.2013 г.
и Протокол на НЕСУ ТРП № У Т-01-02-03 от
12.02.2014 г. одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект
„Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“ – за част от общата
дължина на газопровода на територията на област
Враца – общини Оряхово, Мизия и Козлодуй, и
на област Плевен – общини Долна Митрополия,
Кнежа, Долни Дъбник, Искър, Левски, Пордим и
Плевен, съгласно приетата и одобрена графична
и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є чрез Министерството на регионалното развитие.

2084

Министър:
Д. Терзиева

ЗАПОВЕД № РД-02-15-32
от 24 март 2014 г.
С оглед необходимостта от изграждане на
нов газопровод на територията на Република
България на основание § 52, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от
2013 г.), § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5,
чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) (в редакцията преди изм.
и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.), предвид
обстоятелството, че обект „Газопровод „Южен
поток“ в отсечката, която ще се изгради на територията на Република България, е обявен за обект
с национално значение и за национален обект с
Решение № 876 от 2.12.2011 г. на Министерския
съвет; писма вх. № АУ 14-6 от 7.02.2014 г. и АУ 146(8) от 26.02.2014 г., допълнени с писмо вх. № АУ
14-6(21) от 18.03.2014 г., всички на управителя на
консорциум ДЗЗД „Газтек БГ – Южнийнипрогаз“,
упълномощен от изпълнителните директори на
„Южен поток България“ – АД, съгласно пълномощно, нотариално заверено на 10.01.2014 г.,
рег. № 269 на нотариус Цветанка Михова-Ангелова
с рег. № 562 на Нотариалната камара, писмо изх.
№ АУ 10-45 от 10.05.2012 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
за обекта, допълнено с писмо изх. № АУ 10-45
от 25.01.2013 г. за разрешаване изработването
на ПУП – планове за застрояване и парцеларни
планове за елементите на обслужващата техническа инфраструктура, съобщаване на изработения
проект за ПУП с обявление в „Държавен вест-
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ник“, бр. 87 от 2013 г., констативни протоколи по
обявяването от общини Варна, Белослав, Аврен,
Провадия и Ветрино от област Варна, протоколи
за проведени обществени обсъждания от общини
Варна, Белослав, Аврен, Провадия и Ветрино от
област Варна, Решение № 1300-4 по протокол № 27
от 13.01.2014 г. на ОС – Варна, Решение № 310 по
протокол № 27 от 15.11.2013 г. на ОС – Белослав,
Решение № 643 по протокол № 24 от 11.10.2013 г.
на Общинския съвет (ОС) – Аврен, Решение
№ 26-521 по протокол № 26 от 30.10.2013 г. на
ОС – Провадия, и Решение № 470 по протокол
№ 32 от 31.10.2013 г. на ОС – Ветрино; писмо изх.
№ 26-00-4136 от 11.01.2012 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ), че не е необходимо да се провежда процедура по екологична
оценка и оценка за съвместимост и решението
по ОВОС е достатъчно за одобряване на ПУП,
Решение по ОВОС № 7-5/2013 г., постановено от
министъра на околната среда и водите с допуснато предварително изпълнение при условието на
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс,
писмо изх. № 26-00-2545 от 4.09.2013 г. на МОСВ,
че не е обжалвано допуснатото предварително
изпълнение на решението по ОВОС, решения
на Комисията за земеделските земи към МЗХ за
утвърждаване на трасета и площадки № КЗЗ-19
от 3.10.2013 г. и КЗЗ-21 от 31.10.2013 г., Решение
№ КЗЗ-21 от 31.10.2013 г. за изменение на Решение
№ КЗЗ-19 от 3.10.2013 г., писмо рег. индекс ИАГ4529 от 3.02.2014 г. на Изпълнителната агенция
по горите (ИАГ), писмо рег. индекс ИАГ-5923 от
13.02.2014 г. на ИАГ, че не се изисква процедура
за предварително съгласуване по Закона за горите и Решение № 1-I-2 (РД-19-9 от 14.03.2014 г.)
за предварително съгласуване за промяна на
предназначението на поземлени имоти в горски
територии – частна държавна собственост на ИАГ,
становище изх. № 61 от 4.02.2014 г. на ТП „Държавно горско стопанство – Провадия“, становище
рег. индекс 1665 от 2.10.2013 г. на Регионалната
дирекция по горите – Варна, писма изх. № 181-147
от 20.02.2014 г. и № 155 от 5.03.2014 г. на ТП „Държавно горско стопанство – гр. Варна“, становища
изх. № ЗЗ-НН-29 от 1.07.2013 г. и № ЗЗ-НН-128 от
25.02.2014 г. на Министерството на културата, писмо изх. № 26-Г-72 от 7.08.2012 г. на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма и съгласувателно писмо изх. № 04-16-33 от 26.02.2014 г. на
Министерството на икономиката и енергетиката,
становища рег. № 14-00-220 от 7.06.2013 г. и рег.
№ 11-00-332 от 15.08.2013 г. на Министерството на
отбраната, писмо изх. № 04-101-151 от 19.06.2013 г.
от ДП „Ръководство на въздушното движение“,
становище изх. № ПО-8006 от 31.10.2013 г. на
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ към МВР, писмо изх. № 26-001877/7 от 26.02.2014 г. на Басейнова дирекция за
управление на водите в Черноморски район, съгласувателно писмо рег. № 0094-1866 от 18.06.2013 г.
на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, писмо
№ ЖИ-30509 от 29.12.2013 г. на ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“, писмо
с изх. № 59-00-1687 от 10.02.2014 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“, здравни заключения изх.
№ 03-06191, 03-06192, 03-06193, 03-06194, 03-06195,
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03-06196, 03-06197, 03-06198, 03-06199, 03-06200,
03-06201, 03-06202, 03-06203, 03-06204 и 03-06205
от 25.09.2013 г. на Регионалната здравна инспекция – Варна, писмо № ПМО-3053 от 21.05.2013 г.
на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
писмо изх. № 199 от 31.05.2013 г. на Националната
компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, становище изх. № ПТР-03-12(2) от 29.05.2013 г.
на Областно пътно управление – Варна, писмо рег.
№ 24-00-366 от 22.05.2013 г. на „Булгартел“ – ЕАД,
писмо изх. № 2548 от 22.04.2013 г. на „Мобилтел“ – ЕАД, писмо изх. № 95-Д-102 от 30.04.2013 г.
на „БТК“ – АД, становище изх. № NID-ID-050 от
21.12.2013 г. на „Космо България Мобайл“ – ЕАД,
писмо изх. № 12 от 27.01.2014 г. на „Глобъл Комуникейшън Нет“ – АД, писма изх. № БТГ 2400-183 от 15.01.2014 г. и изх. № БТГ 24-00-46 от
6.01.2014 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, писмо изх.
№ ВП-356-1 от 21.02.2014 г. на „ВиК“ – ООД, Варна,
писма с изх. № К-EPRG-1270#7 от 19.03.2013 г.,
К-EPRG-1270#4 от 19.03.2013 г., К-EPRG-1270#5
от 19.03.2013 г., К-EPRG-1270#3 от 19.03.2013 г.
и К-EPRG-1270#1 от 19.03.2013 г. на „Енерго – ПРО Мрежи“ – АД, писмо изх. № АД-53-868
от 7.11.2013 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД
(Централно управление), писмо изх. № 26-00-1
от 3.01.2014 г. от „Провадсол“ – ЕАД, Провадия,
и протокол № УПНЕИПГ-01-02-01 от 27.02.2014 г.
на Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Преносен газопровод „Южен поток“ на
територията на Република България“ – за част
от общата дължина на газопровода на територията на област Варна, общини Варна, Белослав,
Аврен, Провадия и Ветрино, включващ парцеларни планове (ПП) за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура,
план за застрояване (ПЗ) за „Компресорна станция „Варна“ и приемен терминал „Паша дере“ и
ПЗ за „Възел за регулиране на газа „Провадия“,
с изключение на линейната част от газопровода,
както следва:
1. Част от основния газопровод от км 7+035,08,
намиращ се на землищната граница между с.
Приселци, община Аврен, и с. Константиново,
община Варна, до км 57+736,09 (връх SS1-101) в
поземлен имот 0.88 в землището на с. Кривня,
община Провадия, и
2. Част от газопроводно отклонение от км
7+026,56, намиращ се на землищната граница
между с. Приселци, община Аврен, и с. Константиново, община Варна, до км 57+230,72, попадащ
в рамките на поземлен имот 6.20 в землището на
с. Кривня, община Провадия (място на присъединяване към ВРИГ „Провадия“),
съгласно приетите и одобрени графични и текстови части на документацията, представляващи
неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є чрез Министерството на регионалното развитие.
Министър:
Д. Терзиева
2085
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-220
от 11 март 2014 г.
На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам
списък на общини с безработица със или над
35 на сто по-висока от средната за страната за
2013 г. съгласно приложението.
За министър:
К. Желев

Приложение
Списък на общините с равнище на безработица
със или над 35 на сто по-високо от средното
за страната за 2013 г.
№
по
ред
І.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ІІ.
1.
2.
3.
ІІІ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ІV.
1.
2.
3.
4.
5.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VІ.
1.
2.
3.
4.
5.

Област/
община
Благоевград
Белица
Гърмен
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Бургас
Руен
Средец
Сунгурларе
Варна
Аврен
Ветрино
Вълчи дол
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Велико Търново
Елена
Златарица
Полски Тръмбеш
Стражица
Сухин дол
Видин
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Враца
Борован
Бяла Слатина
Козлодуй
Криводол
Мездра

№
по
ред
6.
7.
8.
9.
VІІ.
1.
2.
3.
4.
5.
VІІІ.
1.
2.
3.
4.
5.
ІX.
1.
2.
3.
4.
5.
X.
1.
2.
3.
4.
5.
ХI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Област/
община
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Добрич
Генерал Тошево
Добрич –
селска
Крушари
Тервел
Шабла
Кърджали
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Момчилград
Кюстендил
Бобошево
Кюстендил
Невестино
Сапарева баня
Трекляно
Ловеч
Летница
Луковит
Тетевен
Угърчин
Ябланица
Монтана
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги
Дамяново
Лом
Медковец
Чипровци
Якимово
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№
по
ред
ХIІ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ХІІI.
1.
2.
3.
ХIV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ХV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ХVI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ХVІІ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ХVIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2069

Област/
община
Пазарджик
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичево
Ракитово
Септември
Перник
Брезник
Ковачевци
Трън
Плевен
Гулянци
Долна
Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Пордим
Червен бряг
Пловдив
Брезово
Карлово
Кричим
Перущица
Първомай
Садово
Стамболийски
Съединение
Разград
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Самуил
Цар Калоян
Русе
Борово
Бяла
Вятово
Две могили
Иваново
Сливо поле
Ценово
Силистра
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Ситово
Тутракан
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№
по
ред
ХIХ.
1.
2.
3.
ХХ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ХХІ.
1.
2.
3.
4.
XXII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
XXIII.
1.
2.
3.
4.
XXIV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
XXV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
XXVI.
1.
2.
3.
4.

Област/
община
Сливен
Котел
Сливен
Твърдица
Смолян
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
София
Долна баня
Ихтиман
Правец
Самоков
Стара Загора
Братя Даскалови
Гурково
Мъглиж
Николаево
Опан
Павел баня
Чирпан
Търговище
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Хасково
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Шумен
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 98
от 20 февруари 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило заявление вх. № ГР-94-М-2/13 от 21.01.2013 г.
от Майя Борисова Иванчева чрез пълномощника
є Зорница Йорданова Владимирова за издаване
на разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план (ПУП) в поземлен имот
с идентификатор 11394.1825.101, кад. лист В-7-7-А,
кв. 1а, землището на с. Владая, район „Витоша“.
Към заявлението са представени нотариален акт
№ 40, т. І, рег. № 1313, н. д. № 37/2001 г., скица
на имота № 82907 от 22.11.2012 г., издадена от
СГКК – София, и мотивирано предложение за
изработване на проект за изменение на действащия
ПУП – изменение на план за регулация и план за
застрояване (ИПРЗ), с цел създаване на УПИ II-101,
кв. 1а, м. С. Владая, район „Витоша“.
Искането е съгласувано от отделите в дирекция
„Териториално планиране“ (ДТП) към НАГ и от
отдел „Правен“ към НАГ, като са дадени указания за изработването на проекта. Предложението
е разгледано от Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ), който с решение по протокол № ЕС-Г-20 от 12.03.2013 г., т. 19,
е приел внесеното мотивирано предложение и е
предложил на главния архитект на СО да издаде
заповед за разрешаване на изработването му като
изменение на план за регулация (ИПР) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ). Главният архитект
на СО е разрешил изработването на проекта със
Заповед № РД-09-50-253 от 12.04.2013 г. В т. 1.3 от
заповедта си главният архитект на общината е определил вида на проекта като изменение на план
за улична регулация (ИПУР), план за регулация
(ПР) по чл. 17 ЗУТ и план за застрояване (ПЗ).
Съгласно становището на отдел „Общ устройствен
план“ от ДТП в т. 2.1 от заповедта е указано да
се спазят устройствените показатели за зона Жв
по действащия общ устройствен план (ОУП) на
СО (ред втори на т. 8 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО). Отдел „Благоустройствени дейности
и природни ресурси“ (БДПР) от ДТП е изискал
проектът да съобрази корекцията на реката (дере)
и съоръжението и да се съгласува с Басейнова
дирекция за управление на водите „Дунавски
район“ – Плевен, както и да се съгласува с експлоатиращите предприятия при спазване на чл. 60,
ал. 2 ЗУТ. Отдел „Подробни устройствени планове“
(ПУП) към ДТП е изискал спазването на Наредба
№ 8 за ОСУСП. Отдел „Правен“ към НАГ е изискал
да се спазят чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 22, ал. 3 и
4 от Наредбата за изграждането, поддържането и
опазването на зелената система на СО.
Заповедта е съобщена на заявителя по реда на
§ 4, ал. 2 ЗУТ. След заплащане на дължимите такси
тя е публикувана на интернет страницата на НАГ
и е изпратена на район „Витоша“ за разгласяване
по реда на чл. 124б, ал. 2 ЗУТ с писмо № ГР94-М-2/13 от 15.04.2013 г. Съобщение за заповедта
е публикувано във в. „Монитор“ на 8.06.2013 г., стр.
5, а самата заповед е поставена на видно място в
сградата на районната общинска администрация,
което е удостоверено с писмо вх. № ГР-94-М-2/13
от 2.07.2013 г. на главния архитект на район „Ви-

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

тоша“ и приложените към него служебна бележка
от 23.04.2013 г. и съобщение. В писмото си главният архитект на района е удостоверил и че не
са постъпили възражения по повод на заповедта.
Със заявление вх. № ГР-94-М-2/13 от 7.08.2013 г.
в НАГ е внесен за одобряване проект на ИПУР и
ПРЗ за кв. 1а, УПИ V-1825.101, м. В. з. Приплат,
землището на с. Владая, район „Витоша“. Към
проекта са приложени писмо изх. № ПМО-4630
от 29.07.2013 г. на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, незаверено геодезическо заснемане
на съществуващата дървесна растителност и комуникационен проект – мотивирано предложение за
транспортен достъп с организация на движението.
Комуникационният проект е разгледан и съгласуван
от Постоянната комисия по транспорт, организация
и безопасност на движението при СО с протокол
№ 09 от 5.03.2013 г., т. Х.
По внесения проект отдел ПУП към ДТП е
изискал становище от отдел „Правен“ към НАГ
във връзка с предвиждането на нова задънена
улица (тупик) върху чужди поземлени имоти за
обслужване на новосъздадения УПИ V-1825.101.
На 10.09.2013 г. началникът на отдел „Правен“ е
изразил становище, че предварително съгласие на
засегнатите собственици не е необходимо – става дума за публично мероприятие на общината
(чл. 205 ЗУТ, чл. 21, ал. 1 ЗОС), за което тези
собственици ще бъдат предварително и равностойно обезщетени съгласно Конституцията и ЗОС,
като е обърнал внимание, че обезщетяването ще
е за сметка на собственика на УПИ V-1825.101 на
основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ. След това с писмо
№ ГР-94-М-2/13 от 12.09.2013 г. проектът е изпратен
в район „Витоша“ за съобщаване на заинтересуваните собственици по реда на чл. 128, ал. 5 ЗУТ
и дадените указания № РА-92-00-512 от 5.10.2011 г.
от главния архитект на СО.
Проектът е съобщен, като в законоустановения
срок не са постъпили възражения, което е удостоверено с писмо вх. № ГР-94-М-2/13 от 25.10.2013 г.
на главния архитект на район „Витоша“ и приложената към него преписка по съобщаването.
Впоследствие извън законоустановения срок
в НАГ е постъпило възражение срещу проекта
вх. № ГР-94-М-2/13 от 7.11.2013 г. от дружество
„БЛД Владая“ – ЕАД, ЕИК 175450702. Представителят на дружеството твърди, че съобщението
за проекта не е връчено надлежно, поради което
срокът по чл. 128, ал. 5 ЗУТ спрямо него не тече.
Твърди също така, че не е запознат с предмета
на проекта. Въпреки това е направил възражения
по същество срещу проекта – възразява срещу
предвиждането на улица-тупик, „която преминава
през имота ни и буквално го разполовява“, и заявява – „не сме съгласни с този проект, който засяга и
препятства инвестиционните ни намерения, като се
влошават условията за застрояване на поземления
имот“. Твърди също така, че въпросният имот на
представляваното от него дружество е в процес
на „разработване на инвестиционен проект“. От
представените към възражението документи се
разбира, че става дума за поземлен имот с идентификатор 11349.1825.97, за който до момента няма
действащ ПУП, предвиждащ застрояване.
Със заявление вх. № ГР-94-М-2/13 от 22.11.2013 г.
г-жа Майя Борисова Иванчева чрез пълномощника
си г-жа Зорница Йорданова Владимирова е внесла
в НАГ допълнително към преписката становище
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изх. № 4961 от 2.09.2013 г. от Басейнова дирекция за
управление на водите „Дунавски район“ – Плевен,
съгласуване на проекта и изходни данни с писмо
изх. № ТУ-2738/08.2013 г. от „Софийска вода“ – АД,
и съгласуване на проекта от 10.08.2013 г. от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-90 от 26.11.2013 г., т. 25. В протокола е посочено, че проектът и заснемането на дървесната
растителност не са заверени от дирекция „Зелени
системи“ на СО. Разгледано е възражението срещу проекта от „БЛД Владая“ – ЕАД, което не е
уважено. Според ОЕСУТ „видно от самото възражение, представителите на „БЛД Владая“ – ЕАД,
са известени за съдържанието на проекта, с което
целта на съобщаването е осъществена“. ОЕСУТ
отбелязва, че при урегулиране на поземлени имоти
общината е длъжна да предвиди достъп (лице) към
улица съгласно чл. 14, ал. 4 ЗУТ. Според ОЕСУТ
„наличието на улици не само не намалява условията за застрояване, а увеличава стойността на
прилежащите имоти“. Освен това новопредвидената улица попада в сервитута на електропровод
110 kV, в който така или иначе не е възможно
строителство на сгради.
В същия протокол ОЕСУТ е разгледал и отрицателното становище на отдел „Общ устройствен
план“ към ДТП, който не е съгласувал проекта,
тъй като е посочил, че следва да се прилагат показателите на ред втори от т. 8 на приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Тези показатели се прилагат
за „нови вилни зони, формирани върху бивши
земеделски земи по § 4 ЗСПЗЗ“. Според ОЕСУТ
„територията, в която се намира имотът обаче, не
представлява бивша земеделска земя по § 4 ЗСПЗЗ,
поради което следва да се приложат показателите
на ред първи от т. 8 на приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО“. Въз основа на всичко това ОЕСУТ
е предложил на главния архитект на СО да внесе
проекта за одобряване в Столичния общински съвет
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС след представяне
на заверено от дирекция „Зелени системи“ на
СО заснемане на съществуващата растителност
съгласно чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Със заявление вх. № ГР-94-М-2/13 от 21.12.2013 г.
г-жа Майя Борисова Иванчева чрез пълномощника
си г-жа Зорница Йорданова Владимирова е внесла
в НАГ допълнително към преписката заверено от
дирекция „Зелени системи“ на СО геодезическо
заснемане на съществуващата растителност по
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО. Въз основа на тази фактическа
обстановка от правна страна се установява следното:
Искането за разрешаване изработването на
проект на подробен устройствен план е подадено
от заинтересувано лице по смисъла на чл. 135,
ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 ЗУТ и по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 131, ал. 1
и 2 ЗУТ. Искането е разгледано от компетентен
орган – главния архитект на Столична община,
оправомощен за това със Заповед № РД-09-1423
от 5.12.2012 г. на кмета на СО. Заповед № РД-0950-253 от 12.04.2013 г. на главния архитект на СО
за разрешаване изработването на проекта за ПУП
е издадена в рамките на неговите компетенции
по цитираната заповед на кмета на СО. Заповед
№ РД-09-50-253 от 12.04.2013 г. на главния архитект на СО е разгласена по предвидения в закона
специален ред. В този смисъл са неоснователни
възраженията на „БЛД Владая“ – ЕАД, за неспазване на чл. 26 АПК.
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Спазени са административнопроизводствените
правила и специалните изисквания на закона.
Представени са изискуемите становища и съгласувания с контролни и съгласувателни органи и
с експлоатиращите предприятия. Извършено е
геодезическо заснемане на растителността, което
е заверено от дирекция „Зелени системи“ на СО.
ОЕСУТ основателно е приел, че е приложим ред
първи на т. 8 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, тъй като не са налице доказателства територията да е такава по § 4 ЗСПЗЗ – проектът
отговаря на изискванията на ОУП на СО, съответно
на чл. 103, ал. 4 и на чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Предвиждането на лице към улица за урегулираните поземлени имоти е задължително съгласно
чл. 14, ал. 4 ЗУТ, т.е. със създаването на задънена
улица (тупик) е спазено императивно изискване
на закона. Основателно и в съответствие с чл. 108,
ал. 5 ЗУТ е позицията на ОЕСУТ, че със създаването и прокарването на нови улици се увеличава стойността на прилежащите им поземлени
имоти, а не обратното. Отнетите за улици площи
при плановете по чл. 17 ЗУТ се отчуждават при
равностойно обезщетяване на собствениците. В
случая това ще е за сметка на собственика на
обслужвания от тупика нов УПИ.
Одобряването на внесения проект не предвижда
изразходване на бюджетни средства от СО.
Компетентен да одобри представения проект на
ПУП е Столичният общински съвет на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС, тъй като се предвижда отчуждаване на частни имоти за публични общински
нужди (чл. 205 ЗУТ, чл. 21, ал. 1 ЗОС).
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-90 от
26.11.2013 г., т. 25, Столичният общински съвет
реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за улична регулация – създаване на задънена улица (тупик) от о.т. 150 до о.т.
150г, кв. 1а, м. В. з. Приплат, землище на с. Владая,
район „Витоша“.
2. П ла н за рег ула ц и я и зас т роя ва не на
УПИ V-1825.101, кв. 1а, м. В. з. Приплат, землище
на с. Владая, район „Витоша“.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Разрешение за строеж може да се издаде след
провеждане на процедурите по ЗОЗЗ.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
1946
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РЕШЕНИЕ № 100
от 20 февруари 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-38 от 16.03.2011 г. от Станка
Фиданова Гелева, Димитър Георгиев Димитров
и Димитър Иванов Иванов с искане за даване на
съгласие за изработване на проект за ПУП – ИПРЗ
в обхвата на м. Витоша ВЕЦ – Симеоново, кв. 14,
УПИ I-1501, 1705, 1747, 1772, 1808, 1893, 2101 за жил.
строителство, район „Студентски“. Искането е направено от собствениците на ПИ 1501, 1705. Към
заявлението са приложени: задание за изработване
на проект – подписано от Красимира Мартинова
Аличкова, собственик на ПИ 2683, Станка Фиданова
Гелева, собственик на ПИ 1501, Димитър Георгиев
Димитров, собственик на ПИ 1501, Теодора Йовкова Цанкова, собственик на ПИ 1705, Димитър
Иванов Иванов, собственик на ПИ 1705, нотариален акт № 182, том LXX, дело № 14047/1996 г. за
собственост на ПИ 1501, удостоверение за наследници, нотариален акт № 4, том I, рег. № 882, дело
№ 2/2007 г. за собственост на ПИ 1705, нотариален
акт № 196, том I, рег. № 8582, дело № 925/2006 г.
за собственост на ПИ 1705, скица № СК-94-550
от 25.08.2009 г., издадена от район „Студентски“
на ПИ 1705, скица № СК-94-134 от 21.02.2011 г.,
издадена от район „Студентски“ на ПИ 1501, три
пълномощни от Станка Фиданова Гелева, Димитър
Георгиев Димитров, Димитър Иванов Иванов и
Теодора Йовкова Цанкова, с които упълномощават
да ги представлява Станислав Георгиев Спасов, и
мотивирано предложение. Със Заповед № РД-0950-926 от 4.07.2011 г. на главния архитект на СО
е допуснато изработването на ИПРЗ в обхвата на
м. Витоша ВЕЦ – Симеоново, кв. 14, УПИ I-1501,
1705, 1747, 1772, 1808, 1893, 2101 за жил. строителство
при спазване изискванията на отделите в НАГ.
Заповедта е изпратена за сведение и съблюдаване
в район „Студентски“ с писмо изх. № ГР-94-00-38
от 4.07.2011 г., уведомени са и заявителите.
Със заявление вх. № ГР-94-00-38 от 8.12.2011 г.
собствениците на ПИ 1501 и „Пи Ел Инвест“ – ООД,
внасят проект за одобряване, към който е приложена обяснителна записка, предварителен
договор между собствениците на ПИ 1705, 1501
и „Пи Ел Инвест“ – ООД, скици от „Софийска
вода“ – АД – № ТУ-2943 от 13.07.2011 г., „Vivakom
БТК експлоатация“ – № 1078 от 13.07.2011 г.,
„Топлофикация София“ – ЕАД – № СГ-835 от
19.07.2011 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 27.07.2011 г. и заснемане на дървесната растителност, заверено от дирекция „Зелени системи“
при СО.
Под същия номер на 21.05.2012 г. проектът е
изпратен за обявяване в район „Студентски“ по реда
на чл. 128, ал. 2 ЗУТ и до директора на „Държавен
вестник“. С писмо № 6602-68[3] от 22.08.2012 г. главният архитект на район „Студентски“ удостоверява,
че процедурата по обявяването е приключила и
в законния срок е постъпило едно възражение.
Приложени са протоколи и обобщаващ доклад от
проведеното обществено обсъждане.
Проектът е предоставен за съгласуване от отдели: „Общ устройствен план“, „Благоустройствени
дейности и природни ресурси“. Отдел „Общ ус-
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тройствен план“ съгласува проекта със забележки.
Устройствените зони, в които попада проектът, са
„Смф“ и „Жс“.
За територията е одобрена кадастрална карта
със Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Със заявление вх. № ГР-94-00-38 от 12.10.2012 г.
са внесени допълнително схема на инженерната
инфраструктура, част ВиК, и становище на „Софийска вода“ – АД, за изместване на съществуващата
улична канализация.
Проектът е докладван на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-79 от 6.11.2012 г., т. 21, като е дадена
препоръка да се коригира в съответствие с изискванията на отдел „Общ устройствен план“. След
отразяване на корекциите да се внесе за ново
разглеждане в ОЕСУТ. Коригираният проект е
внесен на 7.11.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-00-38 от 27.11.2012 г.
от собствениците на поземлен имот с идентификатор 68134.1600.2684 е приложено мотивирано
предложение, с което се предлага разширяване
обхвата и се внася проект, преработен върху влязлата в сила кадастрална карта.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
и с протокол № ЕС-Г-84 от 27.11.2012 г., т. 1, е
взето решение проектът да се коригира отново и
да се обяви на основание чл. 128, ал. 10 ЗУТ. С
протокол № ЕС-Г-5 от 22.01.2013 г., т. 1, е взето
решение работният устройствен план, придружаващ проекта за ИПРЗ, да се обяви на основание
чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 10 ЗУТ. Проектът и
придружаващите го план-схеми на инженерната
инфраструктура, изискващи се по чл. 108 ЗУТ, са
изпратени за обявяване по реда на чл. 128, ал. 2
ЗУТ с писмо № ГР-94-00-38 от 11.02.2013 г. в район „Студентски“. Обявлението е публикувано в
„Държавен вестник“, бр. 15 от 15.02.2013 г.
С писмо № 6602-11[1] от 20.03.2013 г. главният
архитект на район „Студентски“ удостоверява,
че процедурата по обявяването е приключила
и в законния срок няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан на заседание на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-25 от 26.03.2013 г., т. 14.
С решението на съвета съгласно горепосочения
протокол се приема проектът и на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС се изпраща за одобряване в СОС след
представяне на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 ЗУТ между собствениците на ПИ 2684 и 1808.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-26 от
2.04.2013 г., т. 2, се коригира решение по протокол
№ ЕС-Г-25 от 26.03.2013 г., т. 14, като се изисква след
изпълнение на условията по служебното предложение проектът да се внесе за ново разглеждане в
ОЕСУТ. В изпълнение на горното решение с писмо
№ ГР-94-00-38 от 1.04.2013 г. проектът е изпратен в
район „Студентски“. Обявлението е публикувано в
„Държавен вестник“, бр. 34 от 9.04.2013 г. С писмо
№ 6602-31[1] от 28.05.2013 г. главният архитект на
район „Студентски“ удостоверява, че процедурата
по обявяването е приключила и в законния срок
няма постъпили възражения. Представен е предварителен договор по смисъла на чл. 15, ал. 3 ЗУТ
между собствениците на ПИ с идентификатори
68134.1600.1808 и 68134.1600.2684.
Проектът за ИПРЗ, местност Витоша ВЕЦ – Симеоново, нов квартал 14, нов квартал 14б УПИ:
I-3051 – „за маг.“; II-1808 – „за жс и магазини“;
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V-2684 – за „обществено обслужване и жс“; VI2683, 1501, 1705; VII – „за жил. стр.“; VIII-2180 – „за
жс и маг.“; IX-2636 – „за жс“; нова улица от о.т.
224б – о.т.224в до о.т. 224г; нов тротоар на задънена улица между о.т. 226г до о.т. 226в и пешеходна
алея между УПИ VII – „за жил. стр.“, от кв. 14б
и УПИ V-1772, 1747 – „за маг. и офиси“, от кв. 14
и работен устройствен план в обхват на нов квартал 14б УПИ: I-3051 – „за маг.“; II-1808 – „за жс и
магазини“; VI-2683, 1501, 1705; VIII-2180 – „за жс и
маг.“, разгледан и приет от ОЕСУТ по реда на чл.
128, ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-45
от 18.06.2013 г., т. 13, проектът се изпраща в СОС
по компетентност.
С проекта се предвижда да се отчуждят части
от ПИ № 60, № 1705 и № 1501, за които части е
предвидено изграждането на публично мероприятие – улица и пешеходна алея.
Работният устройствен план е изработен в
обхват: нов квартал 14б, УПИ: I-3051 – „за маг.“;
II-1808 – „за жс и магазини“; VI-2683, 1501, 1705;
VIII-2180 – „за жс и маг.“, за да се изпълни условието
на чл. 113, ал. 2 ЗУТ – предложеното застрояване
е свързано по смисъла на чл. 22, ал. 1 и § 5, т. 22
ЗУТ в повече от два урегулирани поземлени имота.
Изпълнено е условието на чл. 113, ал. 1 ЗУТ – работният устройствен план е изработен едновременно
с изменението на плана за застрояване.
Застрояването в УПИ VI-2683, 1501, 1705 от
кв. 14б е високо по смисъла на чл. 23, ал. 1, т. 3
ЗУТ. УПИ VI-2683, 1501, 1705 от кв. 14б попада
в две устройствени зони (Смф и Жс) съгласно
предвиждането на ОУП. Нанесена е границата
между устройствените зони. Предвидена е сграда
със смесена функция – магазини плюс шест етажа, магазини плюс три етажа, пететажна секция,
магазини плюс три етажа, един етаж магазин и
подземен гараж. УПИ VI-2683, 1501, 1705 от кв. 14б
е с лице на две улици: бул. Г. М. Димитров и улица
от о.т. 224б – о.т. 224в – о.т. 224г.
Вътрешната регулационна граница между
УПИ VI и УПИ II, V от кв. 14б се явява дъно по
отношение на застрояването в УПИ VI. Указано
е отстояние на сградата от 6,10 м до границата
към дъното на УПИ в съответствие с нормата на
чл. 31, ал. 2, т. 2 ЗУТ. Дълбочината на застрояване
в УПИ VI е 16 м, което е в съответствие с нормата
на чл. 31, ал. 5 ЗУТ. Указано е отстояние – една
трета от височината на сградата до страничната
регулационна граница от шест метра, което съответства на нормата на чл. 31, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Вътрешната регулационна граница между УПИ VI
и VIII е дъно и е указано разстояние шест метра
до двуетажния магазин в УПИ VIII. Указано е
разстояние шест метра от жилищните етажи над
партерния етаж в УПИ VI до регулационната
граница с УПИ VIII в съответствие с чл. 31, ал. 2,
т. 2 ЗУТ. Указано е отстояние от двадесет и един
метра между жилищните етажи над партера на
сградата в УПИ VI и жилищните етажи над партера
в УПИ VIII. Сградата в УПИ VI е разположена от
по-благоприятната посока за ослънчаване – изток,
югоизток, съгласно § 5, т. 28 ДРЗУТ. Височината
на сградата над партерния етаж в УПИ VI е равна
на 17,01 м. Съгласно нормата на чл. 32, ал. 3 ЗУТ
от височината на сградата над партерния етаж
(едноетажен магазин) в УПИ VI е извадена висо-
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чината на втория нежилищен етаж в УПИ VIII,
който е с функция за магазин, като по този начин
е спазено условието на чл. 32, ал. 2 ЗУТ.
Указано е отстояние през дъно на урегулираните
поземлени имоти от 18 и 24 м между жилищните
сгради в УПИ V и УПИ VI. Сградата в УПИ V
е разположена от по-благоприятната посока за
ослънчаване – югозапад, съгласно § 5, т. 28 ДРЗУТ
спрямо сградата в УПИ VI, която се явява засенчена.
Указаните отстояния отговарят на условията на
чл. 32, ал. 2 ЗУТ. Указана е максимално допустимата дълбочина на сградите от 16 м на калканната
стена на сградите в УПИ II и VIII съгласно чл.
30, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 82, ал. 8 от Наредба
№ 7 за ПНУОВТУЗ. Указана е максимално допустимата дълбочина на едноетажното застрояване с
функция за магазини от 11 м на калканната стена
на сградите в УПИ I и II съгласно чл. 30, ал. 3
във връзка с чл. 35, ал. 1 ЗУТ. Спазена е нормата
на чл. 26, ал. 2 ЗУТ.
Указано е по-голямо от нормативно изискуемото отстояние от уличнорегулационната линия
от три метра на застрояването в УПИ II, V, VIII
към проектно предвиденото локално платно на
бул. Г. М. Димитров, който съгласно схемата на
комуникационно-транспортна система към изменение на ОУП е II клас. В УПИ V и IX от кв. 14б
е предвидено средно застрояване по смисъла на
чл. 23, ал. 1, т. 2 ЗУТ и свързано по смисъла на
чл. 21, ал. 1 ЗУТ.
УПИ IX от кв. 14б е ъглов със свързано основно застрояване на двете странични регулационни
линии и за него е приложима нормата на чл. 27,
ал. 3 ЗУТ.
В изменението на плана за застрояване и
работния устройствен план са нанесени точните
отстояния на сервитутите на инженерните мрежи
и проводи – в УПИ VI и VII от кв. 14б е отразено
проектното трасе на новопредвиден канал ∅ 315.
Със заявление № ГР-94-00-38/11 от 27.09.2013 г.
чрез пълномощник е представен коригиран план
за застрояване и работен устройствен план с прецизирано застрояване във връзка с променени
инвестиционни намерения. Корекцията засяга
застрояването в новопредвиден УПИ VI-2683, 1501,
1705 от кв. 14Б.
Декларирано е съгласие от собственик на
УПИ VI в изпълнение на процедурата на чл. 128,
ал. 10 ЗУТ.
Прецизиране на застрояването в УПИ VI е
разгледано с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-75 от
8.10.2013 г., т. 10.
Със заявление № ГР-94-00-38/11 от 10.01.2014 г.
чрез пълномощник на „Пи Ел Ейч Инвест“ – ООД,
е представен коригиран план за застрояване и работен устройствен план с прецизирано застрояване
във връзка с променени инвестиционни намерения
по отношение на УПИ VI.
Прецизираното застрояване в УПИ VI е разгледано и прието от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-2 от
14.01.2014 г., т. 19. С решението на съвета съгласно горепосочения протокол се приема проектът
и на основание чл. 21, ал. 7 ЗУТ се изпраща за
одобряване в СОС.
С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
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Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на ЗОС
(чл. 21, ал. 7 ЗОС ).
Искането е направено от заинтересованите лица
по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от собствениците на
ПИ с идентификатори 68134.1600. 1501 и 68134.1600.
1705, кв. 14, попадащи в УПИ I-1501, 1705, 1747,
1772, 1808, 1893, 2101 – за жилищно строителство,
предмет на плана.
Действащият ПРЗ – предмет на изменението, е
одобрен със заповеди № РД-09-50-686 от 5.12.1997 г.,
№ РД-09-50-402 от 24.03.2008 г., № РД-09-50-527 от
11.04.2011 г. и № РД-09-50-159 от 18.10.2011 г.
За територията е одобрена кадастрална карта
със заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Одобряването на
кадастрална карта за територията се явява ново
обстоятелство в устройствените условия, при които
е създаден предходният план.
Предвид горното е налице основанието за одобряване на ИПРЗ по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2, т. 2 ЗУТ – одобряване на кадастрална карта
за територията.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
допуснато е изработването на проект за ИПРЗ от
компетентния за това орган, внесеният проект е
съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан
е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изменението на плана за регулация и застрояване се променя УПИ I-1501, 1705, 1747, 1772, 1808,
1893, 2101 – за жилищно строителство, като се
създават нови УПИ: II-1808 – за ж.с. и магазини,
V-2684 – за обществено обслужване, VI-2683, 1501,
1705, VIII-2180 – за ж.с. и маг., IX-2636 – за ж.с.,
в съответствие с инвестиционните намерения на
заявителите. Променя се предназначението на II1808 – за ж.с. и магазини, V-2684 – за обществено
обслужване, и VIII-2180 – за ж.с. и маг., като се
разширява предвидената функция с възможността
за изграждане на обслужващи обекти. Създава се
УПИ VI-2683, 1501, 1705 в съсобственост – представен е договор по смисъла на чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
Новосъздадените УПИ са отредени в съответствие
с идентификаторите на поземлените имоти съгласно
действащата кадастрална карта за територията.
Устройствените зони, в които попадат проектните УПИ, са „Смф“ и „Жс“, в които съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2, т. 3 и 12 ЗУЗСО
е допустимо конкретното предназначение да е за
жилищно строителство.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Планът за изменение на регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което
е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Реализацията на проекта не предвижда изразходване на бюджетни средства на Столичната община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, чл. 129, ал. 2 ЗУТ,
Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на кмета на
Столичната община, чл. 136, ал. 1 във връзка с
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чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, чл. 113, ал. 1 и 2,
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 3 и 12 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 27, ал. 3 ЗУТ, § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и протоколи на ОЕСУТ: № ЕСГ-79 от 6.11.2012 г., т. 21; № ЕС-Г-84 от 27.11.2012 г.,
т. 1; № ЕС-Г-5 от 22.01.2013 г., т. 1; № ЕС-Г-25 от
26.03.2013 г., т. 14; № ЕС-Г-26 от 2.04.2010 г., т. 2;
№ ЕС-Г-45 от 18.06.2013 г., т. 13; № ЕС-Г-75 от
8.10.2013 г., т. 10, и № ЕС-Г-2 от 14.01.2014 г., т. 19,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1.1. Изменение на план за регулация на м. Витоша
ВЕЦ – Симеоново, като от кв. 14, УПИ I-1501, 1705,
1747, 1772, 1808, 1893, 2101 – за жил. строителство,
II – за жилищно строителство, III-539, IV – общ.
обсл. трп., V-1772, 1747 – за маг. и офиси, се създават
нови кв. 14 и кв. 14б; изменя се УПИ I-1501, 1705,
1747, 1772, 1808, 1893, 2101 – за жил. строителство,
като се създават нови УПИ: I-3051 – за маг., II1808 – за ж.с. и магазини, V-2684 – за обществено
обслужване, VI-2683, 1501, 1705, VII – за жил. стр.,
VIII-2180 – за ж.с. и маг., IX-2636 – за ж.с., в нов
кв. 14б; изменя се улица от о.т. 224б – о.т. 224в – о.т.
224г – 226б до о.т. 226в, създава се пешеходна алея
между УПИ V-1772, 1747 – за маг. и офиси, от
нов кв. 14 и VII – за жил. стр., от нов кв. 14б по
кафявите и зелените линии, букви, цифри, текст,
щрихи и корекциите с виолетов и оранжев цвят
съгласно приложения проект.
1.2. Изменение на план за застрояване на
м. Витоша ВЕЦ – Симеоново, местност Витоша ВЕЦ – Симеоново, нов квартал 14б УПИ:
I-3051 – „за маг.“; II-1808 – „за ж.с. и магазини“;
V-2684 – „за обществено обслужване и ж.с.“; VI-2683,
1501, 1705; VII – „за жил. стр.“; VIII-2180 – „за ж.с.
и маг.“; IX-2636 – „за ж.с.“, по кафявите и зелените
линии, букви, текст, цифри, щрихи и корекциите
с виолетов цвят и оранжев цвят съгласно приложения проект.
1.3. Работен устройствен план в обхват на нов
квартал 14б, УПИ: I-3051 – „за маг.“ ; II-1808 – „за
ж.с. и магазини“; VI-2683, 1501, 1705; VIII-2180 – „за
ж.с. и маг.“, силуетните планове, корекциите с
виолетов цвят и оранжев цвят съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на СО – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание
чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Студентски“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
1993
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1167
от 21 март 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 69 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 23.04.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с пл. № 30 (бивш
ПИ с пл. № 18), кв. 227, София, бул. Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. Царибродска), обособена
част от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията
на район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 795 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 79 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.04.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС),
е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2073
РЕШЕНИЕ № 1168
от 21 март 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 69 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 28.04.2014 г. в 12 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с пл. № 17
(образуван от части на бивши ПИ пл. № 14 и пл.
№ 15) в УПИ за ОЖС и КОО, кв. 199, София,
бул. Тодор Александров 22 – 30, обособена част
от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на
район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 195 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 19 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
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„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.04.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС),
е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2074

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 816
от 27 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ по Решение № 496 от 28.03.2013 г., протокол № 28 на Общинския съвет – гр. Свищов,
Решение № 1 от протокол № 6 от 24.07.2013 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Свищов и Решение
№ 4 от 12.12.2013 г., протокол № 11 на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) при Община Свищов и предложение
с вх. № 1882 от 24.02.2014 г. от кмета на община
Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ с териториален обхват
на част от зона на публични функции с висока
обществена значимост, определена от Интегриран
план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)
на гр. Свищов, включваща кв. 44 по плана на
гр. Свищов и УПИ ІІ – за „администрация и
търговия“, представляващ ПИ 65766.702.4082 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КК и КР), на землището на гр. Свищов от кв. 36
по плана на гр. Свищов и план-схеми част „В и К“
и „Електро“.
Председател:
Св. Георгиева
1979
РЕШЕНИЕ № 817
от 27 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ по Решение № 495 от 28.03.2013 г., протокол № 28 на Общинския съвет – гр. Свищов,
Решение № 2 от 24.07.2013 г., протокол № 6 на
Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Свищов и Решение
№ 5 от 12.12.2013 г., протокол № 11 на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) при Община Свищов и предложение
с вх. № 1881 от 24.02.2014 г. от кмета на община
Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
с териториален обхват на частта от зоната със со-
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циален характер, определена от Интегриран план
за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)
на гр. Свищов, включваща кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
19, 19А, 20, 21, 22, 24, 25 и 20а по плана на гр. Свищов, одобрен със Заповед № 1070 от 29.09.2000 г.
на кмета на община Свищов, при граници на разглежданата територия: на север – от кръстовището
на ул. Отец Паисий с ул. Климент Охридски по
продължението на ул. Климент Охридски, ул. П.
Р. Славейков, ул. К. А. Цанков до кръстовището с
ул. Щабскапитан Фок; на изток – по ул. Щабскапитан Фок до регулационната граница; на юг – по
регулационната граница до ул. Отец Паисий, и на
запад – по ул. Отец Паисий, и план-схеми част
„В и К“ и „Електро“.
Председател:
Св. Георгиева
1980
17. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква
„б“ и ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РзС-4
от 21.03.2014 г. на Община Видин, област Видин,
за: „Пречиствателна станция за отпадъчни води
(ПСОВ) – гр. Видин“, поземлен имот с идентификатор 10971.510.175 по кадастралната карта на
гр. Видин, ЮПЗ. 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.
2109
64. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква „б“
и ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РЗС-5 от
26.03.2014 г. на Община Луковит за строеж: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор
в гр. Луковит“, обект 1: „Изграждане на главни
колектори, вътрешни канализационни мрежи и
реконструкция на съществуващата водопроводна
мрежа по улиците, предвидени за канализация в
гр. Луковит“, обект 2: „Изграждане на ПСОВ и
довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и
монтаж на машини и съоръжения, обучение на
персонала и тестване на оборудването“. 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.
2120
228. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район
на Софийския окръжен съд към Апелативния
съд – София, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Димитър Николов Димитров, Етрополе, специалност – криминалист.
Даниел Йо т ов Цонков, Софи я, спец иа лност – експерт-криминалист.
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Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Даниела А постолова Дам янова, специалност – юрист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Илия Иванов Илиев, София, специалност – съдебно-фотографски методи за техническо изследване на документи.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Валери Димитров Костадинов, криминалистика – съдебно-почеркова експертиза.
Лозан Иванов Рангелов, Сливница, графолог.
Лилия Любомирова Симеонова, техническо
изследване на документи; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Василев Петров, експерт-криминалист;
удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Сашо Павлов Атанасов, графолог – експерткриминалист.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Лиди я К ирилова Ха лачева-Натан – Висш
химикотехнологически институт, специалност
„Техника на органичния синтез и каучук“.
Янко Петков Узунов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биохимия и микробиология“;
курс „Експертна криминалистика“; удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност
„Право“ и „Българска филология“; удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Георги Борисов Добрев – Висш институт по
хранително-вкусова промишленост – специалност „Технология на продуктите за обществено
хранене“; завършен курс по криминалистически
изследвания.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“, специалност „Философия“.
Росица Стойчева Павлова – Институт за детски и начални учители „Н. Крупская“ – София.
1.2. Трасологични експертизи
Ивко Пенков Иванов; специалност – доктор
инженер.
Д и м и т ър Н и ко лов Д и м и т р ов, с пец и а лност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Да ниел Йо т ов Цонков, Софи я, спец иа лност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
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Сашо Павлов Атанасов, София, графолог – експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“, специалност „Философия“.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Д и м и т ър Н и ко лов Д и м и т р ов; спец и а лност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, специалност – експерткриминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог – експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност
„Право“ и „Българска филология“; удостоверение
№ 71/1995 г. за дейности с огнестрелно оръжие;
удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“ до 14.08.2016 г.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Д и м и т ър Н и ко лов Д и м и т р ов, спец и а лност – криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“, специалност „Философия“.
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2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Георги Димитров Димитров, специалност –
хирург.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
Д-р Димитър Николов Николов, МУ – София,
специалност „Съдебна медицина“.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Георги Димитров Димитров, специалност –
хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов; специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност „Акушерство и гинекология“.
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска
академия – София, специалност „Медицина“.
Д-р Димитър Николов Николов, МУ – София,
специалност „Съдебна медицина“.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност – биохимик, клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Борис Петров Шахов – СУ „Климент Охридски“, специалност „Молекулярна биология“.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност – биохимик, клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Борис Петров Шахов – СУ „Климент Охридски“, специалност „Молекулярна биология“.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Георги Димитров Димитров, специалност –
хирург.
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Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Александра Ангелова Анастасова, висше; санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Инж. Валя Неделчена Джабарска, инженерхимик, санитарна химия и токсикология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
Д-р Красимира Николова Динкова – Медицинска академия – София, специалност „Вътрешни
болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Професионални заболявания“.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност „Акушерство и гинекология“.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, Медицинска академия, ВМИ – София, специалност
„Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Професионални заболявания“.
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска
академия – София, специалност „Медицина“.
Д-р Димитър Николов Николов, МУ – София,
специалност „Съдебна медицина“.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Василка Христова Василева, медицина – вътрешни болести.
Д-р Кирил Спасов Танчев, отоневрология и
аудиология.
Д-р Петко Величков Величков, сексолог.
Д-р Пет ър За хариев Грън чаров, медиц ина – офталмология.
Д-р Красимира Николова Динкова – Медицинска академия – София, специалност „Вътрешни
болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Професионални заболявания“.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност „Акушерство и гинекология“.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, Медицинска академия, ВМИ – София, специалност
„Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Професионални заболявания“.
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска
академия – София, специалност „Медицина“.
Д-р Лалка Стефанова Рангелова – Висш медицинск и инст и т у т – П ловдив, специа лност
„Медицина“.
Д-р Димитър Николов Николов, МУ – София,
специалност „Съдебна медицина“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
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Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; екперт – оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства; експерт по
психологически и екологични проблеми; социална
педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика; свидетелство за правоспособност за
работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория Твк, ТвкЗ, ТвкГ;
паспорт – заварчик III степен ръчно електродъгово
заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани
стомани; огняр II степен на котли с високо налягане до 1000 кв. м.
Наташа Горанова Иванова, медицинска психология и педагогическа рехабилитация; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Цветелина Милчева Славова, психолог; педагогически съветник; разрешение за достъп до КИ
ниво „Строго секретно“.
Снежанка Дончева Божилова – специалност
психология, социална педагогика, социална работа
с деца и семейства в риск.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
Снежана Петрова Гелева, специалност – счетоводство.
А н желика Любенова Ковачева, спец иа лност – финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
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Ра н г е л К и ри лов К а л ис т рат ов, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Първоле та Б орис ова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Вене та Бла г оева Кос та д и нова, спец иа лност – машинна обработка на икономическа
информация.
Марийка Стефанова Цолачева, магист ър
икономист; специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
С о ф р о н и Ге о р г и е в А т а н а с о в , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Е м и л и я Тод о р о в а М и л у ш ев а , с п ец и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
С н е ж а н а То д о р о в а П е т р о в а , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Христина Петкова Староманова, специалност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
А нас таси я Д и м и т рова Ен чева, спец иа лност – юрист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
С т оянка Фи липова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
С т о я н к а И в а н о в а Не т р о в с к а , с п ец и а лност – счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.
Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност.
Георги Атанасов Атанасов, специалност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
Ро си ц а Д и м и т р ова Ге орг иева , спец иа лност – геодезия и земеустройство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна отчетност.
Ге рг а н а Тодо р ов а Йо рд а нов а , с пец и а л ност – счетоводство с програмен продукт.
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Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Добромир Александров Соколов, специалност – икономика на труда.
Е л л а М и х а й л о в а Ге о р г и е в а , с п е ц и а л ност – икономист-счетоводител.
Ц в е т а н к а Х р и с т о в а К о в ач к а , с п е ц и а л ност – ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Гена Цветкова Велковска, специалност – икономика на строителството; право.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър; счетоводство и контрол.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Нелка Григорова Маркова, ел. монтьор; НЕЦ
сертификат – експерт по технически и финансово-икономически проблеми.
Д и м и т ъ р Тод о р о в М и л у ш е в – с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Ва лен т и н Ра дос ла вов Тодоров, спец иа лност – икономика и управление на транспорта.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Веска С т ефанова Грън чарова, иконо мист – счетоводител; разрешение за достъп до
КИ ниво „Секретно“.
Ралица Панчева Попова, Ботевград, икономист – организатор, данъчно консултиране.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнесадминистрация.
Илка Нецова Георгиева, магистър икономист – счетоводство и контрол; експерт по финансово-счетоводни проблеми, оценител на финансово-оборотни и дълготрайни материални активи.
Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене, и магистър по икономика – организация на производството и управление
в промишлеността.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо – счетоводство и пенсионно осигуряване.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство, оценка на
недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
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в търговски дружества, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Сашо Христов Николов, специалност – съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-оценителни
експертизи.
Лидия Любенова Христова, специалност – съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансовоикономическа експертиза.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически
институт „Карл Маркс“, специалност „Икономика
и организация на вътрешната търговия“.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност
„Финанси“; сертификат „Оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения“.
Лилия Викторова Иванова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност
„Счетоводна отчетност“.
Светла Иванова Георгиева – Университет
за национално и световно стопанство, специалност „Публични финанси“. Технически университет – София, специалност „Технология на
електронното производство“.
Антон Димитров Димов – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Счетоводство и контрол“; достъп до ниво на
класифицирана информация „Строго секретно“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност
„Счетоводство и контрол“; сертификат „Оценител на недвижими имоти и земеделски земи“;
удостоверение „Администратор на лични данни“.
Скарлет Николаева Наумова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Милена Димова Рашева – УНСС – София;
специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Тош ко Н и колов Поп т олев – ВИ И „К арл
Маркс“, София, специалност „Финанси и кредит“.
Нели Христова Владимирова – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и управление на промишлеността“.
Емил Димит ров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и управление на търговията“.
Евтим Петков Евтимов – ВИИ „Карл Маркс“,
София, специалност „Икономика и управление
на търговията“.
Инна Данаилова Николова – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Грета Петрова Тотева – УНСС – Факултет по
мениджмънт и маркетинг – Ловеч, специалност
„Маркетинг и мениджмънт“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски университет, специалност „Счетоводство и
контрол“.
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Цветанка Лазарова Велева – Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ива лина Коцева Коцева-Симеонова –
УНСС – София, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Васил Любенов Василев – ВИИ „Карл Маркс“,
София, специалност „Икономика на промишлеността“.
Анка Христова Ангелова – Стопанска академия – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“; „Контрол и анализ на фирмената дейност“.
Адриан Михайлов Велчев – ВИНС „Д. Благоев“, Варна, специалност – СО, квалификация – икономист-счетоводител.
Славейко Андреев Въчков – УНСС – София,
специалност „Планиране и прогнозиране“.
Венетка Кирилова Григорова – ПИ по икономика и управление – Свищов, специалност
„Държавно управление и администрация“.
Янко Георгиев Янев – Стопанска академия
„Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“.
Бисер Драгов Белев – Стопанска академия „Д.
Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и
контрол“, квалификация икономист-счетоводител.
Христина Атанасова Данова-Тодорова – ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация магистър по
икономика.
Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
В а с и л Л ю б е н о в В а с и л е в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, икономика на промишлеността,
съдебна финансово-икономическа експертиза и
съдебно-счетоводна експертиза в банковия сектор.
Цветелина Ананиева Ананиева – Нов български университет, специалност „Финансов контрол“.
С т ои мен И в а нов Пе т ков – ВИ И „К а р л
Маркс“ – София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
И в а й л о П е т к о в Уз у н о в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, данъчен и митнически
контрол, вътрешен отидор в публичния сектор.
Венцислав Николов Атанасов – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, управление и икономика на АПП.
Валя Илиева Ангелова – УНСС – София,
счетоводство и контрол.
Кета Ангелова Дечева – Икономически университет – Варна, стокознание.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова; специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
А н желика Любенова Ковачева, спец иа лност – финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
Елка Русева Жекова, София, специалност – управление и планиране на народното стопанство.
Ра н г е л К и ри лов К а л ис т рат ов; спец иа лност – счетоводство и контрол.
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Първоле та Б орисова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Е м и л и я Тодо р ов а М и л у шев а , с пец и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
Снежана Тодорова Петрова; специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Христина Петкова Староманова, специалност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
А нас таси я Д и м и т рова Ен чева, спец иа лност – юрист.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
С т оянка Фи липова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
С т о я н к а И в а н о в а Не т р о в с к а , с п ец и а лност – счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.
Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност.
Ге о р г и Н и ко л о в К а л е н д е р о в , с п е ц и а л ност – маркетинг и мениджмънт.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Ирина Красимирова Семерджиева, специа лност – автомат изаци я на п роизводст вото;
планиране на инвестиционния процес.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Ива Спасова Вълкова, специалност – икономика и управление на селското стопанство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна отчетност.
Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Добромир Александров Соколов, специалност – икономика на труда.

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

Ц в е т а н к а Х р и с т о в а К о в ач к а , с п е ц и а л ност – ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Марияна Пеева Балтова, специалност – застрахователно дело.
Лиди я Любенова Христова, специалност:
съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър – счетоводство и контрол.
Величка Георгиева Томова, специалност – счетоводство и контрол.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо счетоводство и пенсионно осигуряване.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Сашо Христов Николов, специалност – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-оценителни
експертизи.
Ва лен т и н Ра досла вов Тодоров, спец иа лност – икономика и управление на транспорта.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна
отчетност, оценител на активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени, ценообразуване, финансово-икономически анализи,
трафик на културно-исторически ценности, контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Росен Стоянов Костов, специалист инженергеодезист, фотограметрия и картография и магистър по икономика; оценка на недвижими имоти;
оценка на машини и съоръжения; оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
капиталови инвестиционни проекти в публичния
сектор: разработване, анализ, оценка и контрол;
бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Симеон Ананиев Ананиев, икономист, икономика на транспортна фирма; оценка на цели
държавни и общински предприятия, инженер
експлоатация на железопътния транспорт, удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
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Илка Нецова Георгиева, магистър-икономист – счетоводство и контрол; експерт по финансово-счетоводни проблеми; оценител на финансови
оборотни и дълготрайни материални активи.
Ралица Панчева Попова, икономист – организатор данъчно консултиране.
Любомир Цветков Йотов, магистър МИО – митнически режими и процедури, митнически и валутни престъпления и нарушения, митнически
режими и процедури, митнически информационни
системи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства, експерт по
психологически и екологични проблеми; социална
педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика; свидетелство за правоспособност за
работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ;
паспорт – заварчик III степен ръчно електродъгово
заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани
стомани; огняр II степен на котли с високо налягане до 1000 кв. м.
Петя Васкова Христова, магистър МИО – превоз на опасни товари по шосе и железен път;
преподавател по английски език и литература.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнесадминистрация.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Орлин Павлов Матев, специалност – икономист.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически
институт „Карл Маркс“, специалност „Икономика
и организация на вътрешната търговия“.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност – икономика и организация на
селското стопанство.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност
„Финанси“; сертификат „Оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения“.
Светла Иванова Георгиева – Университет
за национално и световно стопанство, специалност „Публични финанси“; Технически университет – София, специалност „Технология на
електронното производство“.
Лилия Василева Иванова – Висше училище
по застраховане и финанси, специалност „Счетоводство и контрол“.
Георги Димитров Политов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Управление и планиране на народното стопанство“;
ниво на достъп до класифицирана информация
„Строго секретно“.
Марияна Пеева Балтова – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност
„Застрахователно дело“ – профил „Обществено
осигуряване“ и „Педагогика“.
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Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност
„Счетоводство и контрол“; сертификат „Оценител на недвижими имоти и земеделски земи“;
удостоверение „Администратор на лични данни“.
Антоанета Иванова Първанова – Университет
за национално и световно стопанство, специалност
„Маркетинг и мениджмънт“; икономист, експерт
в областта на обществените поръчки; ниво на
достъп до класифицирана информация „Секретно“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Милена Димова Рашева – УНСС – София;
специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Тошко Николов Поптолев – ВИИ „Карл Маркс“,
София, специалност „Финанси и кредит“.
Инж. Елиза Калчева Иванова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Хидротехническо строителство“; Икономически
университет – Варна, магистър по специалност
„Икономика на недвижимата собственост“.
Нели Христова Владимирова – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и управление на промишлеността“.
Емил Димит ров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и управление на търговията“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски университет, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.
Васил Любенов Василев – ВИИ „Карл Маркс“,
София, специалност „Икономика на промишлеността“.
Анка Христова Ангелова – Стопанска академия – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“; „Контрол и анализ на фирмената дейност“.
Адриан Михайлов Велчев – ВИНС „Д. Благоев“, Варна, специалност – СО, квалификация – икономист-счетоводител.
Славейко Андреев Въчков – УНСС, София,
специалност „Планиране и прогнозиране“.
Венетка Кирилова Григорова – ПИ по икономика и управление – Свищов, специалност
„Държавно управление и администрация“.
Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
В а с и л Л ю б е н о в В а с и л е в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, икономика на промишлеността,
съдебна финансово-икономическа експертиза и
съдебно-счетоводна експертиза в банковия сектор.
Цветелина Ананиева Ананиева – Нов български университет, специалност „Финансов
контрол“.
Галина Златева Димитрова – Университет
„Хумболдт“ – Берлин, финансово стопанство,
магистър по финанси и финансово-икономически анализ.
С т о и м е н И в а н о в Пе т ко в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

Венцислав Николов Атанасов – ВИИ „Карл
Маркс“ – С о фи я, у п ра в лен ие и и коном и к а
на АПП.
Кета Ангелова Дечева – Икономически университет – Варна, стокознание.
Татяна Георгиева Праскова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – предучилищна педагогика, Икономически университет – Варна – мениджмънт и стопански бизнес,
Камара на независимите оценители в България.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
А н желика Любенова Ковачева, спец иа лност – финанси, счетоводство и контрол.
Първоле та Б орисова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Е м и л и я Тодо р ов а М и л у шев а , с пец и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
С т оянка Фи липова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна отчетност.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Орлин Павлов Матев, специалност – икономист.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър – счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи.
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Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Димитринка Борисова Милевска, машинен
инженер – текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан К ирилов Дойчев, икономист – статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Стоян Делчев Гешев – пререгистрация, икономист – макроикономика: финанси, данъци,
такси, мита и счетоводна отчетност, оценител
на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства, експерт
по психологически и екологични проблеми;
с оц иа л на педа г ог и к а; спец иа л на педа г ог ика – олигофренопедагогика; свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска,
горска и мелиоративна техника – категория: Твк,
ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно
електродъгово заваряване на нисковъглеродни
и нисколегирани стомани; огняр II степен на
котли с високо налягане до 1000 кв. м.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени,
ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности,
контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист – синдик.
Илка Нецова Георгиева, магистър икономист – счетоводст во и кон т рол, експер т по
финансово-счетоводни проблеми; оценител на
финансово-оборотни и дълготрайни материални
активи.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност – икономика и организация
на селското стопанство.
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Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност
„Финанси“; сертификат „Оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения“.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Публични финанси“; Технически университет – София, специалност „Технология на електронното производство“.
Лилия Василева Иванова – Висше училище
по застраховане и финанси, специалност „Счетоводство и контрол“.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил Левски“ – офицер от танковите войски,
машинен инженер, специалност „Двигатели с
вътрешно горене“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност
„Счетоводство и контрол“; сертификат „Оценител на недвижими имоти и земеделски земи“;
удостоверение „Администратор на лични данни“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Милена Димова Рашева – УНСС – София,
специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Емил Димит ров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и управление на търговията“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски университет, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.
Венетка Кирилова Григорова – ПИ по икономика и управление – Свищов, специалност
„Държавно управление и администрация“, квалификация икономист-администратор.
Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Кета Ангелова Дечева – Икономически университет – Варна, стокознание.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – строителен инженер ПГС.
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството.
Н и коле та Борисова Бож и нова, спец иа лност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

Пламен Димитров Гърбов, специалност – строителен инженер по технология на строителството.
Бранимир Светославов Костов, специа лност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Петя Георгиева Николова, специалност – маркшайдерство и геодезия.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – промишлено и гражданско
строителство.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност – строителен инженер – водоснабдяване и канализация.
Не в е н к а Ге о р г и е в а И в а н о в а , с п е ц и а л ност – транспортно строителство.
П ла мен И ва нов К ри воша п ков, спец иа лност – промишлено и гра ж данско строителство – конструкции.
Райна Василева Бонева.
Н и ко л а й Д и м и т р ов Н и ко лов, с пец и а лност – технология и управление на транспорта.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност – архитектура.
Мария Цончева Гугучкова, специалност – хидромелиоративно строителство; земеразделяне и
градоустройство.
И н ж . М и н к а Х и т кова Ра дева , спец иа лност – геодезия, фотограметрия и картография.
И н ж . Ат а нас И л иев Же л яз ов, спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Чавдар Савов Арабаджиев, специалност – киноапаратура.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност – военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати.
Арх. Га лина Петкова Главчева, специа лност – архитектура.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и г ра ж данско ст роителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Румяна Тошева Несторова, специалност – селскостопанска техника.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Георги Петров Ценев, специалност – пътно
строителство.
Ирина Красимирова Семерджиева, специа лност – автомат изаци я на п роизводст вото;
планиране на инвестиционния процес.
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Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
Ро си ц а Д и м и т р ова Ге орг иева , спец иа лност – геодезия и земеустройство.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Ивайло Николов Димитров, специалност – земеустройство��������������������������������
, ������������������������������
достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“.
Ин ж. К атя С т оя нова Дри нова, спец иа лност – хидромелиоративно строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Вла д и м и р Кос т ов Господ и нов, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Вла дим и р С т епанови ч Шим у к, спец иа лност – конструиране и производство на радиоапаратури.
Цветанка Христова Ковачка, специалност – ел.
машини и апарати.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
Василка Петкова Гетова, специалност – техник-геодезист.
К.т.н. доктор Михаил Николов Чалашканов,
минен инженер електромеханик, кандидат на
техническите науки; минна електромеханика.
Инж. Венера Йорданова Георгиева, инженер – п ром иш лено и г ра ж да нско с т рои т елство – технология; оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни
машини и технологии.
Йордан Донев Йорданов, машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Иванка Евлогиева Илиева, инженер – радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения;
оценка права на интелектуална и индустриална
собственост; оценка на търговски предприятия;
оценка на недвижими имоти от УАСГ – София;
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
оценител на машини и съоръжения; оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. доктор Георги Маринов Маринов, инженерно-техническите науки; технически средства
за ГСМ; лицензиран оценител на машини и
съоръжения; дизайн, конструкция, утилизация и
оценка на малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
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Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност – хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и
за цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник; строителство и архитектура.
Инж. Ангел Димитров Илиев, строителен
инженер – геодезия, фотограметрия и картография; свидетелство за извършване на дейности по
кадастъра.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен
инженер – технология на машиностроенето.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Инж. Ирина Иванова Петкова, електроинженер;
разрешение за достъп до КИ ниво „Секретно“.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения
и транспортни средства.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография и
магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка
и контрол; бизнес план и оценка на инвестиционен проект.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизация на селското стопанство;
лицензиран оценител, машини и съоръжения,
капитално строителство.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер-земеустроител; лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител
на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата; независим
оценител на движимо и недвижимо имущество
на държавните и общинските фирми.
Светла Стоянова Стоянова, строителен техникум – геодезия и картография; кадастър, регулация
и оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебносчетоводни и
финансово-ценови експертизи.
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Виолета Иванова Цветанова, строителен техник – строителство и архитектура; брокер на
недвижимо имущество, компютърна графика.
Людмил Тодоров Маев, Висш институт по архитектура и строителство – специалност „Геодезия,
фотограметрия и картография“; свидетелство за
правоспособност за извършване на дейност по
кадастъра.
Инж. Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт
по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Димитър Маламов Хабов – ВМЕИ – София,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане
на промишлеността и транспорта“; достъп до
класифицирана информация ниво „Секретно“.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – София, специалност „Технология на
металите“; Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност „Безопасност
на производствата“; сертификат „Оценител на
машини и съоръжения“; сертификат „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност“.
Арх. Анна Ангелова Савова – Висш институт
по архитектура и строителство – специалност
„Архитектура“.
Найден Станимиров Петров – Висш машинно-електротехнически институт – София, специалност „Автоматизирано оборудване на машиностроенето“; сертификат „Оценител на машини
и съоръжения“.
Инж. Ангел Димитров Илиев – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“.
Станка Иванова Илиева – Висш инженерностроителен институт – София, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Румяна Атанасова Гондова – Висш минно-геоложки институт, специалност „Хидрогеология и
инженерна геология“.
Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Хидравлични машини и съоръжения“.
Инж. Надежда Крумова Георгиева – Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“.
Иванка Атанасова Цветкова – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Катя Миткова Тодоринова – Технически университет – София, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“.
Тони Петров Тонев – ВТУ „А. Кънчев“, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Георги Асенов Стоименов – Технически университет – София, специалност „Технология и
организация на автомобилния транспорт“.
Инж. Диляна Любомирова Вачковска – Висш
машинно-електротехнически институт – Варна,
специалност „Топлинна и масообменна техника
в химическата промишленост“.
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Инж. Стефан Крумов Жечков – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Топлотехника“.
Марина Игнатова Николова – Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София,
специалност „Архитектура“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – Висш
инженерно-строителен институт, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – Туркменски политехнически институт, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Нина Господинова Ламбова-Димова – ВИАС –
София, специалност – промишлено и гражданско
строителство – технология, оценка на недвижими
имоти, оценител на машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – докторинженер.
Н и ко л а й Д и м и т р ов Н и ко лов, с пец и а лност – технология и управление на транспорта.
И н ж. Ат а нас И л иев Жел язов, спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, Тех ническ и у ниверситет – Софи я,
Факултет – Сливен, специалност – механика и
идентификация на ПТП.
Б ой ко Ко с т а д и нов Д и м и т р ов, спец иа лност – танкови войски – строеви; двигатели с
вътрешно горене.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Инж. Анастасия Славчева Костова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Николай Спасов Христов,
съвременни системи и електронни комплектовки
на автомобилите – конструктивна безопасност,
плавност на движението, спиране.
Инж. Ангел Петков Маринов, инженер-механик
по автомобилния транспорт; оценка в сферата на
транспорта и строителството.
Иван Тодоров Въздържанов, машинен инженер – автоексперт.
Инж. Асен Вълчев Чакъров, машинен инженер;
двигатели с вътрешно горене.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Румен Петров Таслаков, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Живко Христов Евтимов, машинен инженер – автомобили, трактори и кари; оценка в
сферата на транспорта и строителството.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения
и транспортни средства.
Александър Панайотов Димитров; криминалист, автотехнически експертизи.
Ин ж. Йордан Донев Йорданов, машинен
инженер – транспортна техника и технологии;
сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене и магистър
по икономика – организация на производството
и управление в промишлеността.
И н ж. И ва н Ата насов Тодоров, спец иа лност – технология и организация на автомобилния транспорт.
Инж. Валентин Стойчев Панчев, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства; експерт по
психологически и екологични проблеми; социална
педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика; свидетелство за правоспособност за
работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ;
паспорт – заварчик III степен ръчно електродъгово
заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани
стомани; огняр II степен на котли с високо налягане до 1000 кв. м.
Доц. Георги Борисов Джонев, управление и
организация на автомобилния транспорт.
Инж. Николай Пеев Камбу ров, машинен
инженер.
Инж. Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт
по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – София, специалност „Технология на
металите“; Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност „Безопасност
на производствата“; сертификат „Оценител на
машини и съоръжения“; сертификат „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност“.
Николай Живков Занев – Технически университет – София, специалност „Транспортна техника
и технологии“; сертификат за автоексперт.
Тони Петров Тонев – ВТУ „А. Кънчев“, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Пеню Димов Пенев – ВНВУ „В. Левски“, специалност „Автомобилни войски“.
Георги Асенов Стоименов – Технически университет – София, специалност „Технология и
организация на автомобилния транспорт“.
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Незабравка Гаврилова Първанова – ВМЕИ
„Ленин“ – София, специалност „Автомобилен
транспорт, трактори и кари“.
Костадин Крумов Златев – Технически университет – София, специалност „Комплексна
механизация и поточни линии в строителството“.
Константин Иванов Иванов – Технически
университет – София – Колеж – Сливен, специалност „Ремонт и експлоатация на автотранспортна
техника“.
Венцислав Цветанов Василев – ВА „Г. С.
Раковски“, специалност „Военнополитическа, общовойскова“; ПЖИ „Тодор Каблешков“ – София,
специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“;
удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Спас Георгиев Милчев�����������������������
,����������������������
специалност – автоматизация на производството.
Н и коле та Борисова Бож и нова, спец иа лност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност – строителен инженер – „Водоснабдяване и канализация“.
И н ж. Ат а нас И л иев Жел язов, спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и г ра ж данско ст роителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Ирина Красимирова Семерджиева, специа лност – автомат изаци я на п роизводст вото;
планиране на инвестиционния процес.
Ин ж. К атя С т оя нова Дри нова, спец иа лност – хидромелиоративно строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Васил Николов Василев, специалност – военен
инженер по ПГС – технология на строителството.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП,
инженер-технолог; технологи я на ферментационните производства; оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост.
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Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебносчетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни
машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Ин ж. Йордан Донев Йорданов, машинен
инженер – транспортна техника и технологии;
сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. доктор Георги Маринов Маринов, инженерно-технически науки; технически средства
за ГСМ; лицензиран оценител на машини и
съоръжения; дизайн, конструкция, утилизация
и оценка на малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност – хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и
за цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен
инженер – технология на машиностроенето.
Инж. Симеон Ананиев Ананиев, икономист,
икономика на транспортна фирма; оценка на цели
държавни и общински предприятия, инженер по
експлоатация на железопътния транспорт; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Иван Петров Агов – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Промишлена топлотехника“,
сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – София, специалност „Технология на
металите“; Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност „Безопасност
на производствата“; сертификат „Оценител на
машини и съоръжения“; сертификат „А втотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност“.
На й ден С та н и м и ров Пет ров – Висш машинно-електротехнически институт – София,
специалност „Автоматизирано оборудване на
машиностроенето“.
Румяна Атанасова Гондова – Висш минногеоложки институт, специалност „Хидрогеология
и инженерна геология“.
Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Хидравлични машини и съоръжения“.
Тони Петров Тонев – ВТУ „А. Кънчев“, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
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Георги Асенов Стоименов – Технически Университет – София, специалност „Технология и
организация на автомобилния транспорт“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно - с т рои т елен и нс т и т у т, спец иа л нос т
„Архитектура“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – Туркменски политехнически институт, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
5.4. Съдебна ст рои телно -тех ни ческа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – докторинженер.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност – строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство – конструкции.
Н и коле т а Б орис ова Б ож и нова спец иа лност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – промишлено и гражданско
строителство.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника.
А н т о а не т а Ге о рг иев а Йов ев а , с пец и а лност – архитектура.
Пламен Димитров Гърбов, специалност – строителен инженер по технология на строителството.
Не в е н к а Ге о р г и е в а И в а н о в а , с п е ц и а л ност – транспортно строителство.
Виолета Моюва Ковачева, специалност – архитектура – опазване на природната среда.
П ла мен И ва нов К ри воша п ков, спец иа лност – промишлено и гра ж данско строителство – конструкции.
И н ж . Це ц а И л и е в а Д я н ко в а , с п е ц и а л ност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност – архитектура.
Мария Цончева Гугучкова, специалност – хидромелиоративно строителство; земеразделяне и
градоустройство.
Инж. Анастас Тодоров Горанов, инженергеодезист.
Георги Дянков Георгиев, специалност – промишлено и г ра ж данско ст роителство – конструкции, математика, оценител на движимо и
недвижимо имущество, технически контрол по
част конструктивна на инвестиционните проекти.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност – военен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Га лина Петкова Главчева, специа лност – архитектура.
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Н а д е ж д а К р у мо в а Ге о р г и ев а , с п е ц и а л ност – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Евел и на Георг иева Гена д иева , спец иа лност – хидротехническо строителство.
Петър Каменов Милчев, специалност – строителен инженер.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Любоми р И лиев Ми т риков, спец иа лност – строителство и архитектура.
Ивайло Николов Димитров, специалност – земеустройство, достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“.
Ин ж. К атя С т оя нова Дри нова, спец иа лност – хидромелиоративно строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Румяна Борисова Симеонова-Ненова, специалност инженер-геодезист.
Н а д еж д а Х рис т ов а С т ой чев а , с пец и а лност – промишлено и гражданско строителство.
Димит ър Панайотов Д желебов, специа лност – транспортно и пътно строителство.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
И н ж . Це ц а И л и е в а Д я н ко в а , с п е ц и а л ност – промишлено и гражданско строителство.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева, ВИАС – архитектура; оценка на недвижими
имоти; оценители на земеделски земи и трайните
насаждения върху тях.
И н ж. И ва н к а Ев лог иева И л иева, и н женер – радиоелектроника; оценка на машини и
съоръжения; оценка права на интелектуална и
индустриална собственост; оценка на търговски
предприятия; оценка на недвижими имоти от
УАСГ – София; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по
горско стопанство; лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
Виолета Иванова Цветанова, ст роителен
техник – строителство и архитектура; брокер на
недвижимо имущество, компютърна графика.
Инж. Венера Йорданова Георгиева, инженер – п ром иш лено и г ра ж да нско с т рои т елство – технология; оценители на земеделски
земи и подобренията върху тях.
Инж. Албена Ненчова Арсова, строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.
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Любомир Петров Съев, специалност – строителство и архитектура.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител
на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата; независим
оценител на движимо и недвижимо имущество
на държавни и общински фирми.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност – хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и
за цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Евгения Филипова Киселинова, строителен инженер по транспортно строителство;
лиценз за оценка на недвижими имоти; оценител
на машини и съоръжения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография,
и магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка
и контрол; бизнес план и оценка на инвестиционен проект.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Иван Петров Агов – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Промишлена топлотехника“,
сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Красимира Маринова Горанова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; сертификат за оценка на недвижими
имоти.
Арх. Анна Ангелова Савова – Висш институт
по архитектура и строителство – специалност
„Архитектура“.
Найден Станимиров Петров – Висш машинно-електротехнически институт – София, специалност „Автоматизирано оборудване на машиностроенето“.
Стефан Иванов Оташлийски – Висш институт
по архитектура и строителство – специалност
„Транспортно и железопътно строителство“.
Инж. Елиза Калчева Иванова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
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„Хидротехническо строителство“; Икономически
университет – Варна, магистър по специалност
„Икономика на недвижимата собственост“.
Румяна Атанасова Гондова – Висш минно-геоложки институт, специалност „Хидрогеология и
инженеран геология“.
Радка Ганчева Тимнева – Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София,
специалност „Архитектура“.
Стефка Стоянова Стоянова – Висш институт
по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“.
Иванка Атанасова Цветкова – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Станоя Йорданов Дончевски – ВНВСУ „Ген.
Благой Иванов“, специалност „Технология на
строителството“.
Марина Игнатова Николова – Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София,
специалност „Архитектура“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – Туркменски политехнически институт, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Илка Аспарухова Динкова – ВИАС – специалност „Архитектура“.
Георги Адамов Георгиев – Техникум по строителство – гр. Своге, специалност „Геодезия,
фотограметрия, картография“.
Галя Славчева Илиева – Техникум по строителство – гр. Трън, специалност „Строителство
и архитектура“.
Нина Господинова Ламбова-Димова – ВИАС –
София, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“ – технология, оценка на недвижими
имоти, оценител на машини и съоръжения.
Гроздан Стоянов Цветанов – ВНВСУ „Генерал
Благой Иванов“ – София, специалност – строителен инженер по конструкции на промишлени,
жилищни и обществени сгради.
Татяна Георгиева Праскова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – предучилищна педагогика.
5.5. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – докторинженер.
Бранимир Светославов Костов, специа лност – строителен ин женер – промишлено и
гражданско строителство – конструкции.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност – строителен инженер – „Водоснабдяване и канализация“.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
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Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и г ра ж данско ст роителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Вла д и м и р Кос т ов Господ и нов, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство.
Васил Николов Василев, специалност – военен инженер по промишлено и гражданско
строителство – технология на строителството.
Марин Стилиянов Стилиянов, ВНВАУ „Георги
Димитров“; пожарна и аварийна безопасност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
С н е ж а н а Л ю б е н о в а Пе т р о в а , с п е ц и а л ност – полевъдство.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по
горско стопанство; лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
С н е ж а н а Л ю б е н о в а Пе т р о в а , с п е ц и а л ност – полевъдство.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Албена Георгиева Кръстева, специалност – инженер-химик.
Инж. Валя Неделчева Джабарска, инженерхимик; санитарна химия и токсикология.
Александра Ангелова Анастасова, висше – санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска
академия – София, специалност „Комунална хигиена“, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност
„Химия“, учител по химия и физика.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева, специалност – инженер-химик.
Александра Ангелова Анастасова, висше – санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност – ветеринарна медицина.
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Д-р Георги Запрянов Славчев – Висш ветеринарномедицински институт – София, специалност – ветеринарен лекар, д-р на ветеринарните
науки.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, специалност – агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност – полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност – полевъдство.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков,
машинен инженер; селскостопанска техника.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер
земеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизация на селското стопанство;
лицензиран оценител, машини и съоръжения,
капитално строителство.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност „Финанси“; сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения“.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска
академия – София, специалност „Комунална
хигиена“, СУ „Климент Охридски“, специалност
„Химия“ – селскостопански експертизи.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Здравка Стефанова Сиракова, висше – библиотекознание и библиография; авторско право
и сродни на авторското права.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти; технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; екперт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства; експерт
по психологически и екологични проблеми;
с оц иа л на педа г ог и к а; спец иа л на педа г ог ика – олигофренопедагогика; труд и техника,
изобразително изкуство; свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска,
горска и мелиоративна техника – категория: Твк,
ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно
електродъгово заваряване на нисковъглеродни
и нисколегирани стомани; огняр II степен на
котли с високо налягане до 1000 кв. м.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност
„Право“ и „Българска филология“ – авторско
право и сродните му права върху литературни
произведения.
Десислава Здравкова Александрова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“,
специалност „История“; археология, археологически движими паметници на културата.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството; специалност – оценки
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
дълготрайни и оборотни материални активи.
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М а я И в а н о в а К и ч е в а (ф и р м а „ П р о ген“ – ООД – лаборатория – молекулярнобиологични анализи, ДНК експертизи и идентификация
състава на х ранителни прод у кти); специа лност – биохимик, клиничен химик.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – промишлено и гражданско
строителство.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност – архитектура, екология, околна среда, ландшафт.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
Мария Атанасова Цветкова, специалност – съобщителна техника, патентен специалист.
Венел и на К и ри лова Лу к а нск а, спец иа лност – социални дейности.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати, оценителска експертиза и интелектуална и индустриална
собственост.
Арх. Га лина Петкова Главчева, специа лност – архитектура.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Б ой ко Ко с т а д и нов Д и м и т р ов, спец иа лност – танкови войски – строеви; двигатели с
вътрешно горене, военно дело, сигурност и отбрана,
превоз на опасни товари съгласно АДР.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство; оценител на
недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; автоексперт – оценител.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси; оценител на недвижими имоти.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство; стандартизация, оценка
на въздействието върху околната среда.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство;
оценка на недвижими имоти.
Любомир Илиев Митриков, специалност – строителство и архитектура, оценки на недвижими
имоти и ДМА.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право,
вещноправни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит, обществени поръчки.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност – икономика и организация на
селското стопанство – съдебна аграрикономическа
експертиза.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – промишлено и гражданско строителство; оценка на
недвижими имоти.
Мирослава Цанкова Стойчева, квалификация „Преводач“, специалност – чешки език и
немски език.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия,
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преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Салах Али Фатах, кандидат на юридическите
науки; превод – арабски и кюрдски език.
Петя Васкова Христова, магистър МИО – превоз на опасни товари по шосе и железен път;
преподавател по английски език и литература.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по
горско стопанство, лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП
инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Добри Спасов Пандурски, юрист – Комисия
за защита на личните данни.
Росица Александрова Стоянова – Стопанска
академия „Димитър Ценов“, Свищов, специалност – финанси; професионална квалификация
„Правна закрила на индустриалната собственост“.
Патентно ведомство на Република България – марки, географски означения и промишлени дизайни.
Магдалина Любомирова Николова – СУ „Св.
Климент Охридски“, специалност „Турска филология“, превод от турски език.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – София, специалност „Технология на
металите“; Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност „Безопасност
на производствата“ (оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания;
безопасност на здраве при работа).
Красимира Маринова Горанова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Иван Василев Иванов – Техникум по електротехника (силни токове) „Д. Наплатанов“,
специалност „Ел. енергетика и ел. обзавеждане
на промишлени предприятия“.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност
„Право“ и „Българска филология“; удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ленин“ –
София, специалност „Хидравлични машини и
съоръжения“.
Стефка Стоянова Стоянова – Висш институт
по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“; оценител на недвижими имоти.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“;
видеотехнически експертизи; лицево-идентификационни експертизи.
Ивайло Петров Стойчев – Специализирано
висше училище по библиотекознание и информационни технологии – Софи я, специалност
„Защита на културно-историческото наследство
в Република България“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“; експертизи с архитектурна проблематика.
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Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – Висш
инженерно-строителен институт, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“; експертизи, свързани с паметници
на културата.
Адриан Михайлов Велчев – ВИНС „Д. Благоев“ – Варна, специалност – СО, квалификация – икономист-счетоводител.
Снежа н ка Дон чева Бож и лова – спец иа лност – психология, социална педагогика, социална
работа с деца и семейства в риск.
Владимир Петков Кобаков – СУ „Св. Климент
Охридски“, специалност „Испанска филология“,
преводач от/на английски, испански и френски
език.
Янко Георгиев Янев – Стопанска академия
„Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“.
1972
20. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 21/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Христо Любомиров Иванов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от шест месеца.
1958
20а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 7/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Костадин Първанов Косачев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
1959
20б. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 8/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Красимира Славова Никодимова – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от три месеца.
1960
20в. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 18/2014 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – София, Радостина Иванова Георгиева – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от шест месеца.
1961
20г. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 19/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Росен Тодоров Райков – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от шест месеца.
1962
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20д. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 20/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Спаска Стоименова Начева – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от шест месеца.
1963
20е. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 4/2014 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – София, Гергана Стаматова Стаматова – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от три месеца.
1964
2. – „Специализирана болница за активно
лечение по онкология“ – ЕАД, София, обявява
конкурс за заемане на акадимичната длъжност
„професор“ в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“, професионално
направление 7.1. „Медицина“ по научната специалност „Онкология“ с шифър 03.01.46, двама,
както следва: един за нуждите на Клиниката по
урология към „СБАЛ по онкология“ – ЕАД, и
един за нуждите на Отделението по лъчелечение
при СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ – ЕООД, Варна,
със срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
съгласно изискванията на глава трета, раздел IV
ЗРАСРБ и раздел IV от глава трета от Правилника
за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности в
„СБАЛО“ – ЕАД, се подават в отдел „Човешки
ресурси“, сектор „Деловодство“ на „СБАЛ по
онкология“ – ЕАД, София 1756, ул. Пловдивско
поле 6, ет. 6, от 8,30 до 16 ч. Телефон за контакти: 02/80-76-256.
1965
186. – Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична
длъжност „доцент“ по професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност
„Специални отрасли (буби)“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите
на ОСБЗ – Враца. Документи в Института по
животновъдни науки – Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721 68940.
1966
27. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за парцеларен план за реконструкция
на съществуваща ел. преносна мрежа при км
8+840 ВЛ 20 kV „Държавен архив“, землище
Орландовци, за обект „Северна скоростна тангента“, който е изложен в район „Кремиковци“
и район „Сердика“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“
и район „Сердика“.
1947
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28 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за парцеларен план за реконструкция на
ел. преносна мрежа при км 9+180 СРН 20 kV
„Чепинско шосе“, землище Орландовци, за обект
„Северна скоростна тангента“, който е изложен в район „Кремиковци“ и район „Сердика“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Кремиковци“ и район „Сердика“.
1948
29. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план за реконструкция на водопровод
при п.в. Илиенско шосе до бул. Лазар Михайлов,
землище Бенковски, за обект „Северна скоростна
тангента“, който е изложен в район „Сердика“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Сердика“.
1949
30. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за парцеларен план за реконструкция
на ел. преносна мрежа при км 10+300 ВЛ 20 kV
„Локорско“, землище Враждебна, за обект „Северна скоростна тангента“, който е изложен в
район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.
1950
31. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за парцеларен план за реконструкция на
ел. преносна мрежа при км 10+400 ВЛ 100 kV
„Кривина – Негован“ – отклонение за п/с „Враждебна“, землище Малашевци, за обект „Северна
скоростна тангента“, който е изложен в район
„Кремиковци“ и район „Сердика“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез район
„Кремиковци“ и район „Сердика“.
1951
32 . – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за парцеларен план за реконструкция
на ел. преносна мрежа при км 6+487 ВЛ 110 kV
„Кубратово“, землище Бенковски, за обект „Северна скоростна тангента“, който е изложен в
район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.
1952
6. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
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че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено разрешение за строеж № 3 от 14.03.2014 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ
за строителство на обект „Претоварна станция
за отпадъци (ПСО) – Карнобат, и площадкова
инфраструктура в поземлен имот № 000011 в
землището на гр. Карнобат, област Бу ргас“.
Съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
1981
942.– Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за създаване на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе за подземен
кабел 20 kV, захранващ ПИ с идентификатор
36498.344.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в местността Чакъла,
землище гр. Карлово, преминаващ през ПИ
36498.345.96 – полски път – публична общинска
собственост, и ПИ с ид. 36498.344.786 – полски
път – публична общинска собственост на община Карлово. Проектът е изложен за разглеждане
в стая № 203 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Карлово.
1953
1001.– Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за създаване на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе за подземен
електропровод 20 kV, за захранване на ПИ 045096
в местността Пощата, землище с. Васил Левски.
Подробният устройствен план предвижда трасето
за захранване на ПИ 045096 да мине през ПИ
045065 – полски път – публична общинска собственост на община Карлово. Проектът е изложен
за разглеждане в стая № 203 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация, Карлово.
1954
1003. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за създаване на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе за подземен електропровод 0,4 kV , захранващ ПИ с идентификатор
36498.38.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в местността Сарачалия,
землище гр. Карлово. Подробният устройствен
план предвижда трасето на електропровода за
захранване на ПИ с идентификатор 36498.38.9
да мине през ПИ с ид. 36498.342.737 – полски
път – публична общинска собственост, ПИ с ид.
36498.342.769 – път ІV клас – публична общинска
собственост на община Карлово, и ПИ с ид.
36498.38.131 – публична държавна собственост, за
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пресичане на който е съгласуван с ОПУ – Пловдив. Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 203 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Карлово.
1955
3. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за кв. 1 по плана на
кв. Ландос, Пловдив. Проектът е изложен за
запознаване в Община Пловдив, пл. Централен
1, ет. 8, стая № 7. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Пловдив.
1956
13. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че на основание чл. 108, ал. 5
и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Реконструкция
на селскостопански път с. Бенковски, община
Марица“. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая 408, и може да
се разгледа от заинтересуваните лица, които в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация „Марица“, област
Пловдив.
1982
6. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (със задание за
проектиране) и устройствени схеми (парцеларен
план) за външни В и К връзки и електрозахранване
за НПИ № 126009 в м. Лозище по КВС в землището на с. Алдомировци, община Сливница, за
обект: „Цех за преработка на пясък и инертни
материали“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
1996
31. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на външно ел. захранване на поземлен
имот № 000473 от картата на възстановената
собственост на землище с. Дълбоки, община
Стара Загора. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
1983
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54. – Община Угърчин на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ обявява
на заинтересованите собственици на поземлени
имоти в масив 10 по кадастралната карта на
землището на с. Лесидрен, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) на елементите на техническата
инфраструктора извън границите на урбанизираните територии относно осъществяването на
водопроводно отклонение за поземлен имот с
идентификатор 43325.10.47 в местността Камъка
Правец, землище на с. Лесидрен. Към проекта
са приложени ел. и В и К схеми за захранването
на имота, преотреден за жилищно строителство,
с електричество и вода. Подробният устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) и ел. и В и К
схемите се намират в стая № 106 на първия етаж
в сградата на Община Угърчин за разглеждане от
заинтересованите лица през всеки работен ден
от седмицата. Заинтересованите лица в 30-дневен срок считано от датата на обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“, след като се
запознаят с проекта и схемите, могат да направят мотивирано възражение, предложение или
искане по проекта, ако имат такова. Възраженията, предложенията или исканията се подават
чрез кмета на община Угърчин до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
Горният срок е преклузивен.
1957
53. – Община Царево, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за УПИ II „за озеленяване“, кв. 135 по
плана на гр. Царево, община Царево, област
Бургас, с цел обособяване на нови УПИ, както
следва: нов УПИ II „за озеленяване“, УПИ III „за
КОО“, УПИ IV „за ТП“, УПИ V „за озеленяване“,
УПИ VI „за озеленяване“ и УПИ VII „за озеленяване“, създаване на нов кв. 135а и образуване
на следните урегулирани поземлени имоти в
него: УПИ I „за озеленяване и паркинг“, УПИ
II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI – всички
с отреждане „за жилищни сгради“, и УПИ VII
„за хотел“, както и образуване на улица, която
разделя кв. 135 и новия кв. 135а. Проектът се
съхранява в Дирекция „УТ“ и може да бъде
предоставен за разглеждане по всяко време на
работния ден. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1984

С ЪД И Л И Щ А
14. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през май 2014 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
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НА 7.05.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5764/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 26/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Петър Иванов Полежанов
чрез адвокат Иван Гемков, съдебен адрес София,
район „Средец“, ул. Цар Иван Шишман 3, вх. Б,
ет. 4, ап. 4, срещу Магдалена Борисова Полежанова, Банско, ул. Неофит Рилски 48.
Четвърто гражданско отделение, 6117/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 956/2013 по описа на Софийски градски съд, подадена от Държавно предприятие
„Транспортно строителство и възстановяване“,
представлявано от Валери Василев чрез адвокат
Мария Найденова-Абрашева, София, кв. Илиянци, ул. Кирил Благоев 14, срещу Станислав
Йорданов Григоров чрез адвокат Силвия Стеева,
София, ул. Светослав Тертер 4.
Четвърто гражданско отделение, 6397/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 926/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Топлофикация Бургас“ – ЕАД,
чрез адвокат Костан Тончев, Бургас, ул. Охрид
5, срещу Галин Георгиев Димитров чрез адвокат
Калин Коцев, Бургас, ул. Иван Шишман 22, и
трета страна „Белчевстрой“ – ЕООД, Бургас,
ул. Абоба 6.
Четвърто гражданско отделение, 6458/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1885/2012 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Бойко Ангелов Георгиев
чрез адвокат Илиана Мелконян, Бургас, ул. Цар
Асен 26, адвокатско съдружие „Дичев – Добрев и
Ко“; Надка Генчева Колева чрез адвокат Илиана
Мелконян, Бургас, ул. Цар Асен 26, адвокатско
сдружение „Дичев – Добрев и Ко“, срещу Марин Радев Иванов, Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 56,
вх. 3, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 7672/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2485/2013 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Глобал Биомет“ – ЕООД,
представлявано от Ваньо Алексиев чрез адвокат
Боян Владимиров Станев, София, ул. Кърниградска 5, ет. 2, ап. 6, срещу Сашо Младенов Янин,
Монтана, ул. Васил Левски 8, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 26/2014,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4421/2013 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Българска агенция по безопасност на храните чрез адвокат Даниел Миланов,
София, ул. Братя Миладинови 5, ет. 1, ап. 3, срещу Димитър Вълчев Вълчев чрез адвокат Надя
Кръстева, София, ул. Три уши 1, ет. 1, офис 2.
НА 8.05.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 1012/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 473/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Дюрие Халилова Гърбева,
с. Абланица, област Благоевград; Назифе Халилова Бошнакова, с. Рибново, област Благоевград;
Асан Халилов Тахиров, с. Абланица, област
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Благоевград; Айше Алилова Саид, с. Дъбница,
област Благоевград; Алексей Алексиев Тахиров,
с. Абланица, област Благоевград; Джевджет Халилов Тахиров, с. Абланица, област Благоевград;
Мелятка Халилова Топова, с. Абланица, област
Благоевград, срещу Асан Халилов Тахиров чрез
адвокат Величка Близнакова, гр. Гоце Делчев,
ул. Г. Раковски 4; Рамизе Омерова Тахирова чрез
адвокат Величка Близнакова, гр. Гоце Делчев,
ул. Г. Раковски 4; Фикрет Асанов Тахиров чрез
адвокат Величка Близнакова, гр. Гоце Делчев,
ул. Г. Раковски 4.
Първо гра ж данско отделение, 2551/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 526/2012 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от „Пазари“ – ЕАД, чрез адвокат
Юлиана Йонова, Варна, ул. Ю. Скайлер 1, ет. 1,
ап. 1, срещу Красимир Тодоров Тодоров чрез
адвокат Мадлен Левон, Варна, ул. Преспа 12;
Галина Тодорова Георгиева чрез адвокат Мадлен
Левон, Варна, ул. Преспа 12.
Първо гра ж данско отделение, 660 0/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2348/2012 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Стефка Фотева Орлова чрез
адвокат Валерия Градинарска, Бургас, ул. Гурко
9, ет. 5; Стефка Николова Енчева чрез адвокат
Атанас Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1,
и страна Жечка Фотева Христова чрез адвокат
Деян Димитров, Айтос, ул. Станционна 54, ет. 1.
Първо гра ж данско отделение, 6714/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 143/2013 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Магдалина Георгиева Шопова чрез адвокат Константин Георгиев, София,
ул. Георги Бенковски 35, ет. 1, срещу Надежда
Иванова Христова чрез адвокат Жана Йончева,
Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13, офис 12;
Ивелина Пенчева Кючукова чрез адвокат Жана
Йончева, Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13,
офис 12.
Първо гра ж данско отделение, 6772/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. д е ло 42 0 4/2 013 по оп ис а н а С о фи йс к и
градски съд, подадена от „Имобилиенфервалтунг“ – ЕООД, чрез адвокат Евелин Ангелов
Калоянов, София, бул. Патриарх Евтимий 66,
вх. А, ет. 1, ап. 3, срещу Димитър Георгиев
Станчев чрез адвокат Теодор Симеонов Бочев,
София, ул. Неофит Рилски 47, ет. 3; Ася Иванова
Станчева чрез адвокат Теодор Симеонов Бочев,
София, ул. Неофит Рилски 47, ет. 3; Христо
Емилов Манов чрез адвокат Теодор Симеонов
Бочев, София, ул. Неофит Рилски 47, ет.��������
 �������
3; Благой Ванков Бочев чрез адвокат Теодор Симеонов
Бочев, София, ул. Неофит Рилски 47, ет. 3; Ива
Петрова Бочева чрез адвокат Теодор Симеонов
Бочев, София, ул. Неофит Рилски 47, ет. 3.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 114/2014,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 849/2013 по описа на Окръжен съд
Русе, подадена от Илия Енчев Димитров чрез
адвокат Елена Вутова, Добрич, пл. Свобода 5,
ет. 10, офис 1008, срещу „Тони – Стефан Русанов“ – ЕООД, чрез адвокат Детелина Арнаудова,
Русе, ул. Княжевска 13А, ет. 1, ап. 2.
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Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 207/2014,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 336/2012 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Валерия Кипрова Борисова чрез
адвокат Георги Младенов, София, ул. Странджа
88 – 90, офис 4; Анна Ненчова Замфирова чрез
адвокат Георги Младенов, София, ул. Странджа
88 – 90, офис 4; Димитър Беньов Димитров чрез
адвокат Георги Младенов, София, ул. Странджа
88 – 90, офис 4, срещу Мая Стефанова Ценкова
чрез адвокат Красимир Босев, Монтана, ул. Васил
Левски 15, ет. 2; Камелия Бенчева Димитрова
чрез адвокат Георги Младенов, София, ул.�������
 ������
Странджа 88 – 90, офис 4; Славка Тодорова Рангелова,
Монтана, ул. Нишка 7.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4175/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2083/2012 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Рашко Кирилов Радомиров
чрез адвокат Антоанета Баева, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 24, ет. 2; Кристина Рашкова Радомирова
чрез адвокат Антоанета Баева, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 24, ет. 2, срещу „Бета – 1“ – АД, чрез
адвокат Евелина Русчева Божикова, Пловдив,
ул. Парчевич 2, ет. 2, Бизнес център, офис 302.
Четвърто гражданско отделение, 5342/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 824/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Агенция „Митници“ чрез процесуален представител Десислава Костадинова
Толева-Илиева, Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг 1,
срещу Валентин Стефанов Добрев чрез процесуален представител Севдалина Тодорова, Бургас,
ул. Възраждане 10, ет. 2, офис 2.
Четвърто гражданско отделение, 5769/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1447/2013 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Териториално поделение
„Държавно горско стопанство – Асеновград“
чрез адвокат Християна Костадинова Вангелова,
Асеновград, ул. Цар Иван Асен Втори 1, срещу
Сребър Райчев Стамболов чрез адвокат Крум
Василев Георгиев, Пловдив, ул. Сливница 6,
ет. 5, офис А9.
Четвърто гражданско отделение, 5946/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2730/2012 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Добрин Стефанов Ботев чрез
адвокат Йосиф Геров, София, ул. Будапеща 32,
срещу Митко Дамянов Дамянов чрез адвокат
Мирослав Кирилов Димитров, София, ул. Солунска 36, ет. 3, ап. 6; „Крами – КМ“ – ООД, чрез
адвокат Мирослав Кирилов Димитров, София,
ул. Солунска 36, ет. 3, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 6229/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 14283/2012 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Невена Спасова Моджахед чрез
адвокат Милена Чавдарова Коцева, София, район
„Средец“, ул. Цар Шишман 3Б, ап. 4, ап. 4, срещу
Вахид Али Моджахед чрез особен представител
Димитър Лазаров Найденов, София, пл. Македония 1, ет. 10, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 6368/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 341/2013 по описа на Окръжен съд
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Сливен, подадена от Югоизточно държавно предприятие, ТП Държавно горско стопанство „Твърдица“ – гр. Твърдица, чрез адвокат Магдалена
Найденова Данчева, Сливен, ул. Г. С. Раковски 1,
ет. 1, офис 6, срещу Георги Ганчев Димитров,
Твърдица, ул. Иван Вазов 13.
НА 8.05.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето гра ж данско отделение, 5642/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 582/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Агросим“ – ЕАД, чрез адвокат
Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон І, 6А,
ет. 1; ЕТ „ИСМ 91 – Иса Сали“, представлявано от
Иса Сали Феим чрез адвокат Зорница Михайлова,
Добрич, ул. Независимост 2а, ет. 3, кантора 1.
Т рето гра ж данско отделение, 5833/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1122/2013 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Цанко Йорданов Димитров
чрез адвокат Дженка Енчева, Стара Загора,
ул. Цар Иван Асен Втори 69, вх. А, ет. 1, срещу
Милен Данев Ленков, Стара Загора, кв. Три чучура 105, вх. Б, ет. 3, ап. 22.
Т рето гра ж данско отделение, 6836/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 447/2013 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Силвия Димитрова Христова,
София, ул. Владайска 35, ет. 3, кантора 3, срещу
„Апи Билдинг“ – ЕООД, чрез адвокат Зорница
Гъркова-Люцканова, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 225А, вх. 1, ет. 1, офис 5.
НА 12.05.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 7512/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 8103/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Константин Петров Въжаров чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Иван Петров
Въжаров чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Вера Тодорова
Въжарова чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Жива Иванова
Фикова чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Мария Петрова
Каназирска-Василева чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Мирна Барбара Алкалай чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8,
ет. 3; Йосиф Алкалай чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Андреа Алкалай чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Цанко
Стефанов Хаджистойчев чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Неделя Петрова Шишкова чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3,
срещу Българска академия на науките, София,
ул. 15 ноември 1; Столична община, София,
ул. Московска 33; държавата, представлявана от
министъра на регионалното развитие, София,
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Второ гра ж данско отделение, 7530/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4179/2012 по описа на Апелативен съд
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София, подадена от „Инвер София“ – ЕООД, чрез
адвокат Антоанета Пиперкова, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 19, срещу „Ню Бояна филм“ – АД,
София, м. Киноцентър – Бояна, и трета страна
„Констръкшън Ентърпрайсис“ – ЕООД, чрез
адвокат Диана Симеонова София, ул. Иван Денкоглу 42, ет. 2.
Второ гра ж данско отделение, 7698/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1572/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Полиграфически изделия
върху метални листа“ – АД, чрез адвокат Георги
Атанасов, София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б,
ет. 3 – 5, срещу Министерство на културата,
София, бул. Александър Стамболийски 17; Министерство на регионалното развитие, София,
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19, и страна „Аудиовидео Орфей“ – ЕАД, София, бул. Самоков 60.
В т о р о г р а ж д а н с к о о т д е л е н и е , 31 /2 014 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 736/2013 по описа на Окръжен съд
Плевен, подадена от Илиян Пламенов Иванов
чрез адвокат Камелия Татарска, Мездра, ул. Св.
св. Кирил и Методий 19, срещу Пламен Иванов
Иванов чрез адвокат Милка Цветанова, Плевен,
ул. Ресен 8А.
Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие , 173/2 014,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 16744/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Авел 50“ – ЕООД, София,
ул. Гладстон 39, срещу Ивона Димитрова Грозданова чрез адвокат Веселин Ангелов, София, бул. Витоша 1, ет. 1, кантора 152; Димитър Димитров
Грозданов, София, кв. Филиповци, ул. Люлин 9.
Вт ор о г р а ж д а нс ко о тд е л е н и е , 217/2 014,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3363/2012 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Василка Костадинова
Стоева чрез адвокат Силвия Цветкова, София,
бул. Васил Левски 41, ет. 2, срещу Пенка Антонова Михайлова чрез адвокат Николай Ангелов,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2; Мария
Цветанова Филипова чрез адвокат Николай
Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2;
Митко Матеев Примов чрез адвокат Николай
Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2;
Спас Костадинов Арнаудов, с. Гълъбово, област
Пловдив, ул. Родопи 68.
Трето гражданско отделение
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 2759/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 846/2012 по описа на Окръжен съд
Враца, подадена от „Централна кооперативна
банка“ – А Д, чрез процесуален представител
Костадин Дупчев, София, ул. Георги Сава Раковски 103, срещу Даниел Данчев Ганчев чрез
адвокат Светла Генова, Враца, ул. Лукашов 10,
ет. 3, офис 311, и вещо лице Антония Димитрова
Факалийска-Пендичева.
Трето гражданско отделение, 4011/2013, по
касационна жалба срещу решението от 12.04.2013 г.
по описа на Висш адвокатски съвет, подадена
от Божидара Стаменова Атанасова, Пловдив,
ул. Христо Станчев 5, вх. Б, срещу Висш адвокатски съвет, София, ул. Цар Калоян 1А.
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Т рето гра ж данско отделение, 6246/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1199/2013 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Рени Минчева Николова чрез адвокат Мария, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1, срещу
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез адвокат
Мими Кънева, Бургас, ул. Александровска 20,
ет. 1, ап. десен.
Т рето гра ж данско отделение, 6640/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2368/2012 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Хюсеин Насъф Хюсеин чрез
адвокат Лиляна Катрафилова, Несебър, ул. Иван
Вазов 6, срещу Мергюл Бейнаби Хюсеин чрез
адвокат Ирена Русчева, Силистра, ул. Христо
Ботев 2, офис 2, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Руен.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5735/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 61/2013 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Валентина Георгиева Милева, Сливен,
ул. Ген. Драгомиров 4, вх. Б, ап. 5, срещу Митко
Стефанов Митев, Сливен, ул. Зорница 3 А; Пенка
Добрева Митева, Сливен, ул. Зорница 3 А; Донко Митков Стефанов чрез особен представител
Димитър Митев, Сливен, ул. Г. С. Раковски 9, и
страна Социално подпомагане – Сливен.
Четвърто гражданско отделение, 7263/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 7925/2012 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Инге“ – ООД, София, р-н „Подуяне“, ул. Въстаник 2, срещу Елена Христова
Гавалюгова, София, ж.к. Дружба 2, бл. 404, вх. В,
ет. 4, ап. 78; Любомир Александров Стоилов,
София, р-н „Подуяне“, ул. Въстаник 2.
Четвърто гражданско отделение, 7686/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 13402/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от Биляна Цецкова Тончева,
София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1, срещу София
Стефанова Вачева чрез адвокат Весела Стойкова,
София, ул. Солунска 38, вх. Б; Василка Дойнова
Вачева чрез адвокат Весела Стойкова, София,
ул. Солунска 38, вх. Б.
Четвърто гражданско отделение, 7832/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 438/2013 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Милен Соколов Свиленов чрез
адвокат Албена Койчева, София, ул. Д-р Георги
Вълкович 8, ет. 2, офис Г, срещу Даниела Петрова
Иванова чрез адвокат Кремена Трифонова, София,
ул. Кръстьо Сарафов 40, и страна Дирекция „Социално подпомагане“ – Перник, ул. Радомир 1.
Четвърто гражданско отделение, 479/2014,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 349/2013 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Агенция „Митници“ – София,
чрез процесуален представител Женя Атанасова
Стефанова, Свиленград, ул. Асен Илиев 4, Митница Свиленград, срещу Димитър Донев Атанасов чрез адвокат Всевдана Венкова Овчарова,
Свиленград, ул. Георги Скрижовски 1, офис 1.
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НА 13.05.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 4880/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1927/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Кооперация „Бенковски“ чрез
адвокат Татяна Мечкова, София, бул. Витоша 1А,
Т. дом, ет. 4, офис 407, срещу „Средец“ – ООД,
чрез адвокат Росица Василева, София, ул. Гечкинли 4, партер.
Първо гра ж данско отделение, 7285/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1338/2013 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Еньо Емилов Киров чрез
адвокат Росица Манолева, Пловдив, ул. Братя
Пулиеви 4, ет. 2, стая 212, срещу Валентин Василев Стамболиев, Пловдив, ул.Кавала 14; Надя
Антонова Чешмеджиева, София, ул. Проф. Асен
Златаров 3, ет. 2, ап. 4.
Първо гра ж данско отделение, 7755/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2/2013 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Василка Костова Мирчева
чрез адвокат Илка Русева-Минчева, гр. Генерал
Тошево община Добрич, ул. Васил Априлов 8,
ет. 1, офис 5; Костадинка Тодорова Василева
чрез адвокат Илка Русева-Минчева, гр. Генерал
Тошево, община Добрич, ул. Васил Априлов 8,
ет. 1, офис 5; Валентина Илинична Стефанова
чрез адвокат Илка Русева-Минчева, гр. Генерал
Тошево, община Добрич, ул. Васил Априлов 8,
ет. 1, офис 5; Олга Кирилова Стефанова чрез
адвокат Илка Русева-Минчева, гр. Генерал Тошево, община Добрич, ул. Васил Априлов 8, ет. 1,
офис 5; Стефан Кирилов Стефанов чрез адвокат
Илка Русева-Минчева, гр. Генерал Тошево, община Добрич, ул. Васил Априлов 8, ет.1, офис 5;
Надежда Русева Златева чрез адвокат Илка Русева-Манчева, гр. Генерал Тошево, община Добрич,
ул. Васил Априлов 8, ет. 1, офис 5; Николай Русев
Стефанов чрез адвокат Илка Русева-Минчева,
гр. Генерал Тошево, община Добрич, ул. Васил
Априлов 8, ет. 1, офис 5; Антоанета Андреева
Канева чрез адвокат Илка Русева-Манева, гр. Генерал Тошево, община Добрич, ул. Васил Априлов 8, ет. 1, офис 5; Лиляна Андреева Думанова
чрез адвокат Илка Русева-Манева, гр. Генерал
Тошево, община Добрич, ул. Васил Априлов 8,
ет. 1, офис 5; Нели Кирилова Драганчева чрез
адвокат Илка Русева-Манева, гр. Генерал Тошево, община Добрич, ул. Васил Априлов 8, ет. 1,
офис 5; Ева Кирилова Урсова чрез адвокат Илка
Русева-Минчева, гр. Генерал Тошево, община
Добрич, ул. Васил Априлов 8, ет. 1, офис 5, срещу
Юлияна Петрова Русева-Гианти чрез адвокат
Юлия Отузбирова, Добрич, ул. 25-ти септември
56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Александър Радославов
Боев чрез адвокат Трифон Станев, Силистра,
ул. Симеон Велики 4, вх. Б, ап. 1.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 6580/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 504/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Жельо Неделчев Желев
чрез адвокат Зоя Кълвачева Цвяткова, Стара
Загора, бул. Митрополит Методий Кусев 35,
вх. А, ет. 1, ап. 1; Марийка Славова Желева чрез
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адвокат Зоя Кълвачева Цвяткова, Стара Загора,
бул. Митрополит Методий Кусев 35, вх. А, ет. 1,
ап. 1, срещу Стоян Събев Стоянов чрез адвокат
А лександър Цоков Желязков, Стара Загора,
ул. Цар Иван Шишман 81, вх. А, ет. 1, вход-юг;
Камен Данчев Вълчев чрез адвокат Александър
Цоков Желязков, Стара Загора, ул. Цар Иван
Шишман 81, вх. А, ет. 1, вход-юг; Стоянка Иванова Стоянова чрез адвокат Александър Цоков
Желязков, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман
81, вх. А, ет. 1, вход-юг; Иван Иванов Стоянов,
Стара Загора, ул. Иван Гарванов 44, ет. 1, ап. 1.
Второ г ра ж данско отде ление, 7467/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 368/2013 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Емилия Георгиева Каролева
чрез адвокат Райек Заатри, Перник, ул. Търговска 46, ет. 1, офис 8, срещу Ивайло Пламенов
Каролев, Перник, ул. Ленински проспект, бл. 5,
вх. Б, ап. 29.
Второ гра ж данско отделение, 7783/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 100/2013 по описа на Окръжен съд
Шумен, подадена от Михаил Николаев Попов,
София, ул. Оборище 72В; Петър Николаев Попов,
София, ул. Оборище 72В, срещу Евгени Юлианов
Генчев, Шумен, ул. Цар Освободител 22, вх. 1,
ет. 7, ап. 16; Николай Петков Николов, Шумен,
ул. Цар Освободител 1, ет. 13, ап. 78.
Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие , 657/2 014,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 141/2012 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Росица Горанова Радикова, Смол ян, ул. Бек лийца 12; А лексан дър Смилчов
Силков, гр. Чепеларе, област Смолян, ул. Славей
1; Виолета Смилкова Силкова, гр. Чепеларе,
област Смолян, ул. Славей 1; Емил Смилчов
Силков чрез адвокат Пламен Николов, Пловдив,
ул. Р. Даскалов 53; Надежда Тодорова Влакхова,
гр. Чепеларе, област Смолян, ул. Христо Ботев
59; Светла Горанова Шейтанова, гр. Чепеларе,
област Смолян, ул. Чернатица 27; Сийка Горанова Радикова-Кондакчиева, гр. Чепеларе,
област Смолян, ул. Васил Гаджуров 36; Анка
Асенова Рекева, гр. Чепеларе, област Смолян,
срещу „Алфа БГ – ГБ“ – ООД, чрез адвокат Васил
Киров, София, ул. Отец Паисий 78, ет. 2, ап. 7.
Трето гражданско отделение
Т рето гра ж данско отделение, 5460/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 56/2013 по оп иса на Ок р ъжен с ъд
Благоевград, подадена от Васил Георгиев Чолаков чрез адвокат Гергана Бечванова-Янчева,
Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 34, срещу
Конфедерацията на независимите синдикати в
България чрез адвокат Иван Сотиров, София,
пл. Македония 1, ет. 8, стая 13.
Т рето гра ж данско отделение, 5734/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 274/2013 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Мима Иванова Спасова
чрез адвокат Емилия Недева, Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 2, Легис център, срещу
Дончо Димитров Парапанов чрез адвокат Иван
Нанев, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 3.
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Т рето г ра ж данско отде ление, 5826/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1565/2013 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ чрез адвокат
Вилма Димитрова, Велико Търново, ул. Христо
Ботев 86, срещу „Зърнени храни – Велико Търново“ чрез адвокат Светослав Иванов Мандиков,
Велико Търново, бул. Васил Левски 41, ет. 2.
Т рето г ра ж данско отде ление, 6451/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 329/2013 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Стоянка Господинова Костова
чрез адвокат Петър Борисов Христов, Стара
Загора, ул. Гладстон 56, ет. 2, офис 9, срещу Димитър Драганов Димитров чрез адвокат Кирилка
Тончева Андреева, Стара Загора, ул. Гладстон 56,
ет. 2, офис 10; Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, чрез адвокат Борислав Димитров
Божинов, София, ул. Цар Калоян 6, офис 108.
Т рето г ра ж данско отде ление, 6871/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 792/2013 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Бисер Венелинов Кирилов, Русе,
кв. Родина, бл. Скъта, вх. Г, ап. 1, срещу Соня
Тодорова Петрова чрез адвокат Емил Абрашев,
Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 3, офис 17, и страна
Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен,
пл. Иван Мендиликов 8, ет. 2; Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, ул. Ангел Кънчев
1, ет.1.
Т рето г ра ж данско отде ление, 7660/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 32/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Влада Игоревна Парфенова чрез
адвокат Румен Исов, Пловдив, ул. Софроний
Врачански 4, ет. 2, ап. 4, срещу Георги Василев
Тунчев чрез адвокат Гергана Мерджанова Василева, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 3,
офис 2, и страна Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ – Пловдив,
бул. Руски 13.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5196/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2518/2012 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Мария Фоти Мутафчиева
чрез адвокат Силви я А лександрова, Софи я,
бул. Витоша 25, ет. 5, офис 9; Камелия Цезар
Вауте чрез адвокат Цветанка Филипова, София,
ул. Алабин 33, ет. 1, кантора 137, и контролираща страна Върховна касационна прокуратура,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 5563/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 68/2013 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Пепа Иванова Караделева
чрез адвокат Грета Минева, Пловдив, ул. Антим І № 11, срещу Димитър Петров Бекриев
чрез адвокат Анна Йорданова, Пловдив, ул. Цар
Калоян 19, ет. 7.
Четвърто гражданско отделение, 5772/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 815/2013 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Илия Петков Стоянов чрез адвокат
Антоанета Денева Колева, Варна, ул. Вл. Вар-
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ненчик 55, стая 203, срещу Агенция „Митници“
чрез лице за съдебен адрес Митница Варна,
пл. Петко Р. Славейков 2, Варна.
Четвърто гражданско отделение, 5886/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3833/2012 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Атанас Серафимов Атанасов чрез адвокат Красимир Атанасов Алексиев,
Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 1, срещу Веселина
Димитрова Виденова чрез адвокат Веселина Канатова-Бучкова, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1 59 8/2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 293/2012 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от „Адиг“ – ЕООД, чрез адвокат Христо Мандалчев, Пловдив, ул. Четвърти
януари 36, ет. 5, срещу „Марвин“ – ООД, чрез
адвокат Елена Василева Христова, Сливен,
ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 262 8/2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 4203/2011 по описа на А пелат ивен
с ъ д С о фи я, пода дена о т Общ и на К ю с т ендил, пл. Велбъжд 1, Кюстендил, срещу „Украса – 2000“ – ЕООД, чрез адвокат Румен Антимов,
Кюстендил, ул. Демокрация 36А.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 29 9 2/2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 77/2013 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от „Транс Русинов“ – ЕООД, Ямбол,
ж.к. Възраждане 27, вх. Б, ап. 7, срещу „И Еф
Д ж и Лизинг“ – ЕА Д, ч рез а двокат Гергана
Станева, София, район „Триадица“, ул. Три уши
10Б, бл. 4, ет. 5.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 33 4 3/2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 724/2013 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Делчо Владимиров Делчев
чрез адвокат Весела Георгиева, София, ул. Три
уши 6Б, ет. 4, срещу Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д, и
трета страна Светлозар Иванов Първанов чрез
особен представител Росица Мечкова, София,
ул. Алабин 33, вх. А, кантора 335.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 3610/2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1620/2011 по описа на Апелативен съд
С офи я, пода дена о т „Бъ л гаро -а мери к а нск а
кредитна банка“ – АД, чрез адвокат Павел Димов Найденов, София, бул. Цариградско шосе
1А, ет. 2, ап. 3, срещу Националната агенция
по приходите, София, Княз Ал. Дондуков 52;
„Темпо Петрол“ – ЕООД, София, ул. Франсис
де Пресансе 28.
НА 14.05.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 436/2014,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1572/2013 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Таня Георгиева Попова чрез
адвокат Румен Илиев, Бургас, ул. Цар Асен 30;
Атанас Димитров Попов чрез адвокат Румен
Илиев, Бургас, ул. Цар Асен 30, срещу Георги
Стойков Терзиев чрез адвокат Димитър Статев,
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Несебър, ул. Еделвайс 44; Щерион Веселинов
Маринов чрез адвокат Димитър Статев, Несебър, ул. Еделвайс 44; Нела Щерионова Маринова чрез адвокат Димитър Статев, Несебър,
ул. Еделвайс 44.
Трето гражданско отделение
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 5247/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 510/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Руска Колева Койчева, Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 26, вх. 4, ет. 6, ап. 18, срещу
Димитър Тодоров Тодоров чрез адвокат Мария
Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1; Милка
Димитрова Гърдева чрез адвокат Мария Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1.
Т рето гра ж данско отделение, 6886/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 648/2013 по описа на Апелативен съд
София, подадена от ЕТ „Руди ВАС – Иван Василев“ чрез адвокат Светослав Тончовски, София,
ул. Позитано 22, ет. 2, срещу Иван Живков Кожухаров чрез адвокат Красимир Петков, София,
ул. Алабин 34, ет. 1, кантора 2.
Т рето г ра ж данско отде ление, 7112/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 560/2013 по описа на Окръжен съд
Пазарджик, подадена от София Стефанова Караджова, Пазарджик, ул. Първа 98, срещу „Лем
Комерс“ – ООД, чрез адвокат Михаил Мерджанов,
Пазарджик, ул. Петко Машев 11, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5193/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4148/2011 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Сити Дженерал 1“ – ЕООД,
София, ул. Златен рог 22, срещу Вихра Милкова
Тарабанова чрез адвокат Мая Божилова, София,
бул. Витоша 1а, ет. 1, кантора 165.
Четвърто гражданско отделение, 6532/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 541/2013 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от ЕТ Никола Щерев Лачев
с фирма „Никщер – Никола Щерев“ чрез адвокат Димитър Генев, Хасково, ул. Хан Кубрат 8,
срещу Община Симеоновград, пл. Шейновски
3, Симеоновград; Маргарита Николова Славова,
Симеоновград, ул. Илинден 6; Стефан Николов
Лачев, София, ж.к. Люлин, бл. 401, вх. Г, ет. 6,
ап. 79.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 214 4/2 01 3,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3564/2012 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „ДИА“ – ЕООД, София,
ул. Галичица 33Б, срещу Веселин Иванов Бакърджиев чрез адвокат Йордан Йорданов, София,
ул. Позитано 9, ет. 3, офис 7 – 8.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 216 3/2 01 3,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1782/2008 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Булгарплодекспорт“ – ООД,
София, ул. Лавеле 32, ет. 5, офис 5, срещу Любен
Николов Велев чрез адвокат Ангел Милушев,
Пазарджик, ул. Иван Вазов 5, ет. 2, ст. 1, и трета
страна „Сити Пропъртис“ – ЕООД, чрез адвокат
Екатерина Николова, Пловдив, ул. Алцеко 16, ет. 2.

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 2172/2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 283/2012 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Светослав Божидаров Илчовски, действащ като ЕТ с фирма „Светослав Илчовски“, Кнежа, ул. Солун 11, срещу
Частна производителна кооперация „Съгласие“,
с. Малорад.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 352/2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 120/2013 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Новател“ – ЕООД,
София, бул. България 45А, срещу „ЕВО“ – ООД,
Горна Оряховица, ул. Янко Боянов 3.
Вт ор о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 4 81 /2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 131/2010 по описа на Окръжен съд
Ловеч, подадена от „Хармония – БГ“ – АД, София, ул. Княз Борис І № 71, срещу Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
София, ул. Аксаков 29.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 372 3/2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 346/2012 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от „Транслог“ – АД,
Велико Търново, ул. България 21, вх. Д, ет. 1,
срещу Саймън Джон Хюс чрез адвокат Светослав
Йорданов, София, бул. Драган Цанков 36, ет. 3,
офис 337; Лора Нелсън Хюс чрез адвокат Светослав Йорданов, София, бул. Драган Цанков 36,
ет. 3, офис 337.
НА 15.05.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето г ра ж данско отде ление, 5933/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 901/2012 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Атанас Ангелов Христов, с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе; Милка Белчева
Христова, с. Лом Черковна, община Бяла, област
Русе, срещу Бисер Атанасов Ангелов чрез адвокат
Катина Драгомирова Христова, Русе, ул. Драма 15.
Т рето г ра ж данско отде ление, 6067/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 9073/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица
Йоанна – ИСУЛ“ – ЕАД, София, ул. Бяло море 8,
срещу Михаил Брайков Маджунов чрез адвокат
Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4.
Т рето гра ж данско отделение, 6208/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6300/2013 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Националната здравноосигурителна каса, София, ул. Кричим 1, срещу Ириян
Веринов Киров чрез адвокат Надя Антонова,
София, ул. Христо Белчев 14.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5663/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 209/2013 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Фатме Ахмедова Сюлейманова,
Севлиево, ул. Мара Белчева 7, срещу Основно
училище „Емилиян Станев“ чрез адвокат Елена Колева, Габрово, пл. Възраждане 5; Богдана
Драганова Георгиева чрез адвокат Елена Колева,
Габрово, пл. Възраждане 5.
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Четвърто гражданско отделение, 5948/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 635/2013 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Иван Николаев Караиванов чрез
адвокат Евгения Рачева, гр. Левски, ул. П. К.
Яворов 1, срещу ЕТ Вярка Велчева Палащурова
с фирма „Палащурова – Вярка Палащурова“ – с.
Малчика, чрез адвокат Борислав Блажев, Плевен,
ул. Ресен 8, вх. Б, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 7753/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 533/2013 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Станислав Валериев Александров чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич,
бул. 25-и септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу
Веселина Бончева Александрова чрез адвокат
Галина Пеева Пенчева, Добрич, бул. Добруджа
(9-и септември) 9, подн. А, офис 304.
НА 19.05.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 18 85/2 01 3,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 839/2012 по описа на Апелативен съд
София, подадена от ЕТ Пламен Ангелов Граматиков с фирма „Граматиков и син – Пламен
Граматиков“, Пловдив, срещу „ЗД Евроинс“ – АД,
с изпълнителен директор Антон Пиронски чрез
адвокат Ради Георгиев, София, бул. Христофор
Колумб 43.
НА 19.05.2014 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 66/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1635/2012
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Георги Димитров Илиев чрез адвокат Кристина
Бобева-Танева, София, ул. Кърниградска 6, ет. 3;
Валентина Недкова Илиева чрез адвокат Кристина Бобева-Тенева, София, ул. Кърниградска 6,
ет. 3, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД,
София, ул. Г. Бенковски 3.
Първо търговско отделение, 83/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1490/2012
по описа на Апелативен съд София, подадена
от „Радита“ – ООД, Търговище, чрез адвокат
Димитър Тончев, София, бул. Сливница 178,
ет. 3, офис 1, срещу Министерството на труда
и социалната политика, София, ул. Триадица
2, и трета страна Община Лозница, ул. Васил
Левски 6, гр. Лозница.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 3 0 6 0/2 01 3,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 205/2013 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, с изпълнителен директор Стоян Станимиров Проданов
чрез адвокат Мариан Гочев, София, бул. Джеймс
Баучър 87, срещу Петър Василев Петров чрез
адвокат Димитър Бозуков, Пловдив, ул. Княз
Александър Първи 9; Весела Тодорова Петрова
чрез адвокат Димитър Бозуков, Пловдив, ул. Княз
Александър Първи 9.
НА 21.05.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 6798/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5402/2009 по описа на Софийски градски
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съд, подадена от Иван Кръстев Цветков, София,
бул. Черни връх 41, вх. Е, ап. 85, срещу Венцислав Стоянов Николов, съдебен адрес София,
ж.к. Люлин, бл. 380, вх. В, ап. 23, чрез Лиляна
Георгиева Япракова и трета страна ЖСК „Бял
нарцис“, София, ул. Кричим 12Б, вх. Б.
НА 26.05.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие, 268 0/2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1032/2013 по описа на Окръжен съд
Стара Загора, подадена от Марко Тодоров Динев
чрез адвокат Димитър Гроздев, Стара Загора,
бул. Генерал Столетов 66, ет. 1, ап. 3; Тодор
Динев Цонев чрез адвокат Димитър Гроздев,
Стара Загора, бул. Генерал Столетов 66, ет. 1,
ап. 3, срещу Веселин Иванов Колев, Казанлък,
ул. Петко Стайнов 9А.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 2994/2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 960/2012 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от „Кракра“ – АД, чрез адвокат
Владимир Александров, Перник, ПАК, срещу
„Близу Медиа енд Броудбенд“ – ЕАД, София,
ул. Никола Габровски 83.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 2998/2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3742/2012 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Рафет Ахмед Ахмед чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано
9, вх. А, ет. 3, офис 9; Асие Али Ахмед чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9,
вх. А, ет. 3, офис 9; Селиме Рамадан Ахмед чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано
9, вх. А, ет. 3, офис 9; Селиме Рамадан Ахмед,
действаща като майка и законен представител
на Рафет Айдън Ахмед чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис
9; Селиме Рамадан Ахмед, действаща като майка
и законен представител на Сердар Айдън Ахмед
чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9, срещу ЗК „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51 Д, и трета
страна Месут Мюмюнов Юсеинов, Кърджали,
ул. Възрожденци 9, вх. А, ет. 2, ап. 8.
НА 27.05.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5507/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1074/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Росица Цонева Георгиева чрез
адвокат Снежана Лазарова, Варна, ул. Оборище 7,
офис 3; Йордан Николов Йорданов чрез адвокат
Снежана Лазарова, Варна, ул. Оборище 7, офис
3, срещу Иванка Митева Йорданова чрез адвокат
Дора Митева, Варна, ул. Авксентий Велешки 16.
Второ търговско отделение
Вт ор о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1 26 6/2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 272/2012 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Свилен Тодоров Рачев чрез
адвокат Цветелин Николов Игнатов, Търговище, ул. Лилия 4, вх. А, ет. 2, офис 6; Виктория
Крайчева Рачева чрез адвокат Цветелин Николов
Игнатов, Търговище, ул. Лилия 4, вх. А, ет. 2,
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офис 6; Юлия Стоянова Рачева чрез адвокат Цветелин Николов Игнатов, Търговище, ул. Лилия
4, вх. А, ет. 2, офис 6; Тодор Янков Рачев чрез
адвокат Цветелин Николов Игнатов, Търговище,
ул. Лилия 4, вх. А, ет. 2, офис 6, срещу публичен
изпълнител при Териториален директор на ТД
на НАП – Варна, Шумен, пл. Освобождение 2.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 22 3 0/2 01 3,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1571/2012 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Уникредит лизинг“ – АД,
София, бул. Цариградско шосе 40, срещу „Дженерали Застраховане“ – АД, София, бул. Княз
Дондуков 68.
1826
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от кмета на община Козлодуй, кмета на община Бяла Слатина и кмета на община Оряхово
на ПМС № 4 от 16.01.2014 г. за условията, реда
и критериите за избор на проекти и програми
и прозрачното изразходване на средствата по
чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (Публична
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите“) (ДВ, бр. 6 от 2014 г.) и
ПМС № 19 от 7.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. (ДВ, бр. 12 от 2014 г.), по което
е образувано адм. дело № 3788/2014 г. по описа
на Върховния административен съд.
1976
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от кмета на община Златарица на ПМС № 19 от
7.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2014 г. и приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1,
по което е образувано адм. дело № 3788/2014 г.
по описа на Върховния административен съд.
1977
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Иванка Димитрова Алексова
и Костадин Асенов Алексов против Заповед № 54
от 12.02.2014 г. на кмета на община Гърмен, с
която е одобрен подробен устройствен план
(ПУП) – (ПРЗ) план за застрояване и регулация в обхват УПИ І, пл. № 1, кв. 7 по плана
на с. Марчево, община Гърмен, като УПИ І,
пл. № 1, кв. 7, се разделя на два самостоятелни
урегулирани поземлени имота УПИ І-1, кв. 7, и
УПИ ІІІ-1, кв. 7, по плана на с. Марчево, община
Гърмен, област Благоевград, за строителство на
къщи за гости по червения и зеления цвят на
приложен към заповедта проект е образувано
адм. дело № 143/2014 г. по описа на съда и е
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.04.2014 г. от 14 ч. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обявяване на оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което
трябва да съдържа: а) трите имена и адреса,
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телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес; г)
номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
1967
Административният съд – Враца, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е образувано
адм. дело № 189 по описа на съда за 2014 г. по
протест на Районна прокуратура – Мездра, против подзаконов нормативен акт на Общинския
съвет – Мездра – Наредба № 1 за поддържане
и опазване на обществения ред на територията
на община Мездра, приета с Решение № 142 от
протокол № 18 от 27.01.2005 г., изменена и допълнена с Решение № 165 от протокол № 20 от
31.03.2005 г., с Решение № 315 от протокол № 31
от 24.02.2006 г., с Решение № 170 от протокол
№ 14 от 2.10.2008 г., с Решение № 208 от протокол № 16 от 27.11.2008 г., с Решение № 138 от
протокол № 10 от 28.06.2012 г., с Решение № 417
от протокол № 25 от 26.09.2013 г. и с Решение
№ 441 от протокол № 27 от 28.11.2013 г. Делото
е насрочено за 20.05.2014 г. в 11 ч.
2062
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Добрич срещу Решение № 29-2
по протокол № 29 от заседание на Общинския
съвет – гр. Добрич, проведено на 11.02.2014 г.,
в частта му по т. I, с което се изменя чл. 19,
ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Добрич,
неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация. По оспорването
е образувано адм. д. № 170/2014 г. по описа на
Административния съд – гр. Добрич, насрочено
за 22.04.2014 г. от 10 ч.
2025
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик,
Станка Димитрова, подаден против Решение
№ 26 от 11.02.2014 г. на Общинския съвет – Пазарджик, взето по протокол № 2. По протеста
е образувано адм. д. № 204/2014 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик, насрочено
за разглеждане в о.с.з. на 8.04.2014 г. от 10 ч.
2063
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Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Силистра, с който е оспорена т. 17
от приложение № 1 към чл. 49 от Наредбата
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услугите в община Силистра,
приета с решение на Общинския съвет – Силистра, № 882 по протокол № 35 от 30.01.2014 г.,
с която се въвежда такса за услуга „хранене“ на
5 – 6-годишни деца в ЦДК/ОДЗ, и че по повод
на оспорването е образувано адм. дело № 52 по
описа на Административния съд – Силистра, за
2014 г., по което е насрочено съдебно заседание
за 7.05.2014 г. от 11 ч.
2026
Административният съд – София-град, второ
отделение, 39 състав, съобщава, че по жалба
срещу Решение № 642 от 21.11.2013 г. на СОС,
обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 110 от
21.12.2013 г., е образувано адм.д. № 1320/2014 г.
по описа на съда, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 4.06.2014 г. от 14 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок
от деня на обнародването на това съобщение
в „Държавен вестник“, като подадат писмена
молба със съдържание и приложения, посочени
в чл. 218, ал. 5 и 6 от Закона за устройство на
територията.
2064
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1 и 2 и
чл. 163 АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 189/2014 г. по описа на АССO, което ще бъде
разгледано в открито съдебно заседание на
14.05.2014 г. в 10 ч. и е с предмет на оспорване
Решение № 864 на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин, прието с протокол № 29 на заседание на
30.01.2014 г., с което решение на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 8 и 28 ЗНА Общинският съвет – гр. Елин Пелин, изменя и допълва
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация. Конституирани страни в производството са: оспорващ – областният управител на Софийска област, и административен
орган – Общинският съвет – гр. Елин Пелин,
страна – Софийската окръжна прокуратура.
1985
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196, чл. 157, ал. 1 и 2 и чл. 163 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 262/2014 г.
по описа на АССO, което ще бъде разгледано в
открито съдебно заседание на 14.05.2014 г. от 10 ч.
и е с предмет на оспорване Решение № 1219 на
Общинския съвет – Самоков, прието с протокол
№ 31 на заседание на 6.02.2014 г., с което решение
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 8 и
28 ЗНА Общинският съвет – гр. Самоков, изменя
и допълва Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков
и взаимодействието му с общинската администра-
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ция. Конституирани страни в производството са:
оспорващ – областният управител на Софийска
област, и административен орган – Общинският
съвет – гр. Самоков, страна – Софийската окръжна прокуратура.
2027
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Желка Хубенова Пенчева,
Красимир Цветков Пенчев, Любозара Цветкова
Георгиева и Руска Иванова Тодорова, всички от
Стара Загора, с искане за обявяване нищожността
на Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – Стара Загора, с което е одобрен
ПУП – план за регулация и план за застрояване на територията на парк „Бедечка“ – част
от кадастрален район 513, обхващащ квартали
от № 801 до № 831, в частта му относно УПИ
VІ-6706, 6711, 6713, 6714 в кв. 823, УПИ І-6128,
УПИ ІІ-6190, УПИ ІІІ-6197, всички в кв. 829,
УПИ ІІ-144 в кв. 828 и улица. По жалбата е
образувано адм. д. № 457/2013 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници в производството по адм. д. № 457/2013 г. в едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията на
чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението следва да се
приложат писмени доказателства, удостостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
2028
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-4 състав, призовава Емил Методиев
Стефанов с последен адрес област Монтана, община Вълчедръм, с. Септемврийци, ул. Морава
(Д. Благоев) 75, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 4.06.2014 г. в 9,30 ч. в качеството му
на ответник по гр. д. № 11784/2012 г. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ул. 2
ГПК (отм).
2004
Габровският районен съд уведомява ответницата Мария-Фернанда Росеро Суарес, родена
на 3.08.1977 г., от Еквадор, без известен настоящ
или постоянен адрес, че има образувано гр. д.
№ 412/2014 г. по описа на съда със страни: Ивайло Иванов Цанков – ищец, и Мария-Фернанда
Росеро Суарес – ответник, с основание на иска
чл. 132 СК, по което е насрочено открито съдебно
заседание на 22.04.2014 г. в 9,30 ч. за изслушване.
2003
Софийският районен съд, І ГО, 43 състав,
призовава Красимира Димитрова Найденова
с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 638,
вх. А, ет. 3, ап. 9, да се яви в съда на 29.04.2014 г.
в 11,15 ч. като ответница по гр. д. № 6785/97,
заведено от Божанка Радкова Станоева. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
2078
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ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „СИАС – Милосърдие Интеграция
Грижа“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 30.04.2014 г.
в 13 ч. в София, район „Изток“, кв. Дианабад,
бл. 56, ап. 88, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета на управителния съвет на сдружението за
дейността му за 2011, 2012 и 2013 г.; 2. приемане
на годишните финансови отчети за дейността на
сдружението за 2011, 2012 и 2013 г.; 3. промяна в
устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2047
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
„Шампионите“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 14.05.2014 г. в 19 ч. на следния адрес: София,
ул. Драган Цанков 8 (спортната зала), при следния
дневен ред: 1. освобождаване на стари и избор на
нови членове на управителния съвет; 2. приемане
на изменения и допълнения в устава. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26
от устава на сдружението общото събрание да
се проведе същия ден в 20 ч., на същото място
и при същия дневен ред колкото и членове да
се явят.
2008
1. – Бордът на сдружение „Пи Ем Ай – България Чаптър“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 15.05.2014 г. в 18 ч. в София, ул. Незабравка
25, Парк-хотел „Москва“, зала Конферанс 5, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет; 2. избор на нов състав на управителния
съвет на сдружението; 3. разни.
2009
11. – Централното ръководство на БНРП и
1/10 част от членовете на БНРП – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и т. 15 от устава на
партията и ЗПП свикват редовен 11-и конгрес
на БНРП на 17.05.2014 г. в 10 ч. в салона на
читалище „Славянска беседа“ – София, ул. Г.
С. Раковски 127, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Централното ръководство
и Централната контролна комисия за периода
2011 – 2014 г.; 2. промени в устава на партията;
3. избор на ново Централно ръководство, Централна контролна комисия и председател на
партията; 4. разни.
2086
13. – Управителният съвет на сдружение
„АРЗ Солидарност“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.05.2014 г. в 18,30 ч. в офиса на сдружението
в София, ул. Екзарх Йосиф 1, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс и финансов отчет на сдружението за
2013 г.; 2. приемане на отчет на УС за дейностите
през 2013 г.; 3. разглеждане на проектобюджет за
дейността на сдружението през 2014 г.; 4. промени в устава на сдружението; 5. промени в броя
и състава на управителния съвет; 6. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1986
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8. – Управителният съвет на Асоциацията
на топлофикационните дружества в България,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от
устава на асоциацията свиква общо събрание
на асоциацията на 20.05.2014 г в 14 ч. в София,
ул. Ястребец 23Б – Централно управление на
„Топлофикация София“ – ЕАД, зала 306, със
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на управителния съвет на АТДБ през
периода юни 2012 – април 2014 г.; 2. обсъждане и
приемане на изменения и допълнения на устава;
3. приемане и изключване на членове на асоциацията; 4. избиране и освобождаване на членове
на управителния съвет; 5. приемане на основни
насоки и програма за дейността на асоциацията
за периода 2014 – 2015 г.; 6. приемане щата и бюджета на асоциацията за периода 2014 – 2015 г.; 7.
определяне размера на встъпителната вноска на
годишния членски внос и сроковете за тяхното
внасяне за периода до следващото общо събрание;
8. вземане на решения, предвидени от закона или
устава на АТДБ, приети като допълнения към
дневния ред на общото събрание. Поканват се
да присъстват всички членове на асоциацията.
При липса на кворум на основание чл. 21, ал. 1
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч.
2048
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за социална и екологична отговорност“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 22.05.2014 г. в 10 ч. на адрес:
София, бул. Цариградско шосе, бл. 22, вх. А,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. промяна на
състава на управителния съвет; 2. обсъждане на
дейността на сдружение с нестопанска цел „Център за социална и екологична отговорност“; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага за същия ден от
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2029
1. – Управителният съвет на СКЛА „Локомотив“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на клуба на 23.05.2014 г. в 10,30 ч.
в заседателната зала на стадион „Локомотив“,
бул. Рожен 23, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба за периода 2012 – 2013 г.;
2. промяна в УС на клуба; 3. разни.
2030
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по шейни „София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 25.06.2014 г. в 16 ч. в офиса на клуба
в ж.к. Люлин, бл. 986, вх. Е, ап. 143, общо отчетно-изборно събрание на членовете на клуба
при следния дневен ред: 1. избор на управителен
съвет; 2. избор на контролна комисия; 3. разни.
2081
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по шейни „Люлин“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 26.06.2014 г. в 16 ч. в офиса на клуба
на ул. Хайдушка поляна 145, София, отчетноизборно събрание на членовете на клуба при
следния дневен ред: 1. избор на управителен
съвет; 2. избор на контролна комисия; 3. разни.
2082
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1. – Управителният съвет на сдружение „Институт на дипломираните финансови консултанти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 28.05.2014 г.
в 17 ч. в София, ул. Златен рог 16, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността за изтеклата 2013 г.; 2. приемане на годишен финансов и счетоводен отчет
за 2013 г.; 3. приемане на Насоки за дейността
на сдружението за 2013 – 2014 г.; 4. промени в
устава; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали
във връзка с дневния ред са на разположение в
седалището на сдружението.
2080
1. – Управителни ят съвет на Асоциаци я
на българск ите пл у вци, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.05.2014 г. в 18 ч. на адрес: София, ж.к. Бъкстон, ул. Тодор Каблешков 14, централен офис
на Eurocompact Ltd., при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на управителния съвет на
асоциацията; 2. избор на ръководни органи на
асоциацията; 3. приемане на промени в устава
на асоциацията; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
2087
19. – Управителният съвет на СЛР – ЛРД
„Батак“, гр. Батак, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на делегатите си на 30.05.2014 г. в 19 ч. в малката
зала на Културния дом, намираща се в гр. Батак,
пл. Освобождение, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на дружеството през
2013 г.; 2. отчетен доклад на контролния съвет
за 2013 г.; 3. избор на членове на управителния
съвет – председател, зам.-председател и секретар; 4. избор на членове на контролен съвет и
председател; 5. приемане програма за развитие
и стопанисване на дивечовите запаси за 2014 г.;
6. приемане финансов план на дружеството за
2014 г.; 7. разни. Поканват се делегатите на дружеството да присъстват на събранието.
2031
1. – Управителният съвет на Сдружение на
производителите на взривни вещества в България,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 20 от устава на дружеството свиква редовно
общо събрание на сдружението на 26.05.2014 г. в
9 ч. в офиса на дружеството във Варна, ул. Архитект Петко Момилов 26, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен финансов отчет и
доклад на УС на сдружението за 2013 г.; проект
за решение – ОС приема годишен финансов отчет
и доклад за дейността на УС на сдружението за
2013 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през 2013 г.; проект
за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на УС за дейността им през 2013 г.;
3. приемане на работна програма, бюджет на
сдружението и членски внос за 2014 г.; проект
за решение – ОС приема предложените работна
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програма, бюджет на сдружението и членски внос
за 2014 г.; 4. утвърждаване и приподписване устава на сдружението от новия управител Димитър
Йорданов Иванов без извършване на промени
в него поради промяна в управлението и представителството на съдружника „Никас“ – ООД;
проект за решение – утвърждава и приподписва
устава на сдружението от новия управител Димитър Йорданов Иванов, без да извършва промени
в него поради промяна в управлението и представителството на съдружника „Никас“ – ООД.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали за провеждане
на събранието на основание чл. 21 от устава на
дружеството са на разположение на членовете на
сдружението не по-късно от 10 дни преди събранието в офиса на сдружението всеки работен ден
от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на дружеството общото събрание ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2032
1. – Управителният съвет на Асоциацията
на българските села, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на
сдружението свиква извънредно общо събрание
на 13.05.2014 г. в 9 ч. във Велико Търново, ул.
Мария Габровска 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове и доброволно оттегляне
на членове от асоциацията; 2. промяна в състава
на управителния съвет; 3. извършване на промени в устава на сдружението; 4. организационни
въпроси; 5. разни. Поканват се всички членове
на асоциацията да вземат участие в общото събрание на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2033
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.05.2014 г. в
14 ч. в сградата на ЧПГ „АК – Аркус“ – Велико
Търново, ул. Драгоман 16, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за дейността на Настоятелство „Американски колеж – Аркус“ при
Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“
през 2013 г.; 2. приемане на годишен отчет за
дейността за 2013 г.
1987
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „Спортист 2011“,
гр. Ген. Тошево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо отчетно-изборно
събрание на сдружението на 20.05.2014 г. в 18 ч.
в малката зала на Община Генерал Тошево с
адрес: гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов
5, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на сдружението през изтеклата календарна година и за целия мандатен период на
управлението; 2. освобождаване от отговорност
на УС; 3. приемане и освобождаване на членове
на сдружението; 4. изменение и допълнение в
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устава на сдружението; 5. избор на нов управителен съвет и председател; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред от 19 ч.
2049
1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.06.2014 г. в
17 ч. в сградата на ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейност та на управителния
съвет на сдружението за 2013 г.; 2. отчет на
контролния съвет; 3. програма за действие за
следващия период; 4. избор на нови членове
на управителния съвет. 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. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в
общото събрание.
2050
15. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Орфей – 1970“ – гр. Девин, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от
устава на сдружението свиква отчетно-изборно
общо събрание на 10.05.2014 г. в 18 ч. в хижа
„Орфей“ – с. Борино, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на управителния съвет на
сдружението; 2. отчетен доклад на контролния
съвет на сдружението; 3. приемане на бюджет
и план за проявите на сдружението за 2014 г.;
4. избор на нов управителен съвет; 5. избор на
председател на управителния съвет; 6. избор на
нов контролен съвет; 7. избор на председател
на контролния съвет; 8. промени в устава на
сдружението; 9. други.
1997
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Футболен клуб Димитровград – 1947“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание (отчетно-изборно)
на 3.06.2014 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в Димитровград, ул. Химкомбинатска 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2013 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов
отчет на сдружението за 2013 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2013 г.; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност членовете на УС за
дейността им през 2013 г.; 3. разни. Поканват
се всички членове да вземат участие в общото
събрание. Материалите по дневния ред са на
разположение на членовете всеки работен ден
в Димитровград, ул. Химкомбинатска 3. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2122
12. – Управителни ят съвет на Фу тболен
клуб „Раковски“ – Ивайловград, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 и чл. 23,
ал. 5, т. 3 от устава на к луба свиква общо събрание на к луба на 20.05.2014 г. в 18 ч. в К луба на
ловеца – Ивайловград, ул. Георги Димитров 46,
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при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2013 г.;
2. отчет за дейността на контролния съвет за
2013 г. и финансов отчет за същата година; 3.
приемане на бюджета на Фу тболен к луб „Раковски“ за 2014 г.; 4. определяне на размера на
членски внос във Фу тболен к луб „Раковски“ за
2015 г.; 5. разни. Поканват се всички членове
да присъстват на общото събрание. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете в офиса на к луба. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19,
ал. 1 от устава на к луба събранието ще се
проведе в 19 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред колкото и членове да
са регистрирани.
2053
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Ст ре л кови к л у б“, Мон т а на , на основа н ие
чл. 23, ал. 1 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 23.05.2014 г.
в 10 ч. в Монтана, ул. Свети Климент Охридски
5А, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на Диман Костадинов Георгиев като член от
УС на сдружението; 2. избиране на Валентин
Петров Игнатов за член на УС на сдружението
за срок до края на мандата на УС; 3. приемане
на промени в устава на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред от 11 ч.
2005
1. – Управителният съвет на „Ротари клуб –
Несебър“, Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 3.06.2014 г. в 18 ч. и 30 мин. в хотел
„Маринер“, к.к. Слънчев бряг, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на клуба за ротарианската
година; 2. освобождаване на УС; 3. избор на нов
УС; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите на събранието
са на разположение на членовете на клуба ежедневно в залата за срещи.
2123
1. – Управителният съвет на Сдружение на
Българските козметолози (СБК), Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на СБК на 10.05.2014 г. в 14 ч. в с. Соколица,
община Карлово, хотелски комплекс „Яев“ – семинарна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността за периода 2013 г.; 2. доклад за
извършена проверка на финансовата дейност на
СБК; 3. утвърждаване на проектопрограма за
дейността на СБК; 4. утвърждаване на проектобюджет на СБК; 5. освобождаване на членовете
на УС и КС и избор на нови членове на УС и
КС; 6. промяна устава на СБК. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
1988
2. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
Меркурий – приятели на Националната търговска гимназия – Пловдив“ на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.05.2014 г. в
18 ч. в кабинета на директора на Националната
търговска гимназия – Пловдив, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване
на „Клуб Меркурий – приятели на Националната
търговска гимназия – Пловдив“; 2. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред и ще
се проведе колкото и членове да се явят.
1998
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Уч и л и щ но нас т оя т е лс т во „На й ден Геров“
при СОУ „Найден Геров“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 19.05.2014 г. в 14 ч. в офиса
на сдружението в Пловдив, ул. Кемера 27, при
следния дневен ред: приемане на финансов и
съдържателен отчет за 2013 г.; промени в устава
на сдружението; промени в състава на УС на
сдружението; други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
2034
1. – Управителният съвет на фондация „Позитивен избор“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията
на 25.06.2014 г. в 9 ч. в офиса на фондацията в
Пловдив, ул. Мали Богдан 15, ет. 2, ап. 4, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС
на фондацията за 2013 г.; 2. приемане на ГФО на
фондацията за финансовата 2013 г.; 3. промени в
устава на фондацията. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
бъде проведено един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
2128
1. – Управителният съвет на сдружение „Настоятелство при СОУ „Св. Константин – Кирил Философ“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 5.11.2013 г. свиква общо
събрание на сдружението на 29.05.2014 г. в 17 ч.
в административната сграда на СОУ „Св. Константин – Кирил Философ“ – Пловдив, ул. Георги Кондолов 44А, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за периода
от 15.03.2013 г. до 29.05.2014 г.; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. 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.
2035
1. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество – Разлог“, гр. Разлог, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на пълномощниците на 30.05.2014 г. в
залата на Общинския съвет – гр. Разлог, в 17 ч.
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС на сдружението за 2013 г.; 2. отчет за
дейността на КС за 2013 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението за 2014 г.; 4. определяне
размера на членския внос за 2015 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на
същото място при същия дневен ред.
2036
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Синдикат на пристанищните
работници и с л уж ители – Р усе“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
29.05.2014 г. в 17 ч. в Яхт клуб – Русе, ул. Пристанищна 23 в Русе, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. избор на
управителен съвет и освобождаване от отговорност на досегашния УС; 3. избор на председател
и освобождаване от отговорност на досегашния
председател; 4. разни.
2088
4. – Управителният съвет на АСК „Лека атле т и к а“ – С л и вен, на о снова н ие на ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.05.2014 г.
в 17 ч. в залата на Спортно училище „Димитър
Рохов“ – Сливен, при следния дневен ред: 1. промени в устава на АСК „Лека атлетика“ – Сливен;
2. избор на нов състав на управителния съвет
на клуба; 3. избиране на председател на УС на
сдружението.
2111
1. – Управителният съвет на Баскетболен
клуб „Верея – баскет“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.05.2014 г. в 17,30 ч. в залата на бившата
УСШ, ул. Българско опълчение 85, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за промяна
на устава; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1989
1. – Управителният съвет при УН на СОУ
„Христо Ботев“ – гр. Сунгурларе, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на УН на
9.06.2014 г. в 17 ч. в голямата зала на Община
Сунгурларе, гр. Сунгурларе, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. приемане
отчета за дейността на УН при СОУ „Христо
Ботев“; 3. отчет на контролния съвет на УН
при СОУ „Христо Ботев“; 4. освобождаване
на членовете на СН и УН при СОУ „Христо
Ботев“ – гр. Сунгурларе; 5. избор на съвет на
настоятелите и контролен съвет при УН; 6.
промяна в устава на училищното настоятелство. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе независимо
от броя на присъстващите един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
2037
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство в
ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 8.05.2014 г. в 17,30 ч. в Хасково в ГПЧЕ „Проф.
д-р Асен Златаров“, ул. Тимок 97, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членове на
училищното настоятелство и приемане на нови
членове; проект за решение – ОС освобождава
членове на УН и приема нови членове; 2. отчет
за дейността на училищното настоятелство за
2012 г.; проект за решение – ОС приема отчета за
дейността на УН за 2012 г.; 3. отчет за дейността
на училищното настоятелство за 2013 г.; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността
на УН за 2013 г.; 4. освобождаване на членове-
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те на управителния съвет на настоятелството;
проект за решение – ОС освобождава членовете
на управителния съвет на УН; 5. избор на нов
управителен съвет с мандат 2014 – 2016 г.; проект
за решение – ОС избира нов управителен съвет
на УН за периода 2014 – 2016 г.; 6. приемане на
бюджет за 2014 – 2016 г.; проект за решение – ОС
приема бюджета за периода 2014 – 2016 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
2052
1. – Управителни ят съвет на Т рак ийско
херпетологично дружество, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
сдружението на 15.06.2014 г. в 13 ч. в Хасково,
бул. България 164, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет относно дейността на сдружението и бъдещото му развитие; 2.
приемане на нови членове и освобождаване на
стари; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за
14 ч. същия ден и ще се проведе на същото място
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
2051
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Обединен младежки спортен к луб Шабла“,
Шабла, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 26.05.2014 г.
в 18 ч. в зала на читалището (МИЦ) на ул. Равно поле 36 при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2013 г.; 2. отчет на
контролния съвет; 3. прекратяване дейността на
ОМСК Шабла – град Шабла; 4. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се отложи с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред и се счита
за редовно независимо от явилите се членове.
2129
21. – Управителният съвет на Асоциацията на
свиневъдите в България, Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията на 21.05.2014 г. в 14 ч. в гр. Хисаря при
следния дневен ред: 1. отчет и информация на
УС за дейността на АСБ за 2013 г.; 2. приемане
на финансовия отчет за 2013 г.; 3. приемане на
годишния доклад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4.
приемане на нови членове; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
2010
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Св. Ив. Рилски“, с. Балван, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 30.05.2014 г. в 14 ч. в сградата
на сдружението в с. Балван редовно общо събра-
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ние на сдружението при следния дневен ред: 1.
приемане отчет за дейността на сдружението за
2013 г.; 2. приемане отчет за финансовата дейност
за 2013 г.; 3. изказвания; 4. избор на управителен
съвет; 5. разни. Регистрацията на членовете ще
започне в 14 ч. на 30.05.2014 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от
устава събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място в с. Балван независимо
от броя на присъстващите членове.
2124
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Бизнес сдружение
Инициатива за Добрич“, с. Добрич, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
(отчетно-изборно) на 26.05.2014 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в с. Добрич, община
Димитровград, ул. Г. С. Раковски 27, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2013 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет
на сдружението за 2013 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на УС за дейността им
през 2013 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността
им през 2013 г.; 3. разни. Поканват се всички
членове да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете всеки работен ден в с. Добрич, община Димитровград, ул. Г. С. Раковски 27. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2130
21. – Управителният съвет на сдружение
„Плаково в бъдеще“, с. Плаково, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 7.06.2014 г. в 18 ч. в сградата на
кметство с. Плаково със следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на сдружението
за 2013 г.; 2. отчет на КС за същия период; 3.
избор на нов УС на сдружението; 4. избор на
нов КС на сдружението; 5. избор на председател
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
2038
Мариана Василева Иванова, лик видатор
н а С Н Ц „С д ру жен ие О бще с т в о с е т н и че ски малцинства“, Луковит, в ликвидация по
ф.д. № 593/2003 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 3-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
2131
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