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М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
ОТ 24 АПРИЛ 2014 Г.

за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Програма на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни

и общински училища през 2014 г. съгласно
приложението.
Чл. 2. Необходимите средства за изпълнение на програмата по чл. 1 да се осигурят
от централния бюджет за 2014 г. в рамките
на предвидените за тази цел средства.
Чл. 3. Неизплатени средства за стипендии
на ученици от общинските училища поради
недостиг на средствата по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
през 2013 г. се осигуряват със средствата
по програмата по чл. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 5а от Закона за закрила на детето
във връзка с чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата
за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби, приета
с Постановление № 298 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37
от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г.,
бр. 48 и 62 от 2013 г. и бр. 36 от 2014 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към чл. 1

ПРОГРАМА
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
Раздел І
Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на културата
Мерки по наредбата

Обхват на мерките

1

2

1. Насърчаване на творческите заложби и потребности Дете от държавно училище по изкуствата и по
на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно фи- културата, финансирано от Министерството
нансово подпомагане.
на културата (МК), класирано индивидуално
през 2014 г. на първо, второ или трето място на
национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства – кур- Дете от училищата по изкуствата и по културата,
сове, майсторски класове, летни академии.
представило служебна бележка от организатора
за включване за обучение в курс по изкуства
и документ за класиране.
1.2. Подпомагане за участие в пленери.

Дете от училищата по изкуствата и по културата,
представило служебна бележка от организатора
за участие в пленер и документ за класиране.
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА: 35
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2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез Ученик от държавно училище по изкуствата
предоставяне на стипендия.
и по културата, финансирано от МК, или
ученик от общинско училище, класиран индивидуално през 2014 г. на първо, второ или
трето място на национален или международен
конкурс, олимпиада или състезание, включени
в програмата.
А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
2.1. Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ –
Ст. Загора, организиран от Националния музикален
фолклорен съюз.
Провежда се 21 – 23 март 2014 г., Ст. Загора.

За индивидуални изпълнители по народно
пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура от четвърта възрастова група – от 16- до 18-годишна
възраст.

2.2. Национален конкурс за изпълнение на българска
музикална творба „Върбан Върбанов“ – Бургас, организиран от НУМСИ „П. Владигеров“, Дружество
„Родни звуци“ – Бургас.
Провежда се 21 – 23 март 2014 г., Бургас.

За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова
група – от 16 до 18 години, по пиано, цигулка,
нисък щрайх, дървени духови, медни духови,
ударни инструменти, класическо пеене.

2.3. Национален конкурс „Светослав Обретенов“ – Провадия, организиран от МК, община Провадия, СБК,
ДМА „Панчо Владигеров“, СМТДБ, НБУ – София,
АМТИИ – Пловдив.
Провежда се 1 – 4 април 2014 г., Провадия.

За индивидуални изпълнители от ІІ възрастова група – от 14- до 18-годишна възраст,
по специалностите пиано, цигулка, виола,
виолончело, контрабас, и от 16- до 18-годишна
възраст – за духови инструменти – кларинет,
фагот, тромпет, цугтромбон и туба.

2.4. Национален конкурс за изпълнители на народни
инструменти и народно пеене „Песенна дъга над Кутев“,
организиран от НУФИ „Ф. Кутев“ – Котел.
Провежда се на 1 април 2014 г., Котел.

За индивидуални изпълнители по народно
пеене, кавал и гайда, гъдулка и тамбура от
пета възрастова група – от 16- до 18-годишна
възраст.

2.5. Национален конкурс за гайдари и инструментални
камерни състави „Вълшебни ритми“, гр. Нови пазар,
организиран от община Нови пазар и НЧ „Хр. Ботев“.
Провежда се 9 – 11 май 2014 г., Нови пазар.

За индивидуални изпълнители до 18-годишна
възраст от четвърта възрастова група – от
17 до 18 години, за висока гайда, и от втора
група – за ниска (каба) гайда.

2.6. Национален конкурс за танцьори „Златна гега“, За индивидуални изпълнители от втора възорганизиран от НУФИ „Ф. Кутев“ – Котел.
растова група – от 15- до 18-годишна възраст.
Провежда се на 26 април 2014 г., Котел.
2.7. Национален конкурс за актова рисунка по натура – За участници от първа възрастова група –
организиран от НГПИ „Св. Лука“ – София.
Х и ХІ клас.
Провежда се на 8 април 2014 г., София.
2.8. Национален ученически конкурс за учебна рисун- За участници от втора възрастова група –
ка по натура, организиран от НУИИ „Ил. Петров“ – Х и ХІ клас.
София, НХА.
Провежда се 10 – 11 май 2014 г., София.
2.9. Национа лен акордеонен конк у рс „Танц у ващи За индивидуални изпълнители от пета възклавиши“ – Нови пазар, организиран от община Нови растова група от 17 до 18 години.
пазар, НЧ „Хр. Ботев“.
Провежда се 24 – 26 април 2014 г., Нови пазар.
2.10. Национален младежки конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн, организиран от Министерството на културата, НДК.
Провежда се 18 – 27 юни 2014 г., София.

Една възрастова група: по живопис, графика,
скулптура, худ. керамика, худ. дърворезба и
мебел, художествена обработка на метали,
художествена тъкан, рекламна графика/графичен дизайн/илюстрация и оформление на
книгата, детски играчки, иконопис/стенопис,
пространствен и промишлен дизайн, театрален,
кино- и телевизионен декор.

2.11. Национален балетен конкурс „Анастас Петров“ – За индивидуални изпълнители младша възДобрич, организиран от фондация МБК – Варна, и раст, момчета и момичета от 15 до 18 години.
община Добрич.
Провежда се 13 – 15 юни 2014 г., Добрич.
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2.12. Национален конкурс „Академика“ за учащи в Една възрастова група, две категории – респециализираните фотографски у чебни заведения, портажна и артистична фотография.
организиран от „Фотографска академия“.
Провежда се на 3 юни 2014 г., София.
2.13. Национален конкурс за изпълнители на тамбура За индивидуални изпълнители от трета въз„Руско Стефанов“, организиран от община Сунгур- растова група – от 16- до 18-годишна възраст.
ларе, област Бургас.
Провежда се на 25 октомври 2014 г., Сунгурларе.
2.14. Национален конкурс „Професор Камен Поп- За ученици от Х и ХІ клас.
димитров“, организиран от НБУ, НМУ „Л. Пипков“ –
София.
Провежда се на 11 април 2014 г., София.
2.15. Национален конкурс „Професор Парашкев Ха- За ученици от Х и ХІ клас.
джиев“, организиран от НМУ „Л. Пипков“ – София.
Провежда се на 30 април 2014 г.
2.16. Национален конкурс/олимпиада или състезание, Ученик, класиран до навършване на 18 годивключени в раздели ІІ, ІІІ и ІV на програмата за 2014 г. ни, индивидуално в съответната възрастова
група, състезателна група, категория, вид
или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, наука, вид спорт, спортна
дисциплина.
Б. МЕЖ ДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
2.17. Международен конкурс за инструменталисти и За индивидуални изпълнители инструменкомпозитори „Музиката и земята“ – София, органи- талисти до 18-годишна възраст.
зиран от Фондация „Земята и хората“, СБМТД.
Провежда се 22 – 27 април 2014 г., София.
2.18. Международен конкурс за класическа китара За индивидуални изпълнители от трета въз„Акад. Марин Големинов“ – Кюстендил, организиран растова група – от 16 до 18 г.
от читалище „Братство 1869“, община Кюстендил.
Провежда се 2 – 5 април 2014 г., Кюстендил.
2.19. Международен конкурс „Млади виртуози“ – Со- За индивидуални изпълнители от трета възфия, организиран от НМУ „Любомир Пипков“ – Со- растова група до 18 години – пиано, флейта,
фия.
кларинет – от 16 до 18 г.
Провежда се 24 – 30 март 2014 г., София.
2.20. Меж д у народен к ла ви рен кон к у рс „К ласи ка За индивидуални изпълнители от ІІІ възраси съвременност“ – Стара Загора, организиран от това група – от 15 до 18 г.
НУМСИ „Христина Морфова“.
Провежда се 15 – 19 октомври 2014 г., Стара Загора.
2.21. Международен цигулков конкурс „Проф. Недял- За индивидуални изпълнители от ІІІ възраска Симеонова“ – Хасково, организиран от община това група – от 16 до 18 г.
Хасково, СБК, СМТД, НМА, АМТИИ.
Провежда се 24 – 26 октомври 2014 г., Хасково.
2.22. Национален клавирен конкурс „Шуман – Брамс“, За индивидуални изпълнители от ІV възрасорганизиран от НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив. това група – от 16 до 18 г.
Провежда се 5 – 8 ноември 2014 г., Пловдив.
2.23. Международен фолклорен конкурс „Пауталия“, За индивидуални изпълнители по народно
организиран от община Кюстендил, НЧ „Братство пеене – от 15 до 18 г.
1869“.
Провежда се 27 – 29 юни 2014 г., Кюстендил.
2.24. Международен конкурс за млади цигулари „Проф. За индивидуални изпълнители от втора възЕмил Камиларов“, организиран от Фондация „Проф. растова група – от 16 до 18 г.
Емил Камиларов“.
Провежда се 22 – 30 октомври 2014 г., София.
2.25. Международен младежки фестивал-конкурс – За индивидуални изпълнители до 18 г. от
„Надежди, таланти, майстори“ – Добрич – А лбена, втора възрастова група – от 15 до 18 г., по
организиран от община Добрич.
специалностите пиано, цигулка, виолончело.
Провежда се 11 – 15 септември 2014 г., Добрич.
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2.26. Международен конкурс/олимпиада или състезание, Ученик, класиран до навършване на 18 години
включени в раздели ІІ, ІІІ и ІV на програмата за 2014 г. индивидуално в съответната възрастова група,
състезателна група, категория, вид жанр или
изкуство, инструмент, раздел, направление,
формат, наука, вид спорт, спортна дисциплина.
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ЗА 2013 Г. ПО РАЗДЕЛ І, Т. 1 (ЕДНОКРАТНО
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ)

35 деца за 2014 г.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ І, Т. 2 (стипендии)

190 деца за 2014 г.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ І, Т. 1 И 2

225 деца за 2014 г.

Раздел ІІ
Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на образованието и науката
Мерки по наредбата

Обхват на мерките

1

2

1. Насърчаване на творческите заложби и потребно- Ученик от държавно училище, финансирано от
сти на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно Министерството на образованието и науката
финансово подпомагане.
(МОН), класиран индивидуално през 2014 г. на
първо, второ или трето място на национален
или международен конкурс, олимпиада или
състезание в областта на науката, изкуството
и спорта, включени в програмата.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по наука и
изкуства, организирани от училища, извънучилищни
педагогически учреждения, научни и творчески съюзи,
фондации, сдружения и фирми.

Ученик от държавно училище, финансирано
от МОН, класиран на първо, второ или трето
място на конкурс, олимпиада или състезание
в областта на изкуството, науката и спорта,
представил служебна бележка за включване
в курсове по науката и изкуствата и документ
за класиране.

1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни
и тренировъчни лагери, организирани от училища,
извънучилищни педагогически учреждения, научни
и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.

Ученик от държавно училище, финансирано
от МОН, класиран на първо, второ или трето
място на конкурс, олимпиада или състезание
в областта на изкуството, науката и спорта,
представил служебна бележка за включване
в пленер, обучителни и тренировъчни лагери
и документ за класиране.

1.3. Подпомагане за участие в национални и междуна- Ученик от държавно училище, финансирано
родни конкурси, олимпиади и състезания, включени от МОН, класиран на първо, второ или трето
в раздел ІІ, т. 2 от програмата.
място на конкурс, олимпиада или състезание
в областта на изкуството, науката и спорта,
представил покана или документ, потвърждаващ участието в национален или международен
конкурс, включен в раздел ІІ, т. 2 от програмата с мерки за закрила на деца с изявени
дарби през 2014 г., и документ за класиране.
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА: 3
2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез Ученик от държавно училище, финансирано
предоставяне на стипендия.
от МОН, или от общинско училище, класиран
индивидуално през 2014 г. на първо, второ или
трето място на национален или международен
конкурс, олимпиада или състезание, включени
в програмата.
А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА
2.1. Национален конкурс „Моите детски мечти“ от Една група – VІІІ – ХІІ клас, в две направлеНационалния календар за извънучилищни дейности ния – литература и изобразително изкуство, с
на МОН, организиран от МОН и НДД.
два раздела – рисунка и приложно изкуство.
Провежда се февруари 2014 г., София.
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2.2. Национален конкурс за весела детска рисунка Една група – VІІІ – ХІІ клас, втора категория.
„Малките нашенци“, организиран от МОН, НДД, община Казанлък, ОДК „Св. Иван Рилски“ – Казанлък.
Провежда се март 2014 г., Казанлък.
2.3. Национален детски конкурс „Диньо Маринов“ Една група – VІІІ – ХІІ клас, индивидуални
за изпълнители на народна музика: певци, инстру- изпълнители по народно пеене, първа и втора
менталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли от категория.
Националния календар за извънучилищни дейности
на МОН, организиран от МОН, НДД, ОДК – Варна,
и община Варна.
Провежда се март 2014 г., Варна.
2.4. Национален конкурс за млади изпълнители на Една група – VІІІ – ХІІ клас, раздел солисти.
детска и забавна песен от Националния календар
за извънучилищни дейности на МОН, организиран
от МОН, НДД, ОДК – Пловдив, и община Пловдив.
Провежда се април 2014 г., Пловдив.
2.5. Национален конкурс за класически, характерен Една група – VІІІ – ХІІ клас, за индивидуи съвременен танц, организиран от община Бургас, ални изпълнители в три жанрови категории:
Обединен детски комплекс – Бургас.
класически, характерен и съвременен танц.
Провежда се април 2014 г., Бургас.
2.6. Национални конкурси под надслов „За хляба наш...“ Една група – VІІІ – ХІІ клас, в конкурса за
за научна разработка (проект) и за есе от Националния индивидуална научна разработка (проект) и
календар за извънучилищни дейности на МОН, орга- в конкурса за есе.
низирани от МОН и НДД, ФХСЛ, ОДК – Благоевград,
и община Благоевград.
Провежда се април 2014 г., Благоевград.
2.7. Национален литературен конкурс „Петя Дубаро- Една група – VІІІ – ХІІ клас, в два раздела –
ва“, организиран от община Бургас, къща-музей „Петя поезия и проза.
Дубарова“, МОН, РИО – Бургас.
Провежда се май 2014 г., Бургас.
2.8. Национален конкурс за стихотворение и есе „Жи- Една група – VІІІ – ХІІ клас, в два раздела –
веем в земята на Ботев“ от Националния календар за есе и стихотворение.
извънучилищни дейности на МОН, организиран от
МОН, НДД, ЦРД – Враца, и община Враца.
Провежда се май 2014 г., Враца.
2.9. Национален конкурс „Бог е любов“, организиран Три групи – V ІІІ – ХІІ к лас, в жанровете
от МОН.
стихотворение, разказ или есе, рисунка и
Провежда се юни 2014 г., Варна.
приложно изкуство (присъжда се само първо
място на националния етап по статут).
2.10. Национален пленер – конкурс по графика и жи- Една група – VІІІ – ХІІ клас, в две категории
вопис „Врачанска есен“, организиран от община Враца графика и живопис.
и СОУ „Отец Паисий“, Враца.
Провежда се септември 2014 г., Враца.
2.11. Национален конкурс за детска рисунка „С очите Една група – VІІІ – ХІІ клас, за индивидуално
си видях бедата“ от Националния календар за извън- класирани участници.
училищни дейности на МОН, организиран от МОН,
ГДПБЗН към МВР и НДД.
Провежда се октомври 2014 г., София.
2.12. Национален ученически конкурс от Национал- Една група – VІІІ – ХІІ клас, за индивидуния календар за извънучилищни дейности на МОН, ални участници в два формата – реферат и
организиран от Национален клуб „Родолюбие“, МОН, презентация.
НДД и др.
Провежда се ноември 2014 г., София.
2.13. Национален танцов конкурс за театрално-сценични Една група – VІІІ – ХІІ клас, за индивидуални
танци – характерни и съвременни танци, класически изпълнители в три жанрови категории – клабалет „България танцува“, организиран от община сически, характерен и съвременен танц.
Димитровград и ОП „Детски и младежки център“ –
Димитровград.
Провежда се ноември 2014 г., Димитровград.
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2.14. Национален конкурс по народно приложно изкуство Една група – VІІІ – ХІІ клас, в народно при„От Коледа до Васильовден“ от Националния календар ложно изкуство, в два раздела – керамика,
за извънучилищни дейности на МОН, организиран от декоративни пана/тъкани.
МОН и НДД.
Провежда се декември 2014 г., София.
2.15. Национални конкурси, включени в раздели І и Ученик от държавно училище, финансирано от
ІІІ на програмата.
МОН, класиран индивидуално в съответната
възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент,
раздел, направление.
Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУК АТА
2.16. Зимен математически турнир „Атанас Радев“.
Четири състезателни групи – VІІІ – ХII клас.
Провежда се на 1 и 2 февруари 2014 г., Бургас (VІІІ –
ХІІ клас).
Състезание в рамките на Зимния математически тур- Две състезателни групи по математическа
нир „Атанас Радев“. Провежда се на 1 и 2 февруари лингвистика – VІІІ – ХІІ клас.
2014 г., Сливен.
2.17. Зимни състезания по информатика.
Провежда се на 1 и 2 март 2014 г., Велико Търново.

Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.

2.18. Национална олимпиада по руски език. Провежда Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
се март 2014 г., Стара Загора.
2.19. Национална олимпиада по френски език. Провежда Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
се март 2014 г., Велико Търново.
2.20. Национална олимпиада по италиански език. Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
Провежда се март 2014 г., София.
2.21. Национална олимпиада по испански език. Про- Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
вежда се март 2014 г., Дупница.
2.22. Национална олимпиада по английски език. Про- Четири състезателни групи – VIII – XI клас.
вежда се март 2014 г., Хасково.
2.23. Национална олимпиада по немски език. Провежда Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
се март 2014 г., Русе.
2.24. Национална олимпиада по химия и опазване на Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
околната среда. Провежда се март 2014 г., Бургас.
2.25. Математическо състезание между профилирани Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил.
Провежда се април, 2014 г., Ловеч.
2.26. Пролетни математически състезания. Провеждат Четири състезателни групи по математика –
се 31 март – 2 април 2014 г.:
VІІІ – ХІ клас.
ІV – VІІІ клас, Русе
ІХ – ХІІ клас, Плевен.
2.27. Пролетно национално състезание по физика. Пет състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
Провежда се март 2014 г., Сандански.
2.28. Национално състезание по компютърни мрежи. Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се април 2014 г., София.
2.29. Национално състезание „Виртуално предприятие“. Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се април 2014 г., София.
2.30. Национална олимпиада по техническо чертане. Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се април 2014 г., Севлиево.
2.31. Национална олимпиада по астрономия. Провежда Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
се април 2014 г., Димитровград.
2.32. Национална олимпиада по география и икономика. Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се април 2014 г., Ямбол.
2.33. Национална олимпиада по информатика. Про- Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
вежда се април 2014 г., Варна.
2.34. Национална олимпиада по физика. Провежда се Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
април 2014 г., Казанлък.
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2.35. Национално състезание по химия и опазване на Една състезателни група – Х – ХІІ клас.
околната среда. Провежда се април 2014 г., Сливен.
2.36. Национална олимпиада по биология и здравно Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
образование. Провежда се април 2014 г., Момчилград,
област Кърджали.
2.37. Национална олимпиада по философия. Провежда Една състезателна група – ІХ – ХІІ клас.
се април 2014 г., Хасково.
2.38. Национална олимпиада по математическа линг- Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
вистика. Провежда се април 2014 г., Плевен.
2.39. Национална олимпиада по математика. Провежда Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
се май 2014 г., София.
2.40. Национална олимпиада по информационни тех- Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
нологии.
Провежда се май 2014 г., Монтана.
2.41. Национална олимпиада по гражданско образо- Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
вание.
Провежда се май 2014 г., Кюстендил.
2.42. Национален конкурс „Млади таланти“, организиран от МОН (част от рамковите програми на Европейския съюз за научни изследвания). Провежда се
май 2014 г., София.

Една състезателни група – VІІІ – ХІІ клас за
индивидуални проекти в три научни области:
естествени науки, комуникационни и информационни технологии и социални науки.

2.43. Национален пролетен турнир по информатика. Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се юни 2014 г., Пловдив.
2.44. Математическо състезание „Европейско Кенгуру“, Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
организирано от Съюза на математиците в България и
МОН. Финален етап. Провежда се юни 2014 г., София.
2.45. Многоезично национално състезание по английски, Х и ХІ клас – единадесет състезателни груиспански, италиански, немски, руски и френски език. пи: АИ – НЕ; АЕ – ФЕ; АЕ – ИЕ; АЕ – РЕ;
Провежда се ноември 2014 г., Кюстендил.
Н Е – А Е; Н Е – РЕ; ФЕ – А Е; ФЕ – И Е;
ИЕ – АЕ; ИЕ – ФЕ; РЕ – АЕ.
В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУК АТА И ИЗКУСТВАТА
2.46. Международна Менделеева олимпиада по химия. Възрастова група до 18 години.
Провежда се април – май 2014 г., Украйна.
2.47. Международна олимпиада по философия. Про- Възрастова група до 18 години.
вежда се май 2014 г., Литва.
2.48. Международен детски конкурс „Слънце, радост, Една група VІІІ – ХІІ клас за индивидуални
красота“, организиран от община Несебър.
изпълнители в три раздела – пиано, народна
Провежда се юни 2014 г., Несебър.
песен, забавна/естрадна песен.
2.49. Международна олимпиада по математика. Про- Възрастова група до 18 години.
вежда се юни – юли 2014 г., Кейптаун, Южна Африка.
2.50. Международна олимпиада по физика.
Провежда се юли 2014 г., Казахстан.

Възрастова група до 18 години.

2.51. Международен конкурс за изкуства „Радост на Една група VІІІ – ХІІ клас в раздели: кавал,
брега“, организиран с подкрепата на РИО – Бургас, об- народна песен, забавна песен.
щина Несебър, община Поморие и община Приморско.
Провежда се юли 2014 г.
2.52. Международна олимпиада по биология. Провежда Възрастова група ІХ – ХІІ клас.
се юли 2014 г., Бали.
2.53. Международна олимпиада по химия. Провежда Възрастова група до 18 години.
се юли 2014 г., Ханой, Виетнам.
2.54. Меж дународна олимпиада по математическа Възрастова група до 18 години.
лингвистика. Провежда се юли – август 2014 г., Пекин, Китай.
2.55. Международна олимпиада по информатика. Про- Възрастова група до 18 години.
вежда се юли 2014 г., Тайван.
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2.56. Международна олимпиада по география и иконо- Възрастова група до 18 години.
мика. Провежда се юли – август 2014 г., Краков, Полша.
2.57. Международен конкурс за изпълнители на детска Една група VІІІ – ХІІ клас за индивидуални
и забавна песен „Речни ноти“, организиран от община изпълнители на забавна песен.
Тутракан, Общински център за извънучилищни дейности – Тутракан. Провежда се август 2014 г., Тутракан.
2.58. Международна олимпиада по астрономия. Про- Възрастова група до 18 години.
вежда се септември или октомври 2014 г., Киргизия.
Г. ДЪРЖ АВНИ УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
2.59. Финали на Ученически игри от Националния Една група (момичета) – VІІІ – Х клас.
спортен календар на МОН.
Една група (момчета) – VІІІ – Х клас.
Провеждат се май – юни 2014 г.
1. Ученик от държавно училище или от общинско училище, класиран на I място в
един от спортовете – бадминтон, тенис на
маса, шахмат и лека атлетика – 7 дисциплини
(без щафета).
2. Ученик от държавно училище или от общинско училище, класиран на I място за
индивидуална награда от отбор, класиран
на I място в един от спортовете – баскетбол,
волейбол, хандбал, футбол.
2.60. Финали на Ученически игри за учениците с
увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система от
Националния спортен календар на МОН. Провежда
се февруари – март – юни 2014 г.

Една група (момичета) – VІІІ – Х клас.
Една група (момчета) – VІІІ – Х клас.
Ученик от държавно училище или от общинско училище, класиран на I място в един от
спортовете: бадминтон, тенис на маса.

2.61. Зимни олимпийски игри, световни, европейски,
балкански първенства, световни ранглисти (за спортове, в които не се провеждат световни и европейски
първенства) и аналогични първенства за хора с увреждания през 2014 г. – финали по олимпийски вид спорт,
спортна дисциплина, категория, едноместни лодки.

Две групи (момичета, девойки) – VІІІ – ХII
клас.
Две групи (момчета, юноши) – VІІІ – ХII клас.
1. Ученик от държавно училище, финансирано
от МОН – спортист без прекъснати състезателни права, класиран на I, II или III място
по вид спорт, спортна дисциплина, категория,
едноместни лодки.
2. Ученик от държавно училище, финансирано
от МОН – спортист без прекъснати състезателни права, класиран на I място за индивидуална награда в колективните спортове.

2.62. Финали на държавни първенства по вид спорт
през 2014 г., с изключение на:
– финали на турнири, купи, кръгове и/или предварителни и подборни серии по вид спорт;
– финали на ДИП по спортове, включени в ученически игри.

Две групи (момичета, девойки) – VІІІ – ХII
клас.
Две групи (момчета, юноши) – VІІІ – ХII клас.
1. Ученик от държавно училище, финансирано
от МОН – спортист без прекъснати състезателни права, класиран на I място в ДИП по
вид спорт, спортна дисциплина, категория,
едноместни лодки.
2. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН – спортист без прекъснати
състезателни права, класиран на I място за
индивидуална награда от отбора, класиран
на I място от колективните спортове.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІІ, Т. 1 (еднократно финансово
подпомагане):

3 деца за 2014 г.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІІ, Т. 2 (стипендии):

475 деца за 2014 г.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІІ, Т. 1 И 2

478 деца за 2014 г.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

Раздел ІІІ
Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на земеделието и храните
Мерки по наредбата

Обхват на мерките

1

2

1. Насърчаване на творческите заложби и потребности Дете от държавно училище, финансирано от
на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно Министерството на земеделието и храните
финансово подпомагане.
(МЗХ), класирано индивидуално на първо,
второ или трето място на национален конкурс, олимпиада или състезание, включени
в програмата за 2014 г.
1.1. Подпомагане на обучение в курсове по науката,
организирани в училища, извънучилищни педагогически центрове, творчески съюзи, фондации, фирми,
сдружения.

Дете от държавно училище, финансирано от
МЗХ, на възраст от 15 до 18 години, представило служебна бележка за включване в
курсове по наука и документ за класиране.
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА: 5

2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 Ученик в държавно училище, финансирано
чрез предоставяне на стипендия.
от МЗХ, или от общинско училище, класиран
индивидуално през 2014 г. на първо, второ
или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание,
включени в програмата.
А. НАЦИОНА ЛНИ КОНКУРСИ
2.1. Национален ученически горски конкурс.
Провежда се април 2014 г., София

Възрастова група – от 15 до 18 години.

2.2. Национален конкурс по фермерство в две направ- Възрастова група – от 15 до 18 години.
ления: Растениевъдство и Животновъдство.
Провежда се март 2014 г., Стара Загора
2.3. Национален конкурс за проектиране на мебели. Възрастова група – от 15 до 18 години.
Провежда се април 2014 г., София
2.4. Национален конкурс по хранителни технологии Възрастова група – от 15 до 18 години.
и техника. Провежда се ноември 2014 г., Пловдив
2.5. Национален конкурс или състезание, включени Ученик, класиран индивидуално в съответв раздели І, ІІ или ІV на програмата.
ната възрастова група, състезателна група,
категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, наука,
вид спорт, спортна дисциплина.
Б. МЕЖ ДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
2.6. Меж дународен екологичен форум „Сребърна“. Възрастова група – от 15 до 18 години.
Конкурс за ученически индивидуални проекти по
екология и опазване на околната среда, организиран от МОН, НДД, сдружение „Екосвят“, община
Силистра, фондация „Еврика“.
Провежда се юни 2014 г., Силистра.
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦ АТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІІІ, Т. 1.
(еднократно финансово подпомагане)

5 деца за 2014 г.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦ АТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІІІ, Т. 2

10 деца за 2014 г.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦ АТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІІІ, Т. 1 И 2

15 деца за 2014 г.
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С Т Р. 1 1

Раздел ІV
Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на младежта и спорта
Мерки по наредбата

Обхват на мерките

1

2

1. Насърчаване на творческите заложби и потребно- Ученик в държавно спортно училище, фисти на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно нансирано от Министерството на младежта
финансово подпомагане.
и спорта (ММС), класиран на първо, второ
или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство и
балканско първенство (източноевропейско
първенство) или на първо място на финали на
държавно първенство, по спортове, включени
в програмата за 2014 г.
1.1. Подпомагане за участие в държавни и международни първенства, включени в програмата за 2014 г.
1.2. Подпомагане за участие в тренировъчни лагери по
спортове, включени в програмата за 2014 г.

Ученик в държавно спортно училище, финансирано от ММС, представил служебна бележка
за участие в държавно или международно
първенство или в тренировъчен лагер, както
и документ за класиране, съгласно програмата
за 2014 г.

2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез Ученик в държавно спортно училище, финанпредоставяне на стипендия.
сирано от ММС, или от общинско училище,
класиран на първо, второ или трето място
на олимпийски игри, световно първенство,
европейско първенство, балканско първенство
(източноевропейско първенство) или на първо
място на финали на държавно първенство,
включени в програмата за 2014 г.
2.1. Международни състезания и финали на държавни
първенства за съответните възрастови групи и пол,
включени в календарите на лицензираните български
спортни федерации.*

1. Ученик в държавно спортно училище от
VІІІ до ХІІ клас, класиран до навършване
на 18 години в индивидуален шампионат на
първо, второ или трето място на олимпийски
игри, световно първенство или европейско
първенство по индивидуален спорт, включен
в учебната програма на училището;
*Регистър на спортните федерации е публикуван на – в спорта акробатика – постигнато класиране
електронната страница на ММС.
само в многобой.
2. Ученик в държавно спортно училище от
VІІІ до ХІІ клас, класиран до навършване
на 18 години в индивидуален шампионат на
първо, второ или трето място на балканско
първенство (източноевропейско първенство)
или на първо място на финали на държавно
първенство по олимпийски индивидуален
спорт, включен в учебната програма на училището, и при спазване на следните изисквания:
– постигнато класиране при минимум участие
на 4 държави и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория;
– за спорта модерен петобой – постигнато
класиране в дисциплините, по които се провеждат ЕП и/или СП.
3. Ученик в държавно спортно училище от
VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на
18 години индивидуална награда в колективен спорт, включен в учебната програма на
училището, на олимпийски игри, световно
първенство, европейско първенство, балканско
първенство (източноевропейско първенство).
4. Ученик в държавно спортно училище от
VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване
на 18 години индивидуална награда, от отбор, класиран на първо място на финали на
държавно първенство, в колективен спорт,
включен в учебната програма на училището.

С Т Р.

12
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ВЕСТНИК
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2.2. Международни състезания и финали на държавни
първенства за съответните възрастови групи и пол,
включени в календарите на лицензираните български
спортни федерации по спортовете, по които през учебната 2013 – 2014 г. се осъществява обучение в спортните
училища.*

1. Ученик в общинско училище от VІІІ до
ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на
първо, второ или трето място на олимпийски
игри, световно първенство или европейско първенство по спортовете акробатика, бадминтон,
биатлон, борба (класически и свободен стил),
бокс, вдигане на тежести, гребане, джудо,
кану-каяк, карате-до, кик-бокс, колоездене,
*Регистър на спортните федерации е публикуван на конен спорт, лека атлетика, модерен петобой,
електронната страница на ММС.
плуване, самбо, скокове батут, ски алпийски
дисциплини, ски бегови дисциплини, сноуборд,
спортна гимнастика, спортна стрелба, тенис,
тенис на маса и художествена гимнастика;
– в спорта акробатика – постигнато класиране
само в многобой.
2. Ученик в общинско училище от VІІІ до
ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат
на първо, второ или трето място на балканско
първенство (източноевропейско първенство)
или на първо място на финали на държавно
първенство по спортовете бадминтон, биатлон,
борба (класически и свободен стил), бокс, вдигане на тежести, гребане, джудо, кану-каяк, колоездене, конен спорт, лека атлетика, модерен
петобой, плуване, скокове батут, ски алпийски
дисциплини, ски бегови дисциплини, сноуборд,
спортна гимнастика, спортна стрелба, тенис,
тенис на маса, художествена гимнастика и при
спазване на следните изисквания:
– постигнато класиране при минимум участие
на 4 държави и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория;
– за спорта модерен петобой – постигнато
класиране в дисциплините, по които се провеждат ЕП и/или СП.
3. Ученик в общинско училище от VІІІ до
ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективните
спортове волейбол, баскетбол, футбол, хандбал,
на олимпийски игри, световно първенство,
европейско първенство, балканско първенство
(източноевропейско първенство).
4. Ученик в общинско училище от VІІІ до
ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години
индивидуална награда, от отбор, класиран на
първо място на финали на държавно първенство
в колективните спортове волейбол, баскетбол,
футбол, хандбал.
2.3. Национален и международен конкурс/олимпиада Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до
или състезание, включени в раздели I, II или III на ХІІ клас, класиран до навършването на 18 гопрограмата за 2014 г.
дини индивидуално в съответната възрастова
група, състезателна група, категория, вид или
жанр изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, учебен предмет, наука, проект,
вид спорт, спортна дисциплина.
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІV, Т. 1.
(еднократно финансово подпомагане)

5 деца за 2014 г.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІV, Т. 2 (стипендии)

267 деца за 2014 г.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІV, Т. 1 И 2

272 деца за 2014 г.
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Раздел V
Средства за изпълнение на мерките по раздели І – ІV
Общ брой на децата, обхванати
в програмата по раздели І – ІV
по министерства

Обхват на мерките

Необходими финансови средства

1

2

3

Еднократно финансово подпо- Дете, класирано индивидуално на Еднократно финансово подпомагамагане.
първо, второ или трето място на
не на дете в размер до 195 лв.
национален или международен
конкурс, олимпиада или състезание по раздели І, ІІ, ІІІ и ІV от
програмата за 2014 г.
1. Министерство на културата – Дете от държавно училище, фи35 деца.
нансирано от МК, класирано
индивидуално на първо, второ
или трето място на национален
или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени
в програмата за 2014 г.

6825 лв.

2. Министерство на образованието Дете от държавно училище, фии науката – 3 деца.
нансирано от МОН, класирано
индивидуално на първо, второ
или трето място на национален
или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта
на науката, изкуството и спорта,
включени в програмата за 2014 г.

585 лв.

3. Министерство на земеделието Дете от държавно училище, фии храните – 5 деца.
нансирано от МЗХ, класирано
индивидуално на първо, второ
или трето място на национален
или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени
в програмата за 2014 г.

975 лв.

4. Министерство но младежта и Дете от държавно спортно учиспорта – 5 деца.
лище, финансирано от ММС,
класирано на първо, второ или
трето място на олимпийски игри,
световно първенство, европейско
първенство и балканско първенство или на първо място на финали на държавно първенство по
спортове, включени в програмата
за 2014 г.

975 лв.

Всичко:

9360 лв.

48 деца за 2014 г.

Стипендии.

Необходими средства за стипендии
съгласно чл. 16, ал. 6 и 7 от
Наредбата – за 12 месеца
в размер 135 лв. месечно

1. Министерство на културата:

363 стипендии

285 475 лв.

– общ брой на децата от държавни училища по изкуствата,
обхванати в програмата по раздел І, т. 2 (стипендии)

180 стипендии за 2014 г.

159 925 лв.

– необходими финансови средства за изплащане през 2014 г. на
предоставени стипендии на деца
от държавни училища по изкуствата по програмата за 2013 г.

173 стипендии от 2013 г.

115 830 лв.

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

1

2

3

– общ брой на децата от общинск и у чилища, обх ванати
в програмата по раздел І, т. 2
(стипендии)

10 стипендии за 2014 г.

9720 лв.

2. Министерство на образованието и науката

1107 стипендии

1 191 050 лв.

– общ брой на децата от държавни и общински училища,
о бх ва нат и в п р ог ра мат а по
раздел ІІ, т. 2 (стипендии)

475 стипендии за 2014 г.

241 035 лв.

– необходими финансови средства за изплащане през 2014 г.
на предоставени стипендии на
деца от държавни училища по
програмата за 2013 г.

88 стипендии от 2013 г.

71 280 лв.

– необходими финансови средства за изплащане през 2014 г.
на предоставени стипендии за
деца от общински училища по
програмата за 2013 г.

544 стипендии за 2013 и
2014 г.

878 735 лв.

3. Министерство на земеделието и храните

14 стипендии

10 530 лв.

– общ брой на децата от държавни училища, обхванати в
програмата по раздел ІІІ, т. 2
(стипендии)

8 стипендии за 2014 г.

6210 лв.

– необходими финансови средства за изплащане през 2014 г.
на предоставени стипендии на
деца от държавни училища по
програмата за 2013 г.

4 стипендии от 2013 г.

2970 лв.

– общ брой на децата от общински училища, обхванати в
програмата по раздел ІІІ, т. 2
(стипендии)

2 стипендии за 2014 г.

1350 лв.

4. Министерство на младежта
и спорта

313 стипендии

303 585 лв.

– общ брой на децата от държавни спортни училища, обхванати в програмата по раздел ІV,
т. 2 (стипендии)

170 стипендии за 2014 г.

176 955 лв.

– необходими финансови средства за изплащане през 2014 г.
на предоставени стипендии на
деца от държавни спортни училища по програмата за 2013 г.

46 стипендии от 2013 г.

37 530 лв.

– общ брой на децата от общински училища, обхванати в
програмата по раздел ІV, т. 2
(стипендии)

97 стипендии за 2014 г.

89 100 лв.

Всичко:

942 стипендии за 2014 г.

Всичко деца, обхванати в про- 990 деца
грамата за 2014 г., и необходими средства за еднократно
финансово подпомагане и за
стипендии
2885

1 790 640 лв.
1 800 000 лв.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
ОТ 24 АПРИЛ 2014 Г.

за приемане на методики за остойностяване
и за заплащане на медицинската помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ съгласно приложение № 1А
и Методика за заплащане на дейностите в
извънболничната медицинска помощ съгласно
приложение № 1Б.
Чл. 2. Приема Методика за остойностяване
на дейностите в болничната медицинска помощ съгласно приложение № 2А и Методика
за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ съгласно приложение № 2Б.
Чл. 3. Приема Методика за остойностяване
на комплексното диспансерно наблюдение на
пациентите с кожно-венерически и психични
заболявания съгласно приложение № 3А и
Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожновенерически и психични заболявания съгласно
приложение № 3Б.
Чл. 4. Приема Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната
дентална помощ съгласно приложение № 4А
и Методика за заплащане на дейностите в
извънболничната дентална помощ съгласно
приложение № 4Б.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. До утвърждаване от Надзорния съвет
на Националната здравноосигурителна каса
на списък с медицински изделия, които Националната здравноосигурителна каса заплаща
в условията на болничната медицинска помощ при условията и по реда, предвидени в
§ 34, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
(ДВ, бр. 60 от 2012 г.), Националната здравноосигурителна каса заплаща медицински
изделия до стойността, посочена в договор за
приемане на обеми и цени на медицинската
помощ за 2014 г., сключен между Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз на основание чл. 55д от Закона
за здравното осигуряване.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 55е, ал. 3 от Закона за здравното
осигуряване.
§ 3. Отменя се Постановление № 353 на
Министерския съвет от 2012 г. за приемане на
методики за остойностяване и за заплащане
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на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
от Закона за здравното осигуряване (ДВ,
бр. 2 от 2013 г.).
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение № 1А
към чл. 1
МЕТОДИКА
за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ
Раздел I
Методика за остойностяване на дейностите
в първичната извънболнична медицинска
помощ
I. Изчисляването на реимбурсните стойности на отделните дейности в обхвата на
п ърви ч н ат а и зв ън б о л н и ч н а мед и ц и нс к а
помощ (ПИМП) се извършва при следната
последователност:
1. Обобщаване на информацията от НЗОК
за обема и цените на отчетените и заплатени на общопрактикуващите лекари (ОПЛ)
дейности през последните три години.
2. Обобщаване на информацията от Националния статистически институт (НСИ)
за броя и демографската структура на населението.
3. Изчисляване на нови реимбурсни цени
на базата на прогнозни обеми.
II. Заплащането на изпълнителите на
първична медицинска помощ се формира
на базата на два основни компонента – заплащане за капитация (за брой записани
здравноосигурени лица (ЗОЛ) и заплащане
за дейност:
1. Капитационно плащане:
1.1. за лица от 0 до 18 години;
1.2. за лица от 18 до 65 години;
1.3. за лица над 65 години;
1.4. за всички лица – за осигуряване на
достъп до медицинска помощ извън обявения си работен график на ЗОЛ, в съответствие с Наредба № 40 на министъра на
здравеопазването от 2004 г. за определяне
на основни я пакет от здравни дейности,
гарантирани от бюджета на Националната зд ра внооси г у ри т ел на к аса (обн., Д В,
бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 и 102 от
2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г.,
бр. 45, 62 и 100 от 2010 г., бр. 49, 52 и 97 от
2011 г., бр. 99 и 100 от 2012 г. и бр. 31 и 111
от 2013 г.; Решение № 10580 на Върховния
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административен съд от 12 юли 2013 г. по
адм. д. № 1856 от 2013 г. – бр. 12 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 15 от 2014 г.), наричана понататък „Наредба № 40 от 2004 г.“.
2. Заплащане за дейност:
2.1. Дейност по програма „Детско здравеопазване“:
2.1.1. профилактични прегледи за лица от
0 до 1 година;
2.1.2. профилактични прегледи за лица
от 1 до 2 години;
2.1.3. профилактични прегледи за лица
от 2 до 7 години;
2.1.4. профилактични прегледи за лица от
7 до 18 години;
2.1.5. имунизации на лица от 0 до 18 години, включително за профилактика на рак
на шийката на матката.
2.2. Дейност по програма „Майчино здравеопазване“;
2.3. Дейност по диспансерно наблюдение;
2.4. Профилактични прегледи на лица
над 18 години;
2.5. Имунизации на лица над 18 години;
2.6. Инцидентни посещения на ЗОЛ от
други здравни райони;
2.7. Неблагоприятни условия.
III. Методика за изчисляване на реимбурсните нива за заплащането на базата на
капитация:
1. Капитацията има 3 компонента:
1.1. дефиниране на пакета от услуги, заплащани чрез базова капитационна стойност;
1.2. базова капитационна стойност;
1.3. механизъм за определ яне на броя
лица, регистрирани при всеки изпълнител.
2. Дефиниране на пакета услуги.
Пакетът услуги отразява текущите потенциални възможности за развитие на изпълнителите, както и интеграцията на услугите
в обхвата на пакета съгласно определените
в наредбата по чл. 45, ал. 2 ЗЗО.
3. Определяне размера на средствата и
на базова капитационна стойност (base per
capita rate).
Базовата капитационна стойност се изчислява от оценката на средствата, които
финансиращата институция има в наличност
за една година, за да заплати за предлаганите първични извънболнични услуги на
всички изпълнители, включени в системата
за заплащане – ПИМП, разделени на общия
брой регистрирани при ОПЛ лица.

Средствата за първична медицинска помощ се определят като процент от общия
бюджет на НЗОК. Разходите са базирани
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на фактическите разходи през предходната
година или са екстраполирани на базата на
исторически разходи и степен на натовареност. Първоначално изчислението от долу
нагоре се прави с цел да се определи минималният разход за здравноосигурено лице
за предоставяне на базова услуга.
4. Изчисляване на изравняващи риска
коефициенти.
За да с е гара н т и ра, че сис т емата на
капитационно заплащане осигурява подходящи стимули и компенсира доставчиците
за обслужване на населението с различни
здравни нужди, се използват коефициенти
за изравняване на финансовия риск. По този
начин не се допуска изпълнители на ПИМП
да бъдат склонни да привличат по-здрави
пациенти (селекция на риска) и да избягват
регистрацията на скъпоструващите пациенти
(възрастни или хронично болни).
Калкулира се корекцията на риска спрямо
възраст (пол, здравен статус и др.), като за
целта се изчисляват коефициенти за корек
ция. С тях се коригира надолу или нагоре
базовата капитационна стойност и се създават
диференцирани капитационни плащания за
отделните възрастови групи.
Въвежда се допълнително заплащане (на
базата на комбинация от фактори, в т. ч.
географски коефициент) за изравняване на
риска за работа в неблагоприятни региони.
5. Поддържане на базата данни на записаните пациенти.
Капитационното заплащане се основава на
регистрацията на лицата при определен изпълнител на медицинска помощ за фиксиран
период от време. Броят на регистрираните
лица е една от детерминантите на общия
размер финансови средства, които изпълнителят ще получи. Здравноосигурените лица
имат възможност (и задължението) за свободен избор на изпълнител на медицинска
помощ за фиксиран период. Базата данни със
записаните при ОПЛ лица се осъвременява
след приключването на всеки отчетен период
всеки месец. Въз основа на точните и осъвременени данни капитационното заплащане
може да бъде изменяно и приспособявано в
съответствие с избора на пациентите.
6. Изчисляване на индивидуален капитационен бюджет на изпълнителя на медицинска помощ.
Когато елементите на капитационното
заплащане са конструирани: базова капитационна стойност; брой на записаните здравноосиг у рени лица; детайлна информаци я
за характеристиките на лицата; набор от
изравнителни коефициенти, капитационният
бюджет за всеки изпълнител се изчислява,
както следва:
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Капитационен бюджет на единицата I = ?
[(коефициент за корекция за група А) х (брой
на регистрираните в група А) х (базовата
капитационна стойност) + (суми за работа в
населени места с неблагоприятни условия)].
Коефициентите за изравняване на риска
служат за преразпределяне на средствата
в рамките на ПИМП, но те не променят
размера на наличните средства. Базовата
капитационна стойност се изчислява от претеглените средни размери на средствата за
ЗОЛ, които са налични във фонда за ПИМП,
претеглени чрез възрастов/пол коефициент
на регистрираните при всеки изпълнител на
първична извънболнична услуга.
7. Поддържане на финансова и управленска система.
Изпълнителите на ПИМП са длъжни да
имат в наличност в лечебните заведения и
да поддържат софтуер за изготвяне и съхраняване на счетоводни и медицински отчети,
както и за обслужването на банковите си
сметки.
8. Системи за наблюдение и гарантиране
на ефек тивното разходване на п убли чни
средства и качество на предлаганите медицински услуги.
Капитационното заплащане потенциално
има позитивен ефект – задържане на разходите, но също и потенциално негативен ефект
за намаляване на количеството и качеството
на необходимите услуги. По тази причина
се комбинира със заплащане за дейност
(допълнителен елемент от формирането на
общия финансов ресурс за работата на ОПЛ)
като гаранция, че ресурсите са използвани
за осигуряването на достъп до необходимите
по обем и качество услуги.
IV. Методика за изчисляване на реимбурсните нива за заплащане за извършена
дейност:
1. Капитацията прехвърля осигурителния
риск върху изпълнителите на медицинска
помощ и ги възпира от свръхпредлагане на
услуги. Това налага да се съчетае с използването на базиран на резултата механизъм
за заплащане за предоставяне на специфични
услуги.
2. Заплащането за извършена дейност се
базира на системата такса за услуга, при
която изпълнителят на медицинска помощ
е реимбурсиран за предоставянето на всяка индивидуална услуга. Използват се два
подхода за заплащане: първият, базиран на
ресурсите (т. нар. „retrospective cost-based“
payment), или вторият, базиран на резултатите, като този подход може да бъде въведен
с определянето на показатели за качество
като допълнителен финансов стимул за изпълнителите на медицинска помощ.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Раздел II
Методика за остойностяване на дейностите
в специализираната извънболнична медицинска помощ
I. Изчисляването на реимбурсните стойности на отделните дейности в обхвата на специализираната извънболнична медицинска
помощ (СИМП) се извършва при следната
последователност:
1. Обобщаване на информацията от НЗОК
за обема и цените на отчетените и заплатените
на специалистите дейности през последните
три години.
2. Изчисляване на нови реимбурсни цени
на базата на прогнозни обеми.
II. Заплащането на изпълнителите на
СИМП се основава на следната методика:
1. Дефиниране на пакета услуги.
Дефинират се агрегирани групи здравни
услуги със сходни разходи, както следва:
1.1. Първични посещения;
1.2. Вторични посещения;
1.3. Профилактика на лица до 18 години;
1.4. Профилактика на лица над 18 години
с рисков профил;
1.5. Дейност по програма „Майчино здравеопазване“;
1.6. Диспансерно наблюдение;
1.7. Дей нос т и, свърза н и с лек арск и т е
консултативни комисии (ЛКК);
1.8. Високоспециализирани медицински
дейности в извънболничната специализирана
помощ;
1.9. Физиотерапия и рехабилитация.
2. Определяне размера на средствата за
СИМП.
Средствата за специализирана медицинска
помощ се определят като процент от общия
бюджет на НЗОК. Разходите са базирани
на фактическите разходи през предходната
година или са екстраполирани на базата на
исторически разходи, обем дейности и натовареност. Разпределението може да бъде
променяно при промяна на обхвата от услуги или при включването на допълнителни
дейности.
3. Определяне на единичната стойност на
услугата (преглед).
Първоначално изчислението се прави от
долу нагоре с цел да се определи минималният разход на здравноосигурено лице за
предоставяне на базова дейност от обхвата на
основния пакет за съответната специалност.
Разходите се определят като преки и непреки и се извършва процентно разпределение
по видовете здравни услуги, предлагани от
специалистите.
След това този минимум може да бъде
повишен чрез разпределение от горе надолу
на ресурсите за СИМП.
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Комбинирането на двата подхода осигурява бюджетно неутрален механизъм за
разпределение на ресурсите.
Разпределението е, както следва:
3.1. Разпределение на преките разходи за
видовете медицински дейности;
3.2. Разпределение на непреките (фиксираните) административни разходи;
3.3. Разпределение на разходите за заплати.
Общото време, отделено за всяка една
о т ус л у г и т е в извънб ол н и ч нат а помощ ,
се разделя на общото време, отделяно за
всички здравни услуги (времето може да се
разпредели по специалности).

За да се обобщят единичните цени за
посещение, те се превръщат в относителни
тегла чрез разделянето на разходите за всяка
група от услуги на общите средни разходи:

4. Поддържане на финансова и управленска система.
Изпълнителите на СИМП са длъжни да
имат в наличност в лечебните заведения и
да поддържат софтуер за изготвяне и съхраняване на счетоводни и медицински отчети,
както и за обслужването на банковите си
сметки.
5. Системи за наблюдение и гарантиране
на ефек тивното разходване на п убли чни
средства и качество на предлаганите медицински услуги.
Раздел III
Методика за остойностяване на медико-диагностичните дейности в извънболничната
медицинска помощ
I. Дефиниране на пакета услуги.
Дефинират се агрегирани групи здравни
услуги със сходни разходи, както следва:
1. К линична лаборатория;
2. К линична микробиология;
3. Медицинска паразитология;
4. Образна диагностика;
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5. Вирусология;
6. Обща и клинична патология;
7. К линична имунология;
8. Имунохематология.
Изследванията са планирани да осигурят
необходимия обем дейности по повод на остри
състояния и заболявания за реализиране на
профилактичната дейност и за диагностика
на хронично болните лица съгласно Наредба
№ 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи
и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4
и 60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 58 и 97
от 2011 г., бр. 100 от 2012 г. и бр. 33 и 111
от 2013 г.; Решение № 10580 на Върховния
административен съд от 12 юли 2013 г. по
адм. д. № 1856 от 2013 г. – бр. 12 от 2014 г.),
нари ча на по -нат ат ък „Нар едба № 39 о т
2004 г.“, както и на базата на договорените
в Националния рамков договор условия за
оказване на медицинската помощ.
II. Определяне размера на средствата за
медико-диагностичните дейности (МДД).
Средствата се определят като процент
от общия бюджет на НЗОК. Разходите са
бази ра н и на фа к т и ческ и т е разход и п рез
предходната година за всеки конкретен вид
изследване или са екстраполирани на базата на исторически разходи и отчетен обем
дейности. Разпределението може да бъде
променяно при промяна на обхвата от услуги
или включването на допълнителни дейности.
III. Определяне на единичната стойност
на услугата.
Първоначално изчислението се прави от
долу нагоре с цел да се определи минималният разход на здравноосигурено лице за
предоставяне на базова дейност от обхвата на
основния пакет. Разходите се определят като
преки и непреки и се извършва процентно
разпределение по видовете медико-диагностични дейности. След това този минимум
може да бъде повишен чрез разпределение
от горе надолу на ресурсите за МДД.
Комбинирането на двата подхода осигурява бюджетно неутрален механизъм за
разпределение на ресурсите.
Разпределението е, както следва:
1. Разпределение на преките разходи за
видовете медицински дейности;
2. Разпределение на непреките (фиксираните) административни разходи;
3. Разпределение на разходите за заплати.
Общото време, отделено за всяка една
о т ус л у г и т е в извънб ол н и ч нат а помощ ,
се разделя на общото време, отделяно за
всички здравни услуги (времето може да се
разпредели по специалности).
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За да се обобщят единичните цени за преглед, те се превръщат в относителни тегла
чрез разделянето на разходите за всяка група
от услуги на общите средни разходи:

IV. Поддържане на финансова и управленска система.
Изпълнителите на МДД са длъжни да имат
в наличност в лечебните заведения и да поддържат софтуер за изготвяне и съхраняване
на счетоводни и медицински отчети, както
и за обслужването на банковите си сметки.
Приложение № 1Б
към чл. 1
МЕТОДИК А
за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ
Раздел I
Методика за заплащане на медицинските дейности в първичната извънболнична помощ
Ч л. 1. (1) На ц иона л нат а зд ра вно о сиг у ри т ел на к аса за п ла ща дог оворената и
извършената дейност на изпълнителите на
ПИМП съгласно Наредба № 40 от 2004 г. по
следните елементи:
1. медицинско обслужване на ЗОЛ, включени в регистъра на изпълнител на ПИМП,
по основен пакет за ПИМП съгласно Наредба
№ 40 от 2004 г.;
2. профилактична дейност по програма
„Детско здравеопазване“, включително извършена задължителна имунизация и реимунизация на лица от 0 до 18 години съгласно
Им у низационни я ка лендар на Реп ублика
България – приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите
в Република България, наричан за краткост
„Имунизационен календар“;
3. профилактична дейност по програма
„Майчино здравеопазване“ на ЗОЛ, избрали
ОПЛ за изпълнител по тази програма;
4. диспансерни прегледи на ЗОЛ съгласно
Наредба № 39 от 2004 г. и списъка на заболяванията за деца и възрастни, подлежащи
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на диспансеризация от ОПЛ, за които НЗОК
заплаща съгласно приложение № 9 на Националния рамков договор за медицински
дейности за 2014 г. (ДВ, бр. 3 от 2014 г.),
наричан по-нататък „НРД за медицинските
дейности за 2014 г.“;
5. профилактични прегледи на ЗОЛ над
18-годишна възраст съгласно Наредба № 39
от 2004 г. и приложение № 13 на НРД за
медицинските дейности за 2014 г.;
6. извършена задължителна имунизация
и реимунизация съгласно Имунизационния
календар на лица над 18 години;
7. работа на практики в населени места с
неблагоприятни условия съгласно методика,
приета от Надзорния съвет на НЗОК;
8. преглед на ЗОЛ, осъществило правото
си на избор на изпълнител на ПИМП, регистрирал амбулатория на територията на друг
здравен район, обърнало се към изпълнител
на ПИМП инцидентно по повод на остро
възникнало състояние;
9. осигуряване на достъп до медицинска
помощ извън обявения им работен график
на ЗОЛ съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на ОПЛ за всяко поставяне
на препоръчителна ваксина против човешкия папилома вирус (ЧПВ) по Национална
програма за първична профилактика на рака
на маточната шийка в Република България
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
(ЗЗ) и съгласно Закона за бюджета на Национа лната здравноосиг у рителна каса за
2014 г. (ЗБНЗОК за 2014 г.).
(3) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по
реда, определен в Постановление № 193 на
Министерския съвет от 2012 г. за определяне
размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар,
лекар по дентална медицина и за болнично
лечение и реда за заплащане на сумите по
чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 68 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 75 от 2012 г. и бр. 2 от 2014 г.), наричано по-нататък „ПМС № 193 от 2012 г.“,
от държавния бюджет чрез Министерството
на здравеопазването НЗОК заплаща на ОПЛ
разликата между сумите по чл. 37, ал. 1 и 2
ЗЗО за всяко посещение на лицата, които
са упражнили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(4) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща,
при условие че:
1. са спазени всички относими нормативни
изисквания за извършване на медицинските
дейности;
2. ЗОЛ, на които е оказана медицинската
помощ, са с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на извършване на
медицинската дейност – за задъл ж ително
осигу рени в НЗОК лица съгласно чл. 33,
ал. 1 ЗЗО;
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3. осиг у реното в дру га държава лице,
спрямо което се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност
по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните
разпоредби на ЗЗО/двустранна спогодба за
социално осигуряване и което има право на
медицинска помощ, предоставяна от НЗОК
към датата на оказване на медицинската помощ, е представило удостоверителен документ
за право на обезщетения в натура.
(5) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнителите на ПИМП
дейностите по ал. 1 и 2 по цени, определени
по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 2. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 1 се
определя в зависимост от възрастта и броя на:
1. ЗОЛ с постоянен избор – при изпълнителя на ПИМП;
2. ЗОЛ, осъществили временен избор – при
изпълнителя на ПИМП.
(2) Броят на ЗОЛ по ал. 1, т. 1 се намалява
с броя на лицата по ал. 1, т. 2, които са направили временен избор при друг изпълнител
на ПИМП, за периода на временния избор.
(3) Броят на ЗОЛ по ал. 1 се определя към
последно число на месеца или към датата на
прекратяване на договора.
(4) Когато договорът е сключен или прекратен през текущия месец, заплащането се
изчислява пропорционално на календарните
дни на действие на договора през месеца.
(5) Плащането по чл. 1, ал. 1, т. 1 се извършва месечно след проверка по:
1. хартиена или електронна фактура;
2. спецификация;
3. първите екземпляри на регистрационните
форми за избор за новорегистрирани ЗОЛ,
придружени с електронен отчет в определен
от НЗОК формат;
4. електронен отчет за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
Чл. 3. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 2
се дължи:
1. за извършен профилактичен преглед при
лица на възраст от 0 до 18 години съгласно
изискванията на Наредба № 39 от 2004 г.;
2. за извършена задължителна планова
имунизация или реимунизация (в т.ч. проба
Манту) съгласно Имунизационния календар
на лице на възраст от 0 до 18 години, като
общият брой на заплатените имунизации на
едно лице не може да надвишава максималния брой.
(2) Плащането на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 2 се извършва месечно
след проверка по факт у ра (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност
по програма „Детско здравеопазване“, отразена в амбулаторните листове в определен от
НЗОК формат.
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Чл. 4. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 3 се
дължи за извършен преглед на лице, включено
в програма „Майчино здравеопазване“ – при
изпълнителя на ПИМП.
(2) Включването на ЗОЛ, осъществили
правото си на избор на ОПЛ за изпълнител
на програма „Майчино здравеопазване“, се
извършва след доказване на бременността.
(3) Плащането на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 3 се извършва месечно
след проверка по факт у ра (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност
по програма „Майчино здравеопазване“, отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат.
(4) Общият брой на заплатените профилактични прегледи за една бременност не може
да надвишава максималния брой, установен
в приложение № 13 на НРД за медицинските
дейности за 2014 г.
Чл. 5. (1) За медицинската помощ по чл. 1,
ал. 1, т. 4 се заплаща за извършен преглед на
ЗОЛ с едно или повече заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение от ОПЛ.
(2) Когато диспансеризирано лице над 18
години е със заболявания, класифицирани в
един клас, но с различни МКБ кодове, за едни
от които подлежи на диспансерно наблюдение
при ОПЛ, а за други – при лекар-специалист от
специализираната извънболнична медицинска
помощ, ЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по
вид, обем и честота) за всички заболявания
само от ОПЛ, освен ако пациентът не заяви
изрично желание за извършването му от
лекар-специалист. В тези случаи ЗОЛ вече е
диспансеризирано при ОПЛ за съответното
заболяване от същия клас и за медицинската
помощ по диспансерно наблюдение се заплаща
на ОПЛ по реда на ал. 1.
(3) Заплащането на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 4 се извършва месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна), спецификация, месечни отчети и
електронен отчет за извършената дейност по
диспансерно наблюдение на ЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат.
(4) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 4 се осъществява в случаите, в които са извършени
дейностите от основния пакет и са назначени
всички медицински дейности съгласно изискванията на Наредба № 39 от 2004 г., Наредба
№ 40 от 2004 г. и приложение № 9 или приложения № 9 и 14 от НРД за медицинските
дейности за 2014 г.
(5) Националната здравноосигурителна
каса заплаща за не повече от предвидения
максимален брой прегледи за заболяването
с най-висока честота на наблюдение.
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(6) При първоначална диспансеризация за
дадено заболяване общият брой прегледи за
пациента за съответната календарна година
се заплаща пропорционално на оставащите
месеци до края на годината.
Чл. 6. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща по чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6:
1. само един годишен профилактичен преглед на ЗОЛ над 18 години;
2. за извършена задължителна имунизация
и реимунизация съгласно Имунизационния
календар.
(2) Общият брой на заплатените имунизации на едно лице не може да надвишава
максималния брой, определен по ал. 1, т. 2.
(3) Плащанията на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6 се извършват месечно след проверка по фактура (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети,
електронен отчет за извършената дейност
по профилактика на ЗОЛ и/или извършени
имунизации, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат.
Чл. 7. (1) Изпълнителят на ПИМП има
право на заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 7, когато населеното място, в което е регистриран
адресът на лечебното заведение, отговаря
на критериите, обуславящи го като неблагоприятно.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК
за работа на практики в населени места с
неблагоприятни условия, се определят от
управителя на НЗОК съгласно методика.
(3) При наличие на повече от един изпълнител на ПИМП с месторазположение
на практиката в населеното място по ал. 2
сумата се разпределя пропорционално на
броя регистрирани при ОПЛ от лечебното
заведение – изпълнител на ПИМП, ЗОЛ от
това населено място.
(4) Сумите по ал. 2 и 3 се определят към
момента на сключване на индивидуалния
договор и се вписват в него.
(5) Когато договорът е сключен или прекратен през текущия месец, сумата се изчислява пропорционално на календарните дни на
действие на договора през месеца.
(6) Изпълнител на ПИМП получава еднократно плащане за работа в неблагоприятни
условия при наличие на следните две условия:
1. разкрита амбулатория в обособена в
областната здравна карта практика, която е
била незаета в продължение на последните
6 месеца;
2. декларирано осигуряване на достъп на
ЗОЛ до медицинска помощ извън обявения си
работен график по начина, посочен в т. IХ, 3
от приложение № 1 от Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 8. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 8
е за извършен преглед на ЗОЛ с регистрация
в друг здравен район – при лекаря, при следните условия:
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1. здравноосигуреното лице временно е
извън здравния район, където е осъществило
избор на ОПЛ, и при посещението си представи здравноосигурителна книжка или ако
е осигурено в друга държава лице, потърсило
помощ по повод на остро възникнало състояние и при посещението си:
а) представи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК, и/или удостоверение за
регистрация към НЗОК;
б) попълни „Декларация при ползване от
осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“;
2. изпълнителят отчита не повече от две
посещения на едно и също ЗОЛ за месеца.
(2) Плащанията на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 8 се извършват месечно
след проверка по факт у ра (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, а за осигурени
в друга държава лица – копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в
натура в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания и
„Декларация при ползване от осигурени лица
на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
Чл. 9. (1) Изпълнителят на ПИМП има
право на заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 9, в
случай че осигурява достъп до медицинска
помощ извън обявения си работен график на
ЗОЛ по един от начините, посочени в Наредба
№ 40 от 2004 г.
(2) Заплащането за осигуряване на достъп до
медицинска помощ извън обявения му работен
график на ЗОЛ от изпълнителя на ПИМП се
осъществява след представяне на декларация
по образец съгласно приложение № 10 на НРД
за медицинските дейности за 2014 г.
(3) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 9 се
извършва, когато изпълнителят на ПИМП
осиг у рява дост ъп до медицинска помощ
извън обявения си работен график на ЗОЛ
чрез дежурен кабинет на лечебно заведение
съгласно Наредба № 40 от 2004 г.:
1. по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗЛЗ, в
което ОПЛ е съучредител;
2. по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗЛЗ,
което е разположено в община, която се намира в селски или планински район съгласно
таблица № 4 от приложение № 1 към Наредба
№ 40 от 2004 г.
(4) Изпълнителят на ПИМП има право на
заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 9 след сключване
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на договор за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения си работен
график на ЗОЛ със:
1. лечебни заведения за болнична помощ
и лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1,
буква „б“ и/или т. 2, букви „б“, „в“ и „г“ от
ЗЛЗ, сключили договор с НЗОК и разкрили
дежурен кабинет на не повече от 35 км от
месторазположението на практиката на ОПЛ;
2. лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1,
буква „а“ от ЗЛЗ, което е разположено в община, която се намира в селски или планински
район съгласно таблица № 4 от приложение
№ 1 към Наредба № 40 от 2004 г., сключило
договор с НЗОК и разкрило дежурен кабинет
на не повече от 35 км от месторазположението
на практиката на ОПЛ.
(5) Лечебните заведения по ал. 4 следва да
представят договори за обслужване на ЗОЛ в
районните здравноосигурителни каси (РЗОК)
и осигуряват постоянно присъствие на лекар.
(6) Извън случаите по ал. 3 и 4 изпълнител
на ПИМП има право на заплащане по чл. 1,
ал. 1, т. 8, когато осъществява дейността си:
1. индивидуално чрез 24-часово осигуряване
на консултация по телефона, в амбулаторията
или в дома на пациента – по преценка на
самия ОПЛ;
2. чрез организиране на график на дежурства
между ОПЛ от отделните практики за първична извънболнична помощ за обслужване
на пациентите в амбулатория или в дома на
пациента – по преценка на съответния дежурен ОПЛ, в интервала между 8 ч. сутринта и
20 ч. вечерта – през работните дни, и минимум
6 часа през почивните и празничните дни; в
тези случаи ОПЛ са длъжни да представят
месечен график за дежурствата в РЗОК в срок
не по-късно от 20-о число на предходния месец.
(7) Лечебното заведение по ал. 6, т. 2 следва
да е разположено в община, която се намира
в селски или планински район съгласно таблица № 4 от приложение № 1 към Наредба
№ 40 от 2004 г.
(8) Плащането по чл. 1, ал. 1, т. 8 се извършва месечно след проверка по:
1. фактура (хартиена или електронна);
2. спецификация;
3. първите екземпляри на регистрационните
форми за избор за новорегистрирани ЗОЛ,
придружени с електронен отчет в определен
от НЗОК формат;
4. електронен отчет за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
Чл. 10. Плащането по чл. 1, ал. 2 се извършва след проверка по фактура (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
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Раздел II
Методика за заплащане на медицинските
дейности в специализираната извънболнична
помощ
Чл. 11. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност от изпълнители на СИМП
съгласно Наредба № 40 от 2004 г. и НРД за
медицинските дейности за 2014 г., както следва:
1. преглед на ЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности
извън случаите по т. 2 – 10, включително по
следните специалности: „Акушерство и гинекология“, „Вътрешни болести“, „Гастроентерология“, „Детска гастроентерология“, „Гръдна
хирургия“, „Педиатрия“, „Ендокринология и
болести на обмяната“, „Детска ендокринология и болести на обмяната“, „Инфекциозни
болести“, „Кардиология“, „Детска кардиология“, „Клинична алергология“, „Педиатрия“
и „Клинична алергология“, „Клинична токсикология“, „Клинична хематология“, „Детска
клинична хематология и онкология“, „Кожни
и венерически болести“, „Неврохирургия“,
„Нервн и болес т и“, „Дет ска невролог и я“,
„Нефрологи я“, „Детска нефрологи я и хемодиализа“, „Ортопедия и травматология“,
„Очни болести“, „Пневмология и фтизиатрия“,
„Детска пневмология и фтизиатрия“, „Психиатрия“, „Детска психиатрия“, „Ревматология“,
„Детска ревматология“, „Съдова хирургия,
ангиология“, „Ушно-носно-гърлени болести“,
„Урология“, „Хирургия“, „Детска хирургия“,
„Медицинска паразитология“ и „Медицинска
онкология“;
2. преглед на ЗОЛ до 18-годишна възраст,
включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от
лекар-специалист с придобита специалност
по: „Педиатрия“, „Детска гастроентерология“,
„Детска ендокринология и болести на обмяната“, „Детска кардиология“, „Педиатрия“ и
„Клинична алергология“; „Детска клинична
хематология и онкология“, „Детска неврология“, „Детска нефрология и хемодиализа“,
„Детска пневмология и фтизиатрия“, „Детска
психиатрия“, „Детска ревматология“ и „Детска хирургия“, по повод на остро възникнало
състояние и по назначение на ОПЛ;
3. профилактичен преглед на ЗОЛ до 18-годишна възраст, включващ общомедицински
и специа лизирани медицинск и дейности,
извършени от лекар-специалист с придобита
специалност по „Педиатрия“, съгласно Наредба
№ 39 от 2004 г. и приложение № 15 на НРД
за медицинските дейности за 2014 г.;
4. профилактичен преглед на ЗОЛ, включва щ общомеди ц и нск и и спец иа л изи ра ни
медицински дейности, извършени от лекарспец иа лист с п ри доби та спец иа лност по
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„Акушерство и гинекология“ (по програма
„Майчино здравеопазване“), извършващ профилактични прегледи на бременни, съгласно
Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 15
на НРД за медицинските дейности за 2014 г.;
5. профилактичен преглед на ЗОЛ над 18-годишна възраст от рисковите групи, включващ
общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар-специалист
с придобита специалност по: „Акушерство
и гинекология“, „Урология“, „Кардиология“,
„Ендокринология и болести на обмяната“,
„Гастроентерология“, „Вътрешни болести“
или „Хирургия“, съгласно приложение № 15
на НРД за медицинските дейности за 2014 г.;
6. специализиран преглед на ЗОЛ съгласно
Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 14
на НРД за медицинските дейности за 2014 г.,
извършен от специалиста, водещ диспансерното наблюдение;
7. общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет по
„Физикална и рехабилитационна медицина“;
8. високоспец иа л изи ра н и мед и ц и нск и
дейности по съответните специалности от
основния пакет СИМП;
9. специализирани и/или високоспециализирани медико-диагностични изследвания по
пакети: „Вирусология“, „Клинична имунология“, „Клинична лаборатория“, „Клинична
микробиология“, „Медицинска паразитология“, „Имунохематология“, „Обща и клинична
патология“ и „Образна диагностика“;
10. общомедицински и специализирани
дейности по медицинска експертиза.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща при
наличие на следните условия:
1. спазени са всички нормативни изисквания за извършване на дейностите от съответните пакети от основния пакет СИМП;
2. ЗОЛ, на които е оказана медицинската
помощ, са с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на извършване на
медицинската услуга – за задължително осигурени в НЗОК лица съгласно чл. 33, ал. 1 от
ЗЗО, с изключение на здравнонеосигурените
жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ;
3. осигуреното в друга държава лице, спрямо
което се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранна
спогодба за социално осигуряване и което има
право на медицинска помощ, предоставяна от
НЗОК, към датата на извършване на медицинската помощ е представило удостоверителен
документ за право на обезщетения в натура.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнителите на СИМП
дейностите по цени, определени по реда на
чл. 55д ЗЗО.
(4) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по
реда, определен в Постановление № 193 на
Министерския съвет от 2012 г., от държавния
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бюджет чрез Министерството на здравеопазването НЗОК заплаща на изпълнителите на
СИМП разликата между сумите по чл. 37,
ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение на лицата,
които са упражнили правото на пенсия за
осигурителен стаж и възраст.
Чл. 12. (1) За дейностите, оказани на
здравнонеосигурените жени по чл. 82, ал. 1,
т. 2 ЗЗ, НЗОК заплаща на изпълнителите на
СИМП един профилактичен преглед съгласно
чл. 19 от Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за
предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване на деца и бременни жени.
(2) Плащането по ал. 1 се извършва след
проверка по фактура (хартиена или електронна), спецификация, месечни отчети и
електронен отчет за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
Чл. 13. (1) За видовете специализирана
медицинска помощ по чл. 11, ал. 1, т. 1 се
заплаща за:
1. реализиран първичен преглед при специалист по повод заболявания и състояния;
2. реализиран вторичен преглед по повод
заболявания и състояния.
(2) Първичните посещения по ал. 1, т. 1 за
месеца се отчитат пред РЗОК с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, и с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, а за осигурени
в друга държава лица – с копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в
натура в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания, и
„Декларация при ползване от осигурени лица
на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
(3) Вторичните посещения по ал. 1, т. 2 се
отчитат с електронен отчет за извършената
дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
(4) За видовете специализирана помощ
се заплащат на изпълнителя на СИМП отчетените вторични посещения през месеца,
но не повече от 50 на сто от общия брой на
отчетените през месеца първични посещения
по ал. 1, т. 1.
(5) За видовете специализирана помощ по
пакети „Хирургия, детска хирургия“ и „Ортопедия и травматология“ на изпълнителя
се заплащат отчетените вторични посещения
до броя на отчетените през месеца първични
посещения, при които на ЗОЛ са извършени
хирургични и ортопедични процедури, определени със заповед на управителя на НЗОК.
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(6) Заплащането по чл. 10, ал. 1, т. 1 е месечно след проверка по фактура (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети,
медицински направления и електронен отчет
за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат.
Чл. 14. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 11, ал. 1, т. 2 се заплаща за:
1. реализиран първичен преглед от ЗОЛ
до 18-годишна възраст при лекар с придобита специалност по: „Педиатрия“, „Детска
гастроентерология“, „Детска ендокринология
и болести на обмяната“, „Детска кардиология“, „Педиатрия“, „Клинична алергология“,
„Детска клинична хематология и онкология“,
„Детска неврология“, „Детска нефрология и
хемодиализа“, „Детска пневмология и фтизиатрия“, „Детска психиатрия“, „Детска ревматология“ и „Детска хирургия“, по повод на
остри състояния;
2. реализиран вторичен преглед по повод
на същото състояние.
(2) Първичният преглед по ал. 1, т. 1 за
месеца се отчита пред РЗОК с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 3) и с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, а за осигурени
в друга държава лица – и копие от удостоверителния документ за право на обезщетения
в натура в случай на болест и майчинство, и
„Декларация при ползване от осигурени лица
на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
(3) Вторичният преглед по ал. 1, т. 2 се
отчита с електронен отчет за извършената
дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
(4) За видовете специализирана помощ
по ал. 1 се заплащат отчетените вторични
посещения за ЗОЛ до 18-годишна възраст по
повод на остри състояния, но не повече от
броя на отчетените през месеца първични
посещения по ал. 1, т. 1.
(5) Заплащането по ал. 1 е месечно след проверка по фактура (хартиена или електронна),
финансовоотчетните документи, електронен
отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат, и медицинските направления
(бланка МЗ – НЗОК № 3).
Чл. 15. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 11, ал. 1, т. 3 се заплаща за
извършен профилактичен преглед на ЗОЛ
до 18-годишна възраст от лекар с придобита
специалност по „Педиатрия“.
(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
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листове в определен от НЗОК формат, и с
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ – НЗОК № 3), издадено от ОПЛ без придобита специалност по „Педиатрия“, когато
на лицето е оказана медицинска помощ по
програма „Детско здравеопазване“ при първо
посещение, а за осигурени в друга държава
лица – и копие от удостоверението за регистрация към НЗОК.
(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща
за извършените профилактични прегледи
на ЗОЛ съгласно Наредба № 39 от 2004 г. и
приложение № 15 на НРД за медицинските
дейности за 2014 г. по програма „Детско
здравеопазване“.
(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след проверка на фактура (хартиена или електронна),
финансовоотчетните документи, първичните
медицински документи и с електронен отчет
за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат.
Чл. 16. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 11, ал. 1, т. 4 се заплаща за
извършен профилактичен преглед на ЗОЛ,
включено в програма „Майчино здравеопазване“ и избрало специалист по „Акушерство и
гинекология“ за наблюдение на бременността,
както следва:
1. за реализиран първичен преглед на ЗОЛ,
направило първоначален избор на специалист
по „Акушерство и гинекология“;
2. за реализиран вторичен преглед по повод
на същото състояние или реализирано посещение при преизбор на специалист.
(2) Профилактичните прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“ се заплащат като
първични по ал. 1, т. 1 в следните случаи:
1. когато при прегледа от лекар-специалист
на основание издадено от ОПЛ „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, се установи, че се касае за състояния,
включени в Наредба № 39 от 2004 г. и в
приложение № 15 на НРД за медицинските
дейности за 2014 г., и бременните подлежат на
профилактика; в този случай диагнозата, МКБ
кодът на заболяването и видът на прегледа
се отразяват в амбулаторния лист;
2. когато при преизбор на специалист по
„Акушерство и гинекология“ на база на издадено от ОПЛ „Медицинско направление за
консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бланка МЗ – НЗОК № 3) се установи,
че се касае за ново състояние на бременната
или за заболявания, включени в Наредба № 39
от 2004 г. и в приложение № 15 на НРД за
медицинските дейности за 2014 г.
(3) Профилактичните прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“ се заплащат като
вторични по ал. 1, т. 2 в следните случаи:
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1. при извършен вторичен преглед по повод
същото състояние на бременната при същия
специалист или преизбор на специалист на
основание издадено от ОПЛ „Медицинско направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК № 3);
2. когато при прегледи по диспансерно
наблюдение и ли по п рог рама „Ма й чино
здравеопазване“, провеждани от един и същ
лекар-специалист по „Акушерство и гинекология“, се установи, че се касае за ново
заболяване (състояние), включено в Наредба
№ 39 от 2004 г. и в приложение № 15 на НРД
за медицинските дейности за 2014 г.; в този
случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването
и видът на прегледа се отразяват в амбулаторния лист и не се изисква ново направление;
3. когато при извършен вторичен преглед при лекар-специалист по „Акушерство
и гинекология“ се установи, че се касае за
състояние (заболяване), включено в Наредба № 39 от 2004 г. и в приложениe № 15 на
НРД за медицинските дейности за 2014 г.; в
този случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на прегледа се отразяват в
амбулаторния лист.
(4) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, и с
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, издадено от ОПЛ, когато
на лицето е оказана медицинска помощ по
програма „Майчино здравеопазване“ при
първичен преглед, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверението
за регистрация към НЗОК.
(5) На изпълнителя на СИМП се заплаща
за извършените по Наредба № 39 от 2004 г.
профилактични прегледи на ЗОЛ и по приложение № 15 на НРД за медиц инск и т е
дейности за 2014 г. по програма „Майчино
здравеопазване“.
(6) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна), електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, и основанието
за включване в програма „Майчино здравеопазване“ при първичен преглед или при преглед по повод на преизбор на специалист по
„Акушерство и гинекология“ – „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 3), издадено от ОПЛ, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверението
за регистрация към НЗОК.
Чл. 17. За профилактичен преглед на неосигурените жени по чл. 45, ал. 1, т. 7 ЗЗО
и чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ се заплаща по реда на
чл. 16, ал. 1, т. 1 като първичен преглед.
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Чл. 18. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 11, ал. 1, т. 5 се заплаща за
извършен профилактичен преглед на ЗОЛ над
18-годишна възраст.
(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ – НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, а за
осигурени в друга държава лица – и копие от
удостоверението за регистрация към НЗОК.
(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща
за извършените профилактични прегледи на
ЗОЛ, но не повече от един годишен преглед
при всеки един от посочените специалисти.
(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна), спецификация, електронен отчет
за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат, и основанието за включване – „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, издадено от ОПЛ.
Чл. 19. (1) Специализираната медицинска
помощ по чл. 11, ал. 1, т. 7 се заплаща за реализиран физиотерапевтичен курс на лечение
за определено заболяване, който включва
комплексно лечение от:
1. първоначален (специализиран) преглед;
2. проведени процедури от физиотерапевтичния курс на лечение за следните групи:
2.1. група 1 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия;
2.2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники;
2.3. група 3 – процедури с физикални фактори от апаратна терапия и кинезитерапевтични техники;
3. зак лючителен преглед, извършен не
по-късно от 5-ия работен ден, следващ деня,
в който е извършена последната процедура.
(2) При неотчитане на зак лючителния
преглед се заплаща отчетената дейност по
ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Дейността по ал. 1 за месеца се отчита
пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ – НЗОК № 3), а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура в
случай на болест и майчинство, и „Декларация
при ползване от осигурени лица на права на
спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
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(4) Заплащането е месечно след проверка
по фактура (хартиена или електронна), спецификация, електронен отчет за извършената
дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, и „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ – НЗОК № 3).
Чл. 20. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 11, ал. 1, т. 6 се заплаща за
извършен преглед на ЗОЛ с едно или повече
заболявания на диспансерно наблюдение от
лекар-специалист:
1. за реализиран първичен преглед на
ЗОЛ, направили първоначален избор на лекар-специалист, извършващ диспансерното
наблюдение;
2. за реализиран вторичен преглед или
посещение при преизбор на специалист.
(2) Прегледите за оказаната медицинска
помощ по диспансерно наблюдение се заплащат като първични по ал. 1, т. 1 в следните
случаи:
1. когато при първоначален преглед при лекар-специалист на основание издадено от ОПЛ
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, се установи, че се касае за
заболявания, включени в Наредба № 39 от
2004 г. и в приложение № 14 на НРД за медицинските дейности за 2014 г., ЗОЛ подлежат
на диспансеризация; в този случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на
прегледа се отразяват в амбулаторния лист;
2. когато при преизбор на лекар-специалист
на базата на издадено от ОПЛ „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, се установи, че се касае за ново заболяване, включено в Наредба № 39 от 2004 г. и
в приложение № 14 на НРД за медицинските
дейности за 2014 г.
(3) Прегледите за оказаната медицинска помощ по диспансерно наблюдение се заплащат
като вторични по ал. 1, т. 2 в следните случаи:
1. при реализиран вторичен преглед по повод
на същото заболяване при същия специалист
или при преизбор на специалист на базата на
издадено направление от ОПЛ „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, по повод на същото заболяване;
2. когато при прегледи по диспансерно
наблюдение, провеждани от един и същ лекар-специалист, се установи, че се касае за
ново заболяване от същия клас по МКБ 10,
вк лючено в Наредба № 39 от 2004 г. и в
приложение № 14 на НРД за медицинските
дейности за 2014 г.; в този случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на
прегледа се отразяват в амбулаторния лист и
не се изисква ново направление;
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3. когато едно диспансеризирано лице до 18
години е със заболявания, класифицирани в
един клас, но с различни МКБ кодове, за едни
от които подлежи на диспансерно наблюдение
при ОПЛ, а за други – при лекар-специалист,
ЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение
(медицински дейности и изследвания по вид,
обем и честота) за всички заболявания само от
лекар-специалист съгласно приложение № 14
или приложения № 9 и 14 на НРД за медицинските дейности за 2014 г.; в тези случаи ЗОЛ
вече е диспансеризирано при специалиста за
съответното заболяване от същия клас;
4. когато едно диспансеризирано лице над
18 години е със заболявания, класифицирани в
един клас, но с различни МКБ кодове, за едни
от които подлежи на диспансерно наблюдение
при ОПЛ, а за други – при лекар-специалист,
ЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение
(медицински дейности и изследвания по вид,
обем и честота) за всички заболявания само от
ОПЛ, освен ако пациентът не заяви изрично
желание за извършването му от специалист.
(4) За видовете специализирана помощ се
заплаща по реда на ал. 1 в случаите, в които
са спазени всички изисквания за извършване на специализирани медицински дейности
съгласно изискванията на Наредба № 39 от
2004 г., Наредба № 40 от 2004 г. и приложение № 14 на НРД за медицинските дейности
за 2014 г., но за не повече от предвидения
оптимален брой прегледи за заболяването с
най-висока честота на наблюдение.
(5) Дейността по ал. 2 за месеца се отчита
в РЗОК с електронен отчет за извършената
дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, издадено от ОПЛ, при първичен преглед или посещение по повод на
преизбор на диспансеризиращ специалист, а
за осигурени в друга държава лица – и копие
от удостоверението за регистрация към НЗОК;
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, издадено от ОПЛ, не се
изисква, когато ЗОЛ се диспансеризира при
посещение по друг повод.
(6) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка на фактура (хартиена или електронна), финансовоотчетни документи, първични
медицински документи и електронен отчет
за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат.
(7) При първоначална диспансеризация
за дадено заболяване през текущата година
НЗОК заплаща отчетените диспансерни прегледи на пациента, но не повече от общия
брой прегледи, определен пропорционално
на оставащите месеци до края на годината.
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Чл. 21. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за високоспециализирана
медицинска дейност (ВСМД) на изпълнителите на медицинска помощ по цени, определени
по реда на чл. 55д ЗЗО.
(2) Заплащането за ВСМД, включително
общомедицинските и специализираните дейности, се извършва в случаите, в които това
се налага от естеството на високоспециализираната дейност, от записа на резултатите
от дейността, когато това е възможно, и
интерпретацията на резултатите.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за ВСМД, ако дейността е назначена
от лекар-специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“
(бланка МЗ – НЗОК № 3А), а за дейностите по
пакет „Анестезиология и интензивно лечение“
и за дейностите, включени в диспансерното
наблюдение на ЗОЛ – съгласно приложение
№ 9 или приложения № 9 и 14 на НРД за
медицинските дейности за 2014 г. – и от изпълнител на ПИМП; за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура
в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания.
(4) С едно „Медицинско направление за
високоспециализирани дейности“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3А, може да бъде отчетена
само една ВСМД.
(5) Високоспециализираната медицинска
дейност за месеца се отчита в РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат, и с „Медицинско направление
за високоспециализирани дейности“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3А.
(6) Високоспециализирани медицински
дейности по пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“ се отчитат след приключване
на физиотерапевтичните процедури със следните документи: „Медицинско направление
за високоспециализирани дейности“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3А, и електронен отчет за
извършен преглед и назначени процедури
на ЗОЛ, отразени в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
(7) Заплащането за ВСМД е месечно след
проверка на фактура (хартиена или елект ронна), финансовоот четните док у менти,
първичните медицински документи и електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
Чл. 22. На изпълнители на СИМП се заплаща по реда на тази методика за извършена
и отчетена дейност по чл. 11, ал. 1, т. 10.
Чл. 23. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за извършена и отчетена
медицинска експертиза на работоспособността
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на всеки член на обща или специализирана
лекарска консултативна комисия (ЛКК), но
на не повече от трима членове.
(2) Експертизата по ал. 1 се отчита с
отрязък от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка МЗ – НЗОК № 6, за всеки член
на ЛКК и с електронен отчет за извършената
дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, издаден
от председателя на ЛКК, а за осигурени в
друга държава лица – и копие от удостоверителния документ за право на обезщетения
в натура в случай на трудови злополуки или
професионални заболявания.
(3) Заплаща се за извършен и отчетен
преглед за подготовка за ЛКК, за преглед
по искане на ЛКК/Регионалната картотека
на медицинската експертиза (РКМЕ) или за
преглед за подготовка за освидетелстване и
преосвидетелстване от териториалната експертна комисия (ТЕЛК).
(4) Прегледът по ал. 1 се отчита с общия
талон и отрязък от „Талон за медицинска
експертиза“ – бланка МЗ – НЗОК № 6, и с
електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, а за осигурени
в друга държава лица – и копие от удостоверителния документ за право на обезщетения
в натура в случай на трудови злополуки или
професионални заболявания.
Чл. 24. Регулацията на броя на специализираните медицински дейности и стойността
на медико-диагностични дейности в извънболничната помощ се осъществява съгласно
чл. 3 ЗБНЗОК за 2014 г.
Раздел III
Методика за заплащане на медико-диагностичните дейности
Чл. 25. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за медико-диагностичната
дейност, назначена и извършена съобразно
националните медицински стандарти, Наредба
№ 40 от 2004 г., включително за интерпретацията на резултатите. В заплащането по ал. 1
не се включват стойността на контрастната
материя и цената за биологичен материал.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща при
наличие на следните условия:
1. спазени са всички нормативни изисквания за извършване на медико-диагностична
дейност;
2. ЗОЛ, на които е извършена медикодиагностична дейност, са с непрекъснати
здравноосигурителни права към датата на
извършване на дейността – за задължително
осигурени в НЗОК лица съгласно чл. 33, ал. 1
ЗЗО, с изключение на здравнонеосигурените
жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ;
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3. осигуреното в друга държава лице, спрямо
което се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранна
спогодба за социално осигуряване и което има
право на медицинска помощ, предоставяна
от НЗОК, към датата на извършване на медико-диагностичната дейност е представило
удостоверителен документ за право на обезщетения в натура.
(3) От четени те високоспец иа лизи рани
медико-диагностични дейности се заплащат
само когато са назначени от изпълнител на
СИМП, а за ВСМДИ „Мамография на двете
млечни жлези“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: fT4, TSH“, „Туморни маркери:
PSA“ и „Изследване на урина – микроалбуминурия“ от пакет „Клинична лаборатория“ – и
от изпълнител на ПИМП.
(4) Заплащането по ал. 1 и 3 е месечно
след проверка на фактурата (хартиена или
електронна), финансовоотчетните документи, първичните медицински документи и
електронен отчет, съдържащ назначената и
извършената медико-диагностична дейност,
във формат, определен от НЗОК.
(5) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по
реда, определен в ПМС № 193 от 2012 г., от
държавния бюджет чрез Министерството на
здравеопазването НЗОК заплаща на изпълнителите на медико-диагностична дейност
разликата между сумите по чл. 37, ал. 1 и 2
ЗЗО за всяко посещение на лицата, които са
упражнили правото на пенсия за осигурителен
стаж и възраст.
(6) Алинея 5 не се прилага в случаите,
при които лицата са заплатили на лечебното
заведение цена за биологичен материал.
Чл. 26. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за медико-диагностичната
дейност, назначена на неосигурените жени, на
които се оказва наблюдение на бременността
по реда на чл. 45, ал. 1, т. 7 ЗЗО и чл. 82, ал. 1,
т. 2 от Закона за здравето, в обхват, определен
в чл. 19 от Наредба № 26 от 2007 г. на министъра на здравеопазването за предоставяне
на акушерска помощ на здравнонеосигурени
жени и за извършване на изследвания извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (обн., ДВ,
бр. 51 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2012 г.
и бр. 9 от 2014 г.).
(2) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка на фактурата (хартиена или електронна), финансовоотчетните документи, първичните медицински документи и електронен
отчет, съдържащ назначената и извършената
медико-диагностична дейност, във формат,
определен от НЗОК.
Чл. 27. Националната здравноосигурителна
каса заплаща медико-диагностични дейности
по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
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Раздел IV
Условия и срокове за заплащането на дейностите в извънболничната помощ
Чл. 28. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ се отчитат, като представят ежемесечно
в РЗОК фактура (хартиена или електронна),
фи на нсовоо т че т н и док у мен т и, п ърви ч н и
медицински документи и електронен отчет
за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат, и/или електронен отчет, съдържащ
назначената и извършената медико-диагностична дейност, и първите екземпляри от
регистрационните форми за избор на новозаписаните пациенти в пациентска листа на
ОПЛ, придружени с електронен отчет в определен от НЗОК формат, по утвърден график,
до третия работен ден на месеца, следващ
отчетния месец.
(2) При отчитане на електронна фактура
по ал. 1 спецификациите и отчетите към
нея могат да бъдат приложени, подписани с
електронен подпис.
(3) В случаите по ал. 2 отчитането на
спецификация и отчети на хартиен носител
не е необходимо.
(4) Медицинската помощ, оказана на осигурени в други държави лица, се представя на
отделна фактура (хартиена или електронна),
придружена със съответната отчетна документация, определена в НРД.
(5) Дейностите, извършени на здравнонеосигурените жени, на които се оказва наблюдение
на бременността по реда на чл. 45, ал. 1, т. 7
ЗЗО и чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ, се представят на
отделна фактура (хартиена или електронна),
придружена със съответната отчетна документация, определена в НРД.
(6) Отчитането на разликата между сумите
по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение
на лицата, които са упражнили правото на
пенсия за осигурителен стаж и възраст, се
извършва на отделна фактура (хартиена или
електронна), придружена със съответната
отчетна документация, определена в НРД.
(7) Изпълнителите на ПИМП представят
ежемесечно в РЗОК първите екземпляри от
регистрационните форми за избор на новозаписаните пациенти в пациентска листа
на ОПЛ, придружени с електронен отчет в
определен от НЗОК формат, в сроковете по
ал. 1 и в случаите, когато не отчитат дейност.
Чл. 29. (1) Електронните отчети: за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове, за новозаписани пациенти, за
назначената и извършената медико-диагностична дейност, в определен от НЗОК формат,
се връщат за корекция на ИМП, в случай че
след обработването им се установят следните
фактически грешки:
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1. фактически грешки при отчитане на
ПИМП, СИМП:
а) сгрешен код по МКБ на заболяване при
правилно попълване на диагноза;
б) неточно посочени номер и дата на амбулаторния лист;
в) грешни данни за изпращащ лекар (РЦЗ/
РЗИ, УИН, код на специалност) при вярно изписани такива в направленията за консултация и
съвместно лечение – бланка МЗ – НЗОК № 3,
за високоспециализирани дейности – бланка
МЗ – НЗОК № 3А, и талон за медицинска
експертиза – бланка МЗ – НЗОК № 6;
г) грешни данни на ЗОЛ (ЕГН, ЛНЧ, осигурителен номер) или на лицето, направило
избора, в електронния отчет на ПИМП за
новозаписани пациенти при вярно изписани
такива в регистрационната форма за избор
на личен лекар;
2. фактически грешки при отчитане на
медико-диагностичните дейности:
а) неточно посочен номер на направление
за медико-диагностична дейност в електронен
отчет при вярно изписан такъв на хартиен
носител;
б) грешни данни на ЗОЛ (ЕГН, ЛНЧ,
осигурителен номер) в електронен отчет при
вярно изписани такива в направление за медико-диагностична дейност на хартиен носител;
в) грешни данни (РЦЗ/РЗИ, УИН, код на
специалност) на изпращащия/извършващия
лекар при вярно изписани такива на хартиен
носител;
г) сгрешен код по Международната класификация на болестите (МКБ) на заболяване
при вярно изписан такъв на хартиен носител;
д) сгрешен код на извършена дейност при
вярно изписан такъв на хартиен носител;
е) грешен номер на амбулаторен лист в
електронен отчет при вярно изписан такъв
на хартиен носител.
(2) При нарушена структура на файла,
водеща до невъзможност за обработка на
електронния отчет, по вина на ИМП РЗОК
връща електронния отчет на ИМП. Изпълнител ят на медицинска помощ коригира
електронния отчет.
(3) Плащанията на ИМП се извършват
чрез РЗОК до 30-о число на месеца, следващ
отчетния.
Чл. 30. При неспазване на посочения в
чл. 28, ал. 1 срок за представяне на отчетните
документи от ИМП обработката им и съответното заплащане се извършват в сроковете
за следващия период на отчитане.
Чл. 31. (1) Условие за плащане на ИМП е
точното и правилното попълване на документите съгласно настоящите условия и пълно и
точно изпълнение на дейността.
(2) Не се заплаща по предвидения ред за
извършени дейности от ИМП, ако те не са
отчетени за два последователни месеца.
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(3) Не се заплаща по предвидения ред за
извършена от ИМП дейност за период, който
изпълнителят вече е отчел.
Чл. 32. При констатиране на фактическите
грешки по чл. 29, ал. 1 РЗОК връща електронния отчет на ИМП за отстраняването
им. Изпълнителят на медицинска помощ
предоставя коригирания електронен отчет в
срок до един работен ден.
Чл. 33. (1) При необходими корекции и
допълнения на финансовоотчетните документи – фактура и спецификация, РЗОК изпраща
писмени указания за необходимите корекции
и допълнения не по-късно от 16-о число на
месеца на отчитане на изпълнителя на ИМП.
(2) С указанията по ал. 1 се връщат спецификация и отчети за отчетената дейност за
корекции и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на ИМП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията за
отчетената дейност с нанесени корекции и
допълнения.
(4) Поправки и добавки във фактурите и в
дебитните/кредитните известия към тях не се
разрешават. Погрешно съставени или поправени фактури и дебитни/кредитни известия
се анулират и се издават нови.
(5) Когато погрешно съставени или поправени фактури и/или дебитни/кредитни
известия са отразени в счетоводните регистри
на изпълнителя на ИМП или на РЗОК, за
анулирането им ИМП съставя протокол – за
всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който
се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата – за всяка от страните,
върху съставения протокол.
(6) След като получи екземпляр от протокола по ал. 5, РЗОК връща на изпълнителя на
ИМП екземпляра от фактурата за анулиране
и получава новосъставената.
(7) При писмено заявен отказ от страна на
изпълнителя на ИМП да изпълни указанията
в срока по ал. 3 РЗОК не заплаща отчетената
дейност.
(8) Дължимата сума се заплаща след уточняване на данните в определените срокове
в текущия или в следващия отчетен период.
Чл. 34. Плащанията за отчетената дейност
по чл. 28, ал. 5 и 6 се извършват чрез РЗОК
до 5 работни дни след постъпване в НЗОК
на трансферните средства от МЗ.
Чл. 35. Плащанията се извършват по банков
път в левове по обявена от ИМП в индивидуалния договор банкова сметка.
Чл. 36. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
ИМП носят отговорност съгласно условията
на действащия НРД.
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Чл. 37. Когато плащането за извършените и отчетените дейности не се извърши в
сроковете, определени с договора, на ИМП
се дължи законна лихва за забава за просроченото време.
Чл. 38. (1) Управителят на НЗОК по предложение на директорите на РЗОК утвърждава
списък на населените места с неблагоприятни
условия за работа на изпълнителите на ПИМП
и сумите за заплащане за работа в тях.
(2) Включването на населено място в списъка по ал. 1 и определянето на съответните
суми за работа при неблагоприятни условия
се извършва по реда и критериите, установени
в методиката по чл. 1, ал. 1, т. 7.
Приложение № 2А
към чл. 2
МЕТОДИКА
за остойностяване на дейностите в болничната
медицинска помощ
I. Изчисляването на единните реимбурсни
цени на отделните клинични пътеки (КП) се
извършва чрез:
1. Обобщаване на информацията от лечебните заведения за болнична помощ (ЛЗБП)
за фактически извършените разходи от различните видове болници.
2. Изчисляване на нови единни реимбурсни
цени.
3. Изчисляване на необходимите средства
на национално ниво на базата на новите
единни реимбурсни цени и прогнози за броя
пациенти по КП.
II. Предлаганото определяне на нови реимбурсни цени се базира на единни цени за цялата
система. Избрана е нелинейна трансф ормация,
която при голямо относително надценяване/
подценяване на КП приближава максимално
новата цена до действителния разход.
1. Новите реимбурсни цени са еднакви за
различните видове лечебни заведения.
2. Новите реимбурсни цени се определят
на базата на анализ на съотношенията между
досегашните реимбурсни цени и реалните
разходи, декларирани пред НЗОК.
3. Определят се коефициентите на относително надценяване/подценяване за всяка КП.
4. Изчислява се като отношение на разликата на средния разход и реимбурсната цена
спрямо средния разход.
5. Определят се новите реимбурсни цени.
6. Коефициентите на относително надценяване/подценяване се стандартизират чрез
Z-трансформацията.
7. Новата реимбурсна цена се позиционира
в интервала между старата цена (действаща
през 2012 и 2013 г.) и средните разходи за
един хоспитализиран през 2012 г. Позиционирането се извършва с помощта на кумулативната функция на стандартното нормално
разпределение.
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III. Определяне коефициентите на относително надценяване/подценяване на отделните КП.
Коефициентът на относително надценяване/подцен яване на К П се определ я по
формулата:

IV. Определяне на новите реимбурсни цени.
Новата реимбурсна цена се позиционира
в интервала между старата реимбурсна цена
(валидна за 2012 и 2013 г.) и средните разходи
за един хоспитализиран през 2012 г. По този
начин се търси баланс между мнението на
експертите, определили реимбурсните цени,
и действителните разходи. Колкото по-силно
е подценяването/надценяването на КП, толкова новата реимбурсна цена е по-близо до
действителните средни разходи.
За целта коефициентите на относително
надценяване/подценяване се стандартизират
с помощта на Z-трансформацията:

V. Описаният алгоритъм за определяне
на нови реимбурсни цени се прилага само за
КП, за които броят на регистрираните през
2012 г. хоспитализации е по-голям от 0,01 %
от общия брой хоспитализации.
Приложение № 2Б
към чл. 2
МЕТОДИКА
за заплащане на дейностите в болничната
медицинска помощ
Чл. 1. (1) Тази методика урежда заплащането на дейностите за болнична медицинска
помощ за:
1. задължително здравноосигурени в НЗОК
лица съгласно чл. 33, ал. 1 ЗЗО с непрекъснати
здравноосигурителни права;
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2. здравнонеосигурени лица съгласно в § 2,
ал. 1 ЗБНЗОК за 2014 г.:
а) за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1,
т. 2 ЗЗ;
б) за интензивно лечение;
3. лица, които нямат доход и/или лично
имущество, което да им осигурява лично
участие в здравноосигурителния процес по
реда на Постановление № 17 на Министерския
съвет от 2007 г. за определяне на условията
и реда за разходване на целевите средства за
диагностика и лечение в лечебни заведения за
болнична помощ на лица, които нямат доход
и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния
процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 16 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 29 от
2011 г. и бр. 2 от 2014 г.), съгласно § 10, ал. 1
ЗБНЗОК за 2014 г.;
4. лица, осигурени в друга държава, за които се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранни
спогодби за социално осигуряване, по силата
на които лицата имат право на БМП, предоставяна от НЗОК.
(2) Заплащането по ал. 1, т. 2 се извършва
чрез трансфери от Министерството на здравеопазването по реда на § 2 ЗБНЗОК за 2014 г.
(3) Заплащането по ал. 1, т. 3 се извършва
чрез целеви средства от Агенцията за социално
подпомагане по реда на § 10, ал. 3 ЗБНЗОК
за 2014 г.
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената
дейност от изпълнителите на БМП от обхвата на основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно
Наредба № 40 от 2004 г., както следва:
1. за дейностите в болничната медицинска
помощ по КП съгласно приложение № 5 към
член единствен на Наредба № 40 от 2004 г. и
по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО,
които включват:
а) медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими
за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация;
б) медицински дейности по КП, лекарствена терапия (с изключение на лекарствените
продукти по чл. 45, ал. 18 ЗЗО), медицински
изделия (извън тези, за които в съответните
КП е посочено, че не се включват в цената,
както и за тези, които не се заплащат от НЗОК
извън цената на КП) и услуги, включващи
професионални грижи и диетично хранене,
предоставени на пациентите по време на
тяхната хоспитализация;
в) медицинска експертиза на временната
неработоспособност на пациентите;
г) до два контролни прегледа (освен ако в
диагностично-лечебния алгоритъм на КП не
е предвидено друго) в лечебно заведение – из-
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пълнител на БМП, при явяване на пациента в
рамките на един месец след дехоспитализация,
задължително вписани в епикризата;
2. за високоспециализирани медицински
дейности (ВСМД) съгласно приложение № 4
към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.
и по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО;
3. за медицински изделия от утвърдения на
основание § 34, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗЗО (ДВ, бр. 60 от
2012 г.) от Надзорния съвет на НЗОК „Списък
с медицински изделия, които НЗОК заплаща в
условията на болничната медицинска помощ“,
вложени при изпълнение на КП и заплащани
извън цената на КП; медицинските изделия се
заплащат от НЗОК до стойността за група и
тип медицинско изделие, определени в списъка;
4. за клинични процедури съгласно приложение № 10 към Наредба № 40 от 2004 г. и
по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО;
5. за процедура „Интензивно лечение на
новородени деца с асистирано дишане“ съгласно приложение № 12 към Наредба № 40
от 2004 г. и по цена, определена по реда на
чл. 55д ЗЗО;
6. за процедури съгласно приложение № 13
„Процедури за интензивно лечение извън
случаите на новородено“ към Наредба № 40
от 2004 г. и по цени, определени по реда на
чл. 55д ЗЗО;
7. за процедурите съгласно приложение
№ 15 „Процедури по нуклеарномедицинско
компютър-томографско образно изследване“
към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.
и по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
(2) При промяна на терапията във връзка
с придружаващо хронично заболяване в случаите по ал. 1 НЗОК не заплаща лекарствата
за периода на хоспитализация, като те се
осигуряват от лечебното заведение – изпълнител на БМП.
Чл. 3. Националната здравноосигурителна
каса заплаща по реда на тази методика за лицата, посочени в чл. 1, хоспитализирани след
влизането в сила на договора между НЗОК и
съответния изпълнител на БМП.
Чл. 4. Заплащането по чл. 3 се извършва в
левове по цени и обеми, определени по реда
на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 5. За всеки случай по КП № 297 „Палиативни грижи при онкологично болни“, КП
№ 305 „Физикална терапия, рехабилитация
и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние“ и по
процедурите, посочени в приложение № 12
„Интензивно лечение на новородени деца
с асистирано дишане“ и приложение № 13
„Процедури за интензивно лечение извън случаите на новородено“ към Наредба № 40 от
2004 г., определената цена по реда на чл. 55д

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ЗЗО за един леглоден се умножава по броя
на пролежаните леглодни при спазване на
ограниченията за болничен престой, установен в алгоритъма на съответните клинични
пътеки и процедури.
Чл. 6. За клинични процедури по чл. 2,
ал. 1, т. 4 – 7 се заплаща за всеки отделен
случай въз основа на броя проведени клинични
процедури за отчетния месец.
Чл. 7. (1) Контролните прегледи, включени
в КП, не следва да бъдат извършени с „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, от същия/друг лекар, извършил дейността в лечебно заведение – изпълнител на БМП.
(2) Контролните прегледи след изписване
не се отнасят до:
1. профилактични прегледи;
2. прегледи от ОПЛ или от лекар-специалист от СИМП за предписване на лекарства;
3. преглед по повод диспансерно наблюдение;
4. прегледи при назначаване и извършване
на процедури от пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“;
5. прегледи по повод извършване на дейности по медицинска експертиза.
(3) Пациент ът, премина л по К П, има
право на контролните прегледи по чл. 2,
ал. 1, т. 1, буква „г“, извършени в лечебното
заведение – изпълнител на БМП, от същия/
друг лекар, извършил дейността, но без да
се отчитат с „Медицинско направление за
консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бланка МЗ – НЗОК № 3).
(4) В случаите на отчитане на прегледите
по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „г“ с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, от лечебно заведение за СИМП НЗОК не
заплаща прегледа, извършен от специалиста
в СИМП, работещ в лечебното заведение по
ал. 3.
(5) Всички изследвания и консултации,
необходими за извършване на задължителните
контролни прегледи след дехоспитализация,
се извършват от лечебното заведение – изпълнител на БМП по КП, по преценка на
лекуващия лекар.
(6) В случаите на отчитане на изследванията по ал. 5 с „Медицинско направление
за високоспециализирани дейности“ (бланка
МЗ – НЗОК № 3А) и „Направление за медикодиагностична дейност“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 4, от лечебно заведение за СИМП НЗОК
не заплаща изследванията, назначени от лекаря-специалист в СИМП.
Чл. 8. Националната здравноосигурителна
каса заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за
комплексно лечение на основно заболяване,
придружаващи заболявания и усложнения.
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Чл. 9. (1) В случай на хоспитализация по
КП и необходимост от провеждане на клинична процедура (КПр)/процедура/ВСМД в
рамките на същия болничен престой НЗОК
заплаща КП и КПр/процедура/ВСМД, с изключение на:
1. КПр 5 в рамките на същия болничен
престой по КП № 251, 252, 253, 254, 256, 257.1,
257.2, 258.1, 258.2 и 298;
2. КПр 6 в рамките на същия болничен
престой по КП № 251, 252, 254 и 298, КПр 5
и 7 или лъчелечение, или оперативно лечение
по повод на основната диагноза, за която
лицето е диспансеризирано;
3. процедури по приложение № 13 към
член единствен на Наредба № 40 от 2004 г. в
рамките на същия болничен престой по КП
№ 129 и 130;
4. процедура „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична
вентилация и/или парентерално хранене“
от приложение № 13 към член единствен на
Наредба № 40 от 2004 г. в рамките на същия
болничен престой по КП № 6, 14, 16, 23, 24,
39, 43, 53 и 101, в които кодът за механична
вентилация (*96.70 или *96.71, или *96.72) е
задължителен за завършване и отчитане на
посочените КП;
5. процедури по приложение № 15 към
член единствен на Наредба № 40 от 2004 г. в
рамките на същия болничен престой по КП,
в които е включена диагностична процедура
PET – CT;
6. високоспециализирана медицинска дейност по приложение № 4 към Наредба № 40
от 2004 г. и КП, в които има същите кодове
на процедури.
(2) В случай на хоспитализация по КП и
необходимост от провеждане на КПр/процедура в рамките на един отчетен период НЗОК
заплаща КП и КПр/процедура, с изключение
на КПр 6 в рамките на един отчетен период
по КП № 251, 252, 254 и 298, КПр 5 и 7 или
лъчелечение, или оперативно лечение по
повод основната диагноза, за която лицето е
диспансеризирано.
(3) След приключване на лечението по КП
по редове № 275, 276, 277 и 278 от приложение
№ 5 към Наредба № 40 от 2004 г. и наличие
на показания за продължаване на интензивно
лечение по процедура „Интензивно лечение
на новородени деца с асистирано дишане“
в рамките на един отчетен период НЗОК
заплаща КП и проведените процедури за
интензивно лечение.
(4) В случай на хоспитализация по определена КП и необходимост от провеждане
на процедури от приложение № 13 към член
единствен на Наредба № 40 от 2004 г. в рамките на същия болничен престой престоят
по процедурите от посоченото приложение
не следва да се счита като престой по съответната КП.
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Чл. 10. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на БМП
за всеки отделен случай по КП при наличие
на следните условия:
1. отчетената КП е включена в предмета
на договора между НЗОК и изпълнителя на
БМП и е извършена от специалисти, посочени
в приложение №1 към договора по съответната КП;
2. хоспитализираното лице е с непрекъснати здравноосигурителни права към датата
на хоспитализацията или ги възстанови до
датата на дехоспитализацията, с изключение
на лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 4;
3. спазени са условията за завършена КП;
4. изпълнителят е изпълнил всички свои
задължения по осигуряване на пациентите:
неп рек ъснатост на болни чната помощ и
грижите (ежедневно наблюдение и престой
на пациента в ЛЗ), координация между специалистите, които ги осъществяват, както и
осигуряване на координация със структури
на извънболнична и болнична помощ, съобразена с диагностично-лечебния алгоритъм
на съответната КП – при дехоспитализация
на пациента с цел довършване на лечебния
процес;
5. извършената дейност по КП е отчетена
при условията и по реда на тази методика.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща стойността, съответно намалената
с договорената отстъпка стойност, съгласно
чл. 45, ал. 18 ЗЗО на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални),
осигуряващи основното лечение по КП по
редове № 251, 252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1,
258.2 и 298, на необходимите еритро-, тромбо-,
гранулоцитни колонистимулиращи фактори,
бифосфонати и други лекарствени продукти,
повлияващи костната структура и минерализация, за състояния/усложнения, произтичащи
от основното заболяване и лечение, която
стойност не се включва в цената на КП.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща стойността, съответно намалената
с договорената отстъпка стойност, съгласно
чл. 45, ал. 18 ЗЗО на еритро-, тромбо- и
гранулоцитни колонистимулиращи фактори,
имуноглобулините, имуносупресивна терапия
и хелиращата терапия, прилагани в КП по ред
№ 253, за състояния/усложнения, произтичащи
от основното заболяване или лечение, която
стойност не се включва в цената на КП.
(4) Националната здравноосигурителна каса
заплаща стойността, съответно намалената
с договорената отстъпка стойност, съгласно
чл. 45, ал. 18 ЗЗО на лекарствените продукти
за имуносупресивна терапия, прилагана в КП
по редове № 63 и 65, за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване
или лечение, която стойност не се включва
в цената на КП.
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(5) Лекарствените продукти по ал. 2 – 4
се заплащат от НЗОК при спазване на правилата, предвидени в т. 5 и 9 от забележките
към приложение № 10 към член единствен
на Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 11. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на БМП за
всеки отделен случай по клинични процедури,
включени в приложение № 10, и процедури по
приложения № 12, 13 и 15 към Наредба № 40
от 2004 г. при наличие на следните условия:
1. отчетената КПр/процедура е включена в
предмета на договора между НЗОК и изпълнителя на БМП и е извършена от специалисти,
посочени в приложение № 1 към договора по
съответната КПр/процедура;
2. пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права или ги възстанови до датата
на дехоспитализацията в рамките на същия
болничния престой или преди последната
за месеца КПр/процедура, с изключение на
неосиг у рени пациенти, за „Процеду ри за
интензивно лечение извън случаите на новородено“ от приложение № 13 към Наредба
№ 40 от 2004 г.;
3. спазени са условията за завършена КПр/
процедура;
4. извършената дейност по КПр/процедура
е отчетена при условията и по реда на тази
методика.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща стойността, съответно намалената
с договорената отстъпка стойност, съгласно
чл. 45, ал. 18 ЗЗО на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални),
осигуряващи основното лечение по клинична
процедура по ред 5 от приложение № 10 към
Наредба № 40 от 2004 г., на необходимите
еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други
лекарствени продукти, повлияващи костната
структура и минерализация, за състояния/
ус лож нен и я, п роиз т и ча щ и о т основно т о
заболяване и лечение, която стойност не се
включва в цената на клиничната процедура.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща стойността, съответно намалената
с договорената отстъпка стойност, съгласно
чл. 45, ал. 18 ЗЗО, на опиоидните аналгетици,
предписвани за лечение на пациентите със
злокачествени заболявания при диспансерното
им наблюдение по КПр по ред 6 от приложение
№ 10 към Наредба № 40 от 2004 г. „Диспансерно
наблюдение при злокачествени заболявания и
при вродени хематологични заболявания“, която
стойност не се включва в цената на клиничната
процедура, заплащана от НЗОК.
(4) Лекарствените продукти по ал. 2 и 3
се заплащат от НЗОК при спазване на правилата, предвидени в т. 5 и 9 от забележките
към приложение № 10 към член единствен
на Наредба № 40 от 2004 г.
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Чл. 12. (1) При лечение на пациент по
определена КП/КПр/процедура, която не е
завършена, дейността не се заплаща, както и
вложените медицински изделия и приложените
лекарствени продукти, чиято стойност не се
включва в цената на КП и КПр.
(2) Изключения от ал. 1 се допускат при
смърт на пациент в случаите, в които не е
спазен минималният болничен престой, но са
извършени всички основни диагностични и
терапевтични/оперативни процедури съгласно
диагностично-лечебния алгоритъм на КП/
КПр/процедура.
(3) При настъпила в хода на лечението по
определена КП/КПр/процедура смърт на пациент в случаите, в които не са извършени всички
изискуеми основни диагностични и терапевтични/оперативни процедури, дейността по КП и
КПр, както и вложените медицински изделия
и приложените лекарствени продукти, чиято
стойност не се включва в цената на същите, се
заплащат след извършване на проверка.
Чл. 13. (1) В случаите, в които при лечение
на пациент по определена КП/КПр/ процедура,
която не е завършена, настъпят индикации
за необходимост от лечение по друга КП/
КПр/процедура, за която лечебното заведение
няма сключен договор, лечебното заведение е
длъжно да преведе пациента в друго лечебно
заведение, сключило договор за съответната
КП/КПр/процедура.
(2) Процесът по превеждането включва
изписването на пациента от лечебното заведение за болнична помощ, транспортирането и
хоспитализацията му в друго лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор за
съответната КП/КПр/процедура. В този случай
дейността се заплаща на лечебното заведение,
завършило лечението.
Чл. 14. При постъпване на пациент по
терапевтична КП, по която са извършени
диагностично-терапевтични процедури и доказаната диагноза в хода на лечението по тази
КП индикира оперативно лечение, на изпълнителя на болнична помощ се заплаща само
хирургичната КП.
Чл. 15. (1) Когато в срок до 30 дни от дехоспитализацията на пациента се наложи нова
хоспитализация по същата КП в същото или в
друго лечебно заведение, НЗОК заплаща само
един от случаите по КП след провеждане на
проверка, освен ако в КП е предвидено друго.
(2) В случаите, когато в срок до 30 дни от
дехоспитализацията на пациент, при който е
опериран един от чифтните органи по определена клинична пътека, настъпят спешни индикации за операция на другия чифтен орган по
същата клинична пътека, се заплащат и двете
клинични пътеки.
(3) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща отчетена дейност в случаите на
осъществени хоспитализации по едно и също
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време за един и същ пациент. В случаите, в
които са отчетени извършени по едно и също
време дейности от изпълнители на извънболнична и на болнична медицинска помощ, се
извършва проверка на изпълнителите за тези
дейности. Националната здравноосигурителна
каса не заплаща на изпълнителя, който е отчел
неизвършена дейност, и съответно изпълнителят
възстановява неоснователно получените суми.
(4) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща КП/КПр/процедура на изпълнител
на болнична помощ в случаите, в които при
извършен непосредствен контрол се констатира
отсъствие на пациента от лечебното заведение
по време на хоспитализация.
(5) Националната здравноосигурителна
каса не заплаща дейности, които не са били
включени в ежедневните електронни отчети по
чл. 17 за съответния отчетен период.
Чл. 16. Националната здравноосигурителна
каса заплаща вложените медицински изделия
по чл. 2, ал. 1, т. 3 при изпълнение на следните
условия:
1. медицинското изделие е вложено при
изпълнение на КП съгласно изискванията на
диагностично-лечебните алгоритми за изпълнение на съответната КП;
2. изпълнени са изискванията на НРД за
медицинските дейности за 2014 г., свързани с
оказване на БМП;
3. медицинското изделие е отчетено при
условията и по реда на тази методика.
Чл. 17. (1) Изпълнителите на БМП, сключили договор с НЗОК, ежедневно отчитат по
електронен път в утвърдени от НЗОК формати
оказаната за денонощие дейност, включена в
предмета на договора.
(2) Електронните отчети по ал. 1 съдържат:
1. информация за хоспитализираните и дехоспитализираните пациенти по съответните
КП, включваща:
а) извършените дейности съгласно диагностично-лечебния алгоритъм на съответната КП;
б) вложените медицински изделия и лекарствени продукти, които се заплащат извън
цената на съответните КП;
в) приложен лекарствен продукт сърфактант,
който е включен в цената на КП;
2. информация за започната, извършена
и завършена дейност по КПр/процедури на
пациенти, включваща:
а) приложени лекарствени продукти, които
се заплащат извън цената на КПр;
б) приложени лекарствените продукти за
хемодиализа, които са включени в цената на
КПр;
3. информация за извършени ВСМД от приложение № 4 към член единствен на Наредба
№ 40 от 2004 г.
(3) Ежедневните електронни отчети се
подписват от изпълнителите на БМП с усъвършенстван електронен подпис (УЕП) по сми-
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съла на чл. 13, ал. 2 от Закона за електронния
документ и електронния подпис.
(4) Всеки отделен случай по ал. 2 следва
да бъде определен (маркиран) като такъв „в
рамките на стойността по чл. 22“ или като
„надвишаващ стойността по чл. 22“.
(5) За оказана БМП на правоимащи лица,
осигурени в друга държава, спрямо които се
прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност/двустранни спогодби
за социално осигуряване, регистрационните
данни на пациента трябва да съответстват на
тези в удостоверителния документ, издаден от
съответната друга държава.
(6) Оказаната болнична медицинска помощ
по ал. 2 се отчита най-късно до 16,00 ч. на
първия работен ден, следващ отчитания.
(7) При констатиране на грешки в електронния отчет по ал. 2, свързани с регистрационните
данни, номенклатури и договорена дейност,
изпълнителят на БМП получава автоматична
нотификация от информационната система на
НЗОК и електронният отчет не се обработва
от НЗОК до получаване на отчет с коректни
данни.
(8) Грешки по ал. 7 могат да са:
1. регистрационни номера на лечебните
заведения, УИН на лекарите, отразени в първичните медицински документи, код на специалност на лекаря, номер на договора с НЗОК,
регистрационните данни на ЗОЛ;
2. отчетена дейност извън предмета на договора с НЗОК;
3. несъответствия с установените номенклатури в нормативната уредба, относима към
заплащаната от НЗОК дейност/лекарствени
продукти/медицински изделия.
(9) Отчет с коригирани данни се приема
най-късно до 8,00 ч. на втория работен ден,
следващ отчитания.
(10) Националната здравноосигурителна
каса не заплаща за дейност, която не е подадена в ежедневните електронни отчети и не е
приета от информационната система на НЗОК
в сроковете по ал. 6 и 9.
(11) Отчетената в ежедневно подадените
електронни отчети дейност се обработва в
информационната система на НЗОК. След
окончателната обработка за календарен месец в
срок до 16,00 ч. на петия работен ден, следващ
отчетния месец, РЗОК изпраща по електронен
път на изпълнителя на БМП месечно известие,
съдържащо:
1. потвърдената за заплащане дейност, лекарствени продукти и/или медицински изделия,
заплащани от НЗОК извън стойността на КП/
КПр/процедура;
2. отхвърлената от заплащане дейност, лекарствени продукти и/или медицински изделия,
заплащани от НЗОК извън стойността на КП/
КПр/процедура, и съответните основания за
отхвърляне.
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(12) Месечното известие по ал. 11 се подписва
от директора на РЗОК или от упълномощено
от него длъжностно лице с усъвършенстван
електронен подпис (УЕП) съгласно чл. 13,
ал. 2 от Закона за електронния документ и
електронния подпис.
(13) Основания за отхвърляне от заплащане
по ал. 11, т. 2 са:
1. лицето, на което е оказана медицинската
помощ, няма право да получава БМП по КП,
КПр или процедура, заплащана от НЗОК:
а) не е от категорията лица, задължително
здравноосигурени в НЗОК, съгласно чл. 33,
ал. 1 ЗЗО;
б) не е осигурено в друга държава, за което се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранни
спогодби;
в) подлежи на задължително здравно осигуряване в НЗОК, но е с прекъснати здравноосигурителни права и не е възстановило същите
до датата на дехоспитализацията/извършване/
завършване на дейността;
г) не е от категорията здравнонеосигурени
лица по § 2 или 10 от преходните и заключителните разпоредби на ЗБНЗОК за 2014 г., за
които НЗОК заплаща определени видове БМП;
2. при изпълнението на КП/КПр/процедура
не е спазен съответният алгоритъм, установен в
националния рамков договор за медицинските
дейности по чл. 53, ал. 1 ЗЗО, изискването за
минимален болничен престой и/или условията
за завършеност на КП/ КПр/процедура;
3. отчетеният лекарствен продукт, приложен
при лечението на лице по КП/КПр/процедура,
не е от видовете лекарствени продукти, заплащани от НЗОК и посочени в чл. 10, ал. 2 – 5
или в чл. 11, ал. 2 и 3;
4. отчетеното медицинско изделие, вложено
при лечението на лице по КП, не е от видовете
медицински изделия, заплащани от НЗОК извън
цената на КП по чл. 2, ал. 1, т. 3;
5. наличие на основание за незаплащане,
установено в чл. 9;
6. дейност, надвишаваща стойността по
чл. 22.
Чл. 18. (1) Когато електронните отчети по
чл. 17 на изпълнителя на БМП съдържат дейности, определени като „надвишаващи стойността по чл. 22“, и при обработката по чл. 17,
ал. 11 РЗОК е отхвърлила част от дейностите,
отчетени „в рамките на стойността по чл. 22“
на основания по чл. 17, ал. 13, т. 1 – 5, за освободения ресурс изпълнителят на БМП може да
представи финансовоотчетни документи по реда
на чл. 19 – 21 за случаи, които са отхвърлени
само на основание чл. 17, ал. 13, т. 6. РЗОК
валидира отчетената за заплащане дейност в
електронната система на НЗОК.
(2) Когато изпълнителят на БМП е маркирал
отчетена дейност „в рамките на стойността по
чл. 22“, но част от нея надвишава стойността по

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

чл. 22, при обработката по чл. 17, ал. 11 РЗОК
определя (маркира) като дейност „надвишаваща
стойността по чл. 22“ последно извършената
по време дейност.
(3) Случай по КПр/процедура се определя
(маркира) като „надвишаващ стойността по
чл. 22“ за оказаната дейност и приложените
лекарствени продукти, заплащани извън стойността на КПр/процедура по случая.
(4) Случай по КП се определя (маркира)
като „надвишаващ стойността по чл. 22“ за
оказаната дейност, приложените лекарствени
продукти и медицински изделия, заплащани
извън стойността на КП.
(5) Когато при започване на даден отчетен
период за същия няма определени стойности
по чл. 22, всички отчетени в ежедневните електронни отчети случаи се определят (маркират)
като „надвишаващи стойността по чл. 22“.
(6) Когато в рамките на даден отчетен период стойностите по чл. 22 бъдат увеличени, за
допълнителния ресурс изпълнителят на БМП
може да представи финансовоотчетни документи по реда на чл. 19 – 21 за случаи, които са
отхвърлени само на основание чл. 17, ал. 13,
т. 6. РЗОК валидира отчетената за заплащане
дейност в електронната система на НЗОК.
Чл. 19. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената
дейност по КП на изпълнителите на БМП след
представяне на следните първични медицински
и финансовоотчетни документи:
1. първия екземпляр от направлението за
хоспитализация (бланка МЗ – НЗОК № 7)
с отразена основна диагноза и извършени
основни диагностични (терапевтични) оперативни процедури, включени в критериите за
завършена КП;
2. за дейността по КП: фактура или електронна фактура; спецификация за извършена
дейност по КП;
3. за приложените лекарствени продукти по
чл. 10, ал. 2 – 4 (с изключение на лекарствените
продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия,
предписани за продължаване на лечението
извън стационарни условия): фактура или електронна фактура; спецификация за приложени
лекарствени продукти, заплащани от НЗОК
извън цената на КП № 63, 65, 251, 252, 253, 254,
255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298; „Отчет за
лечение с лекарствени продукти по клинични
процедури/процедура за интензивно лечение
или по клинични пътеки в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията“;
4. за медицинските изделия: фактура или
електронна фактура; спецификация за вложените медицински изделия по КП; екземпляр
на „Формуляр за вложени медицински изделия,
стойността на които се заплаща от НЗОК извън цената на клиничната пътека“, с който се
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отчитат медицинските изделия, вложени при
лечението по определени КП и заплащани
извън цената на същите.
(2) В спецификациите по ал. 1 се включва
само договорена и извършена дейност по КП на
изпълнителите на БП, отчетена в ежедневните
отчети по реда на чл. 17 и потвърдена за заплащане в месечното известие по чл. 17, ал. 11.
(3) При оказана медицинска дейност по
КП на лица с право на здравно осигуряване,
удостоверено от друга държава – членка на
ЕС/ЕИП, или съгласно двустранни спогодби,
НЗОК заплаща след представяне на отделни
документи по ал. 1 и на:
1. приложение към спецификация за оказана медицинска помощ на лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БМП копия
от удостоверителните документи за право на
здравно осигуряване и „Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и
неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу
представена ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“.
(4) При оказана акушерска помощ на здравнонеосигурените жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ
НЗОК заплаща след представяне на отделни
документи по ал. 1.
(5) При оказана медицинска дейност по КП
на лица по чл. 1, ал. 1, т. 3 НЗОК заплаща след
представяне на отделни документи по ал. 1.
(6) Здравноосигурителният статус на ЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява
с документ, издаден от НАП до датата на дехоспитализацията.
Чл. 20. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорените и извършените
ВСМД след представяне на следните първични
медицински и финансовоотчетни документи:
1. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 3А);
2. фактура или електронна фактура;
2. спецификация, съдържаща договорените
и извършени ВСМД.
(2) В спецификацията по ал. 1 се включват
само договорени и извършени ВСМД, отчетени в ежедневните отчети по реда на чл. 17 и
потвърдени за заплащане в месечното известие
по чл. 17, ал. 11.
(3) При извършени ВСМД на лица с право
на здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби, НЗОК заплаща след представяне на отделни документи по ал. 1 и на:
1. приложение към спецификация за оказана медицинска помощ на лица с право на
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здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БМП копия от удостоверителни документи за право
на здравно осигуряване и „Декларация при
ползване от осигурени лица на права на спешна
и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу
представена ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“.
(4) При извършени ВСМД на лица по чл. 1,
ал. 1, т. 3 НЗОК заплаща след представяне на
отделни документи по ал. 1.
(5) Здравноосигурителният статус на ЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява с
документ, издаден от НАП.
Чл. 21. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената
дейност по клинични процедури, посочени в
приложение № 10, и процедури по приложения
№ 12, 13 и 15 към Наредба № 40 от 2004 г. на
изпълнителите на БМП след представяне на
следните първични медицински и финансовоотчетни документи:
1. за клинични процедури № 01 – 04 от приложение № 10 към Наредба № 40 от 2004 г.:
фактура или електронна фактура; спецификация
за извършена дейност по КПр/процедура; първия екземпляр от „Медицинско направление за
КПр/процедура за интензивно лечение“ (бланка
МЗ – НЗОК № 8);
2. за клинична процедура № 06 от приложение № 10 към Наредба № 40 от 2004 г.:
фактура или електронна фактура; спецификация за извършена дейност по КПр/процедура;
първия екземпляр от „Лист за диспансерно
наблюдение при злокачествени заболявания“
(бланка МЗ – НЗОК № 9);
3. за клинични процедури № 05, 07 от приложение № 10: фактура или електронна фактура;
спецификация за извършена дейност по КПр/
процедура; първия екземпляр от „Медицинско
направление за КПр/процедура за интензивно
лечение“ (бланка МЗ – НЗОК № 8);
4. за приложените лекарствени продукти
по чл. 11, ал. 2, включително лекарствените
продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия,
предписани за продължаване на лечението
извън стационарни условия: фактура или електронна фактура; спецификация за приложени
лекарствени продукти; „Отчет за лечение с
лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по
клинични пътеки в областта на онкологията,
онкохематологията и неонатологията“;
5. за приложените опиоидни аналгетици
по клинична процедура № 06 от приложение
№ 10 към Наредба № 40 от 2004 г.: фактура
или електронна фактура; спецификация за
приложените лекарствени продукти; „Отчет за
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лечение с лекарствени продукти по клинични
процедури/процедура за интензивно лечение
или по клинични пътеки в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията“;
6. за дейностите по процедура „Интензивно
лечение на новородени деца с асистирано дишане“ от приложение № 12 и процедурите по
приложение № 13 към Наредба № 40 от 2004 г.
„Процедури за интензивно лечение извън случаите на новородено“: фактура или електронна
фактура; спецификация за извършена дейност
по К Пр/процеду ри; първия екземпляр от
„Медицинско направление за КПр/процедура
за интензивно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 8) и/или първия екземпляр от „Медицинско
направление за провеждане на процедури“
(бланка МЗ – НЗОК № 8А);
7. за дейностите по процедури по приложение № 15 „Процедури по нуклеарномедицинско
компютър-томографско образно изследване“
към Наредба № 40 от 2004 г.: фактура или електронна фактура; спецификация за извършена
дейност по КПр/процедури; първия екземпляр
от „Медицинско направление за провеждане на
процедури“ (бланка МЗ – НЗОК № 8А).
(2) В спецификациите по ал. 1 се включва
само договорена и извършена дейност по КПр/
процедури на изпълнителите на БП, отчетена
в ежедневните отчети по реда на чл. 17 и потвърдена за заплащане в месечното известие
по чл. 17, ал. 11.
(3) При оказана медицинска дейност КПр/
процедури на лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава – членка
на ЕС/ЕИП, или съгласно двустранни спогодби,
НЗОК заплаща след представяне на отделни
документи по ал. 1 и на:
1. приложение към спецификация за оказана медицинска помощ на лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БМП копия
от удостоверителните документи за право на
здравно осигуряване и „Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и
неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу
представена ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“.
(4) При оказано интензивно лечение на неосигурени лица НЗОК заплаща след представяне
на отделни документи за тях по ал. 1, т. 6.
(5) При оказана медицинска дейност по
КПр/процедури на лица по чл. 1, ал. 1, т. 3
НЗОК заплаща след представяне на отделни
документи по ал. 1.
(6) Здравноосигурителният статус на ЗОЛ с
прекъснати здравноосигурителни права, възстановени до датата на дехоспитализацията,
се удостоверява с документ, издаден от НАП.
Чл. 22. (1) Стойността по финансовоотчетните документи по чл. 19, 20 и 21 не следва да
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надвишава размера на определените стойности на изпълнителя на БМП по реда на чл. 4
ЗБНЗОК за 2014 г., определени в приложение
№ 2 към индивидуалния договор на изпълнителя на БМП с НЗОК.
(2) Стойности по реда на чл. 4 ЗБНЗОК за
2014 г. не се определят за дейностите, оказани
на лица по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3 и на лица с
право на здравно осигуряване, удостоверено
от друга държава – членка на ЕС/ЕИП, от
Конфедерация Швейцария или съгласно двустранни спогодби.
(3) Включените в спецификациите по чл. 19,
20 и 21 дейности не следва да съдържат отхвърлената от заплащане медицинска дейност,
лекарствени продукти и медицински изделия,
посочена/и в месечното известие по чл. 17,
ал. 11, т. 2.
(4) Отхвърлената от заплащане медицинска
дейност, медицински изделия и лекарствени
продукти на основание чл. 17, ал. 13, т. 6, посочена в месечното известие по чл. 17, ал. 11, т. 2,
се заплаща от НЗОК с решение на Надзорния
съвет на НЗОК по ред и критерии, определени
в правилата по чл. 4, ал. 4 ЗБНЗОК за 2014 г.
(5) Решението по ал. 4 е в съответствие с
разпоредбите и в рамките на параметрите по
ЗБНЗОК за 2014 г.
Чл. 23. (1) Изпълнителите на БМП, сключили договор с НЗОК, представят отчетните
документи по чл. 19, 20 и 21 ежемесечнo в
РЗОК по утвърден график до осмия работен
ден на месеца, следващ отчетния.
(2) Всички документи, с които се отчита
и удостоверява извършената дейност, се изготвят съгласно изискванията и реквизитите,
посочени в тях. Не се допускат непопълнени
реквизити, поправки, липса на подпис и печат
на представляващия ЛЗ.
(3) Форматът на отчетните документи се
утвърждава в НРД за медицински дейности
за 2014 г.
Чл. 24. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща ежемесечно договорената,
извършената и отчетената дейност по чл. 2 след
проверка на документите по чл. 19, 20 и 21.
(2) Отчетните документи на лечебното заведение по ал. 1 не се приемат в следните случаи:
1. когато сумите по фактурите и спецификациите не отговарят на изискванията по чл. 22;
2. когато отчитането е извън регламентирания в чл. 23, ал. 1 срок;
3. при липса на някои от задължителните
отчетни документи;
4. когато отчетните документи не са изготвени съгласно изискванията и реквизитите,
посочени в тях.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща по настоящия ред за извършената
дейност в случаите, в които тя е отчетена в
рамките на съответния отчетен период след
завършването є.
(4) Изключение от ал. 3 се допуска, когато
в рамките на съответния отчетен период след
завършване на дейността се очакват резултати
от хистологични изследвания, които определят
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окончателната диагноза на пациента. В този
случай се допуска отчитането на извършената
дейност в следващия отчетен период.
(5) Националната здравноосигурителна каса
заплаща отчетената дейност по чл. 19, ал. 4
и чл. 21, ал. 4 в срок до 10 работни дни след
постъпване в НЗОК на трансферните средства
от МЗ.
(6) Националната здравноосигурителна каса
заплаща отчетената дейност по чл. 19, ал. 5,
чл. 20, ал. 4 и чл. 21, ал. 5 в срок до 10 работни дни след постъпване в НЗОК на превод
на целеви средства от Агенцията за социално
подпомагане.
Чл. 25. (1) При констатирано от РЗОК
несъответствие между представените финансовоотчетни документи по чл. 19, 20 и 21 и
потвърдената за заплащане медицинска дейност, лекарствени продукти и/или медицински изделия с месечното известие по чл. 17,
ал. 11, т. 1 РЗОК изпраща писмени указания
за необходимите корекции до три работни дни
от представяне на отчетните документи на
изпълнителя на БМП.
(2) В срок до три работни дни от получаване
на писмените указания по ал. 1 изпълнителят
на БМП представя в РЗОК финансовоотчетни
документи, съответстващи на потвърдената за
заплащане дейност, лекарствени продукти и/
или медицински изделия с месечното известие
по чл. 17, ал. 11, т. 1.
(3) Поправки във фактурите и в известията
към тях не се разрешават. Погрешно съставени
или поправени документи се анулират и се
издават нови.
(4) Когато погрешно съставени документи
или поправени документи са отразени в счетоводните регистри на изпълнителя на БМП
или РЗОК, за анулирането се съставя и протокол – по един за всяка от страните, който
съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се
анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола – за всяка от страните.
(5) След като получи екземпляр от протокола
по ал. 5, РЗОК връща на изпълнителя на БМП
екземпляра от анулираната фактура.
(6) В случай на неспазване разпоредбите на
ал. 1 и 2 РЗОК не заплаща отчетената дейност
през текущия отчетен период.
Чл. 26. Плащанията на изпълнителите на
БМП се извършват чрез РЗОК до 30-о число
на месеца, следващ отчетния, с изключение на
плащанията, за които е предвиден друг срок в
чл. 24, ал. 5 и 6.
Чл. 27. При неспазване на посочените в
чл. 17, 18, 23 и 25 срокове за представяне на
отчетните документи от изпълнителите на
БМП не се заплаща отчетената дейност по
настоящия ред.
Чл. 28. Ако изпълнителят на БМП не подаде
електронен отчет по чл. 17 или не спази реда
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за корекции, на изпълнителя на БМП не се
заплаща отчетената дейност.
Чл. 29. (1) Плащанията се извършват в левове,
по банков път, по обявена от изпълнителя на
БМП в индивидуалния договор банкова сметка.
(2) При промяна на банковата сметка,
посочена в индивидуалния договор между
НЗОК и изпълнителя на БМП, към договора
се сключва допълнително споразумение за това
обстоятелство.
Чл. 30. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
изпълнителите на БМП носят отговорност.
Чл. 31. Когато плащането за извършените
и отчетените дейности не се извърши в сроковете, определени с договора, на изпълнителя
на БМП се дължи законна лихва за забава за
просроченото време.
Чл. 32. Стойностите на дейностите в болнична медицинска помощ се определят съгласно
чл. 4 ЗБНЗОК за 2014 г. и приетите правила
от Надзорния съвет на НЗОК и са неразделна
част от индивидуалния договор на изпълнителите на БМП.
Приложение № 3А
към чл. 3

консултация с друг специалист и медико-диагностични изследвания.
Първоначално изчислението се прави от
долу нагоре с цел да се определи минималният
разход на здравноосигурено лице за предоставяне на базова дейност съгласно обема и
честотата в заложения алгоритъм на оказване
на наблюдението.
Общото време, отделено за всяка една от
услугите в извънболничната помощ, се разделя
на общото време, отделяно за всички здравни
услуги (времето може да се разпредели по
специалности).

МЕТОДИКА
за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожновенерически и психични заболявания

За да се обобщят единичните цени за
посещение, те се превръщат в относителни
тегла чрез разделянето на разходите за всяка
група от услуги на общите средни разходи:

I. Изчисляването на стойности на комплексното диспансерно наблюдение се извършва при
следната последователност:
1. Обобщаване на информацията от МЗ за
обема и цените на отчетените и заплатените
дейности през последните две години.
2. Изчисляване на нови цени на базата на
прогнозни обеми.
II. Заплащането на изпълнителите на комплексно диспансерно наблюдение се основава
на следната методика:
1. Дефиниране на пакета услуги за комплексно диспансерно наблюдение:
1.1. диспансерно (амбулаторно) наблюдение
на болни с психични заболявания;
1.2. диспансерно наблюдение на болни с
кожно-венерически заболявания.
2. Определяне размера на средствата за
комплексното диспансерно наблюдение на лица
с кожно-венерически и психични заболявания.
Средствата за комплексно диспансерно наблюдение се определят като част от средствата за
специализирана извънболнична медицинска
помощ. Разходите са предвидени на базата на
фактическите разходи през предходната година
или на историческите разходи на Министерството на здравеопазването обем дейности и
натовареност. Разпределението може да бъде
променяно при промяна на обхвата от услуги или
при включването на допълнителни дейности.
3. Определяне на стойност на комплексно
диспансерно наблюдение.
В стойността на комплексното диспансерно
наблюдение се включва преглед при специалист,

Приложение № 3Б
към чл. 3
МЕТОДИКА
за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и
психични заболявания
Чл. 1. (1) Тази методика урежда заплащането
на комплексно диспансерно наблюдение (КДН)
на пациенти с кожно-венерически и психични
заболявания за:
1. здравноосигурени лица с непрекъснати
здравноосигурителни права;
2. здравнонеосигурени лица – съгласно § 2,
ал. 1 ЗБНЗОК за 2014 г.
(2) Заплащането по ал. 1, т. 2 се извършва
чрез трансфери от МЗ по реда на § 2 ЗБНЗОК
за 2014 г.
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща на изпълнителите на КДН по
чл. 15 НРД за медицинските дейности за 2014 г.
за договорената и извършената дейност за КДН,
оказана на пациенти с кожно-венерически и
психични заболявания.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща, когато
са спазени всички нормативни изисквания и са
изпълнени всички изисквани медицински дейности съгласно НРД и Наредба № 40 от 2004 г.
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(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите на КДН дейностите
по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 3. Прегледът се отчита с „Направление за комплексно диспансерно наблюдение“
(бланка МЗ – НЗОК № 10) при първо посещение на пациента и с амбулаторни листове и
електронен отчет за извършената дейност на
пациента, отразена в „Амбулаторен лист за
комплексно диспансерно наблюдение“ (бланка
МЗ – НЗОК № 11) в определен от НЗОК формат, а за осигурени в друга държава лица – и с
копие от удостоверителния документ за право
на обезщетения в натура в случай на трудови
злополуки или професионални заболявания.
Чл. 4. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ (ИМП) се отчитат, като представят
ежемесечно в РЗОК фактура (хартиена или
електронна), финансовоотчетни документи,
първични медицински документи и електронен
отчет за извършената дейност на пациенти, отразена в амбулаторни листове (бланка МЗ – НЗОК
№ 11) и/или в електронен отчет в определен от
НЗОК формат, по утвърден график, до третия
работен ден на месеца, следващ отчетния.
(2) Медицинската помощ, оказана на осигурени в други държави лица, се представя на
отделна фактура (хартиена или електронна),
придружена със съответната отчетна документация, определена в НРД.
(3) Отчитането на дейностите за здравнонеосигурени лица се извършва на отделна фактура
(хартиена или електронна), придружена със
съответната отчетна документация, определена
в НРД. Плащанията се извършват чрез РЗОК
до 5 работни дни след постъпване в НЗОК на
трансферните средства от МЗ.
Чл. 5. (1) Електронните отчети по чл. 4
се връщат за корекция на ИМП, в случай че
след обработките им се установят следните
фактически грешки:
1. сгрешен код по МКБ на заболяване при
правилно попълване на диагноза;
2. неточно посочен номер и дата на амбулаторния лист (бланка МЗ – НЗОК № 11);
3. грешни данни на пациента (ЕГН, ЛНЧ,
осигурителен номер).
(2) При нарушена структура на файла, водеща до невъзможност за обработка на електронния отчет по вина на ИМП, РЗОК връща
електронния отчет на ИМП. Изпълнителят
на медицинска помощ коригира електронния
отчет.
(3) Плащанията на ИМП се извършват
чрез РЗОК до 30-о число на месеца, следващ
отчетния.
Чл. 6. При неспазване на посочения в чл. 4,
ал. 1 срок за представяне на отчетните документи от ИМП обработката им и съответното
заплащане се извършват в сроковете за следващия период за отчитане.
Чл. 7. (1) Условие за плащане на ИМП е
точното и правилно попълване на документите съгласно настоящите условия и пълното и
точно изпълнение на дейността.
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(2) Не се заплаща по предвидения ред за
извършени дейности от ИМП, ако те не са
отчетени за два последователни месеца.
(3) Не се заплаща по предвидения ред за
извършена от ИМП дейност за период, който
изпълнителят вече е отчел.
Чл. 8. При констатиране на фактическите
грешки по чл. 5, ал. 1 РЗОК връща електронния отчет на ИМП за отстраняването им. Изпълнителят на медицинска помощ предоставя
коригирания електронен отчет в срок до един
работен ден.
Чл. 9. (1) При необходими корекции и
допълнения на финансовоотчетните документи – фактура и спецификация, РЗОК изпраща
писмени указания за необходимите корекции
и допълнения не по-късно от 16-о число на
месеца на отчитане на изпълнителя на ИМП.
(2) С указанията по ал. 1 се връщат спецификацията и отчетите за отчетената дейност
за корекции и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на ИМП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията за
отчетената дейност с нанесени корекции и
допълнения.
(4) Поправки и добавки във фактурите и в
дебитните/кредитните известия към тях не се
разрешават. Погрешно съставени или поправени фактури и дебитни/кредитни известия се
анулират и се издават нови.
(5) Когато погрешно съставени или поправени фактури и/или дебитни/кредитни известия
са отразени в счетоводните регистри на изпълнителя на ИМП или на РЗОК, за анулирането
им ИМП съставя протокол – по един за всяка
от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се
анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата – за всяка от страните,
върху съставения протокол.
(6) След като получи екземпляр от протокола по ал. 5, РЗОК връща на изпълнителя на
ИМП екземпляра от фактура за анулиране и
получава новосъставената.
(7) При писмено заявен отказ от страна на
изпълнителя на ИМП да изпълни указанията
в срока по ал. 3 РЗОК не заплаща отчетената
дейност.
(8) Дължимата сума се заплаща след уточняване на данните в определените срокове в
текущия или в следващия отчетен период.
Чл. 10. Плащанията се извършват по банков
път, в левове, по обявена от ИМП в индивидуалния договор банкова сметка.
Чл. 11. За неверни данни, посочени в отчетите и в справките, изискуеми по договора,
ИМП носят отговорност съгласно условията
на действащия НРД.
Чл. 12. Когато плащането за извършените и
отчетените дейности не се извърши в сроковете, определени с договора, на ИМП се дължи
законна лихва за забава за просроченото време.
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Приложение № 4А
към чл. 4
МЕТОДИКА
за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ
I. Дефиниране на пакета от услуги, подлежащи на реимбурсиране.
Дефинират се агрегирани групи здравни
услуги със сходни разходи, както следва:
1. Първична дентална помощ.
2. Специализирана дентална помощ.
3. Лекарска консултативна комисия.
4. Неблагоприятни условия.
В рамките на всяка група услуги се определят категориите възрастови групи, които ще
определят и различията в степента на реимбурсиране на цените от страна на НЗОК: лица
под 18 години и лица над 18 години.
II. Определяне на прогнозен обем дейности.
Прогнозният обем дейности за съответната
година се определя на базата на исторически
равнища и тенденции на основата на информация от НЗОК. Приема се общ обем дейности в
зависимост от пакета, определен от министъра
на здравеопазването, и прогноза за населението,
което ще ползва дентални услуги, заплатени
от НЗОК. Прогнозните обеми се разработват
в съответствие с чл. 55г ЗЗО.
III. Определяне размера на средствата за
дентална медицинска помощ.
Общият размер на средствата за дентална
помощ се определя като процент от общия
бюджет на НЗОК. Разходите са базирани на
фактическите разходи през предходната година
или са екстраполирани на базата на исторически
разходи, обем дейности и натовареност. Разпределението може да бъде променяно при
промяна на обхвата от услуги или включването
на допълнителни дейности.
IV. Определяне на индивидуалните реимбурсни цени.
Първоначално изчисляването се прави от
долу нагоре с цел да се определи минималният
разход на ЗОЛ за предоставяне на базова дейност от обхвата на основния пакет за дентална
помощ. Разходите се определят като преки и
непреки и се извършва процентно разпределение по видовете дентална помощ. След това
този минимум може да бъде повишен чрез
разпределение от горе надолу на ресурсите за
извънболнична дентална помощ (ИДП).
Разпределението е, както следва:
1. Разпределение на преките разходи за
видовете медицински дейности.
2. Разпределение на непреките (фиксираните)
административни разходи.
3. Разпределение на разходите за заплати.
Общото време, отделено за всяка от услугите
в ИДП, се разделя на общото време, отделяно
за всички здравни услуги.

За да се обобщят единичните цени за посещение при специалист по дентална медицина,
те се превръщат в относителни тегла чрез
разделянето на разходите за всяка група от
услуги на общите средни разходи:

Приложение № 4Б
към чл. 4
МЕТОДИКА
за заплащане на дейностите в извънболничната
дентална помощ
Чл. 1. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща изцяло или частично денталните
дейности по основен пакет дентална дейност,
оказани на ЗОЛ съгласно Наредба № 40 от
2004 г., в обеми и цени, определени по реда
на чл. 55д ЗЗО.
(2) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по
реда, определен в Постановление № 193 на
Министерския съвет от 2012 г., от държавния
бюджет чрез Министерството на здравеопазването НЗОК заплаща на изпълнителите на
ИДП разликата между сумите по чл. 37, ал. 1 и
2 ЗЗО за всяко посещение на лицата, които са
упражнили правото на пенсия за осигурителен
стаж и възраст.
Чл. 2. (1) Изпълнителите на първична дентална помощ извършват дейностите, определени в основния пакет дентални дейности за
първична дентална помощ по Наредба № 40 от
2004 г., диференцирани по възрастови групи,
както следва:
1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:
а) обстоен преглед за установяване на орален
статус и изготвяне на амбулаторен лист и един
допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит;
в) екстракция на временен зъб, включително
анестезия;
г) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;
д) лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
е) лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб;
2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:
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а) обстоен преглед за установяване на орален
статус и изготвяне на амбулаторен лист и един
допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит;
в) екстракция на зъб, включително анестезия.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща изцяло или частично на изпълнителите
на първична дентална помощ за всяко ЗОЛ,
потърсило дентална помощ, в обеми и цени
по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 3. (1) Изпълнителите на специализирана
хирургична дентална помощ извършват следните видове дейности, определени в основния
пакет дентални дейности за хирургична дентална помощ по Наредба № 40 от 2004 г.:
1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б“ и „в“;
2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б“ и „в“.
(2) Изпълнителите на специализирана ИДП
по специалност „Детска дентална медицина“
извършват следните видове дейности, определени в основния пакет дентални дейности за
детска дентална помощ по Наредба № 40 от
2004 г., при ЗОЛ до 18 години:
1. обстоен преглед за установяване на орален
статус и изготвяне на амбулаторен лист и един
допълнителен преглед за бременни;
2. обтурация с амалгама или химичен
композит;
3. екстракция на временен зъб, включително
анестезия;
4. екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;
5. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
6. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща изцяло или частично на изпълнителите
на специализирана ИДП за дейностите по ал. 1
и 2 за всяко ЗОЛ, потърсило дентална помощ,
в обеми и цени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 4. Националната здравноосигурителна
каса заплаща денталните дейности, определени в Наредба № 40 от 2004 г., за първична
дентална помощ и специализирана дентална
помощ в обеми и цени по реда на чл. 55д ЗЗО
за следните лица:
1. лицата, настанени в домове за медикосоциални услуги;
2. децата, настанени в специалните училища
и домовете за отглеждане и възпитание на деца,
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лишени от родителска грижа, включително след
навършване на 18-годишна възраст;
3. лицата, задържани под стража.
Чл. 5. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената
дентална дейност по основния пакет, определен
в Наредба № 40 от 2004 г., от изпълнителите
на специализирана ИДП под обща анестезия
за ЗОЛ до 18 години с психични заболявания,
както следва:
1. обстоен преглед от лекар по дентална
медицина за установяване на орален статус
и изготвяне на амбулаторен лист с насочване
към специалист психиатър;
2. обща анестезия с продължителност:
а) не повече от 180 минути – в лечебни
заведения за специализирана извънболнична
дентална помощ;
б) не повече от 360 минути – в лечебни
заведения за болнична помощ;
3. обтурация с амалгама или химичен
композит;
4. екстракция на временен зъб;
5. екстракция на постоянен зъб;
6. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
7. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб;
8. инцизия в съединителнотъканни ложи;
9. екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб;
10. контролен преглед след някоя от горните
две дейности;
11. 24-часово активно наблюдение, при необходимост – след общата анестезия.
(2) За всяко ЗОЛ под 18-годишна възраст
с психични заболявания, потърсило дентална
помощ, изпълнителите на специализирана
извънболнична дентална помощ получават
заплащане по дейностите по ал. 1 в обеми и
цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 6. Изпълнителят на ИДП има право
на пряко заплащане и/или доплащане ЗОЛ в
следните случаи:
1. при доплащане до пълните договорени
стойности на ИДП по чл. 2 и 3;
2. когато лицето е получило полагащия
му се обем дейности при условията на тази
методика и желае да продължи лечението си;
3. когато необходимото лечение обхваща
лечебно-диагностични дейности, невключени
в посочения пакет за заплащане съгласно тази
методика;
4. когато при дейност, заплащана от НЗОК,
лицето изрично предпочете методики, средства
или материали, невключени в посочения пакет
за заплащане съгласно тази методика.
Чл. 7. (1) Извършените и отчетени дейности
(с изключение на лечението на пулпити и
периодонтити) са за срок 12 последователни
месеца от датата на извършване на дейността.
(2) Дейности (с изключение на лечението
на пулпити и периодонтити), извършени и
отчетени повторно в срока по ал. 1, не се заплащат от НЗОК.
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Чл. 8. (1) За секторна рентгенография на
зъби и ортопантомография се заплаща на изпълнител на ИДП, притежаващ разрешение за
извършване на рентгенографска дейност, ако е
назначена с направление за медико-диагностична дейност от изпълнител на извънболнична
дентална помощ.
(2) За изпълнителите на ИДП не се прилага
редът за определяне на стойностите за медикодиагностични изследвания от пакет „Образна
диагностика“ (секторна рентгенография на зъби
и ортопантомография).
(3) Редът на назначаване, заплащане и отчитане на медико-диагностични изследвания
от пакет „Образна диагностика“ (секторна
рентгенография на зъби) от ИДП е както при
изпълнителите на СИМП.
(4) Назначаването на ВСМД от пакет
„Образна диагностика“ (ортопантомография)
се извършва от общопрактикуващ лекар по
дентална медицина или от лекар по дентална
медицина – специалист, а редът за отчитане
и заплащане е както при изпълнителите на
СИМП.
Чл. 9. На изпълнители на ИДП се заплаща
отчетена експертизна дейност, извършена по
установения в НРД ред за денталните дейности.
Чл. 10. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за отчетена експертиза
на временната неработоспособност на всеки
член на обща или специализирана лекарска
консултативна комисия (ЛКК), но на не повече
от трима членове.
(2) Експертиза по ал. 1 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка
МЗ – НЗОК № 6, за всеки член на ЛКК.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за отчетен преглед, поискан от ЛКК
и Регионалната картотека на медицинската
експертиза (РКМЕ).
(4) Прегледът по ал. 3 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка
МЗ – НЗОК № 6.
(5) Националната здравноосигурителна каса
заплаща извършените медико-диагностични
дейности, изискани от ЛКК.
Чл. 11. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на ИДП
след проверка по фактура (хартиена или електронна), спецификация и изискваните съгласно
НРД за денталните дейности за 2014 г. отчетни
документи (електронен отчет за извършената
дентална дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат).
(2) За лицата с право на здравно осигуряване,
удостоверено от друга държава – членка на
ЕС, или съгласно двустранни спогодби, НЗОК
заплаща след представяне на:
1. документите по ал. 1;
2. копие от удостоверителния документ за
право на обезщетения в натура в случай на
болест, майчинство, трудови злополуки или
професионални заболявания;
3. „Декларация при ползване от осигурени
лица на права на спешна и неотложна помощ от
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пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
(3) Отчитането на разликата между сумите
по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение на
лицата, които са упражнили правото на пенсия
за осигурителен стаж и възраст, се извършва
с отделни финансовоотчетни документи. Плащанията се извършват чрез РЗОК до 5 работни
дни след постъпване в НЗОК на трансферните
средства от МЗ.
Чл. 12. При нарушена физическа структура
на носителя или при неспазен формат на електронния отчетен документ той се коригира от
изпълнителя на ИДП в рамките на отчетния
период.
Чл. 13. (1) Изпълнителите на ИДП представят отчетните документи по чл. 10 по утвърден
график до 3-тия работен ден на месеца, следващ
отчетния.
(2) Районната здравноосигурителна каса
извършва плащанията до 30-о число на месеца,
следващ отчетния.
Чл. 14. (1) Условия за плащане на ИДП
са точно и правилно попълнените документи
съгласно тази методика.
(2) Районната здравноосигурителна каса
не заплаща по настоящия ред за извършени
дейности от изпълнител, ако те не са отчетени
до 3-тия работен ден на третия месец, следващ
отчетния, а за изпълнители на ИДП, отчитащи
медико-диагностична дейност, на втория месец,
следващ отчетния.
Чл. 15. (1) За неверни данни, посочени в
отчетните документи, изискуеми по договора,
ИДП носят отговорност съгласно условията на
действащата нормативна уредба.
(2) Отговорност не се търси и амбулаторните листове се коригират от ИДП в периода
на отчитане, в случай че при приемането им
се установяват следните фактически грешки:
1. сгрешен код на дейност при правилно
попълване на диагноза и извършена дейност;
2. неточно посочен номер и дата на амбулаторния лист;
3. липса или грешен личен професионален
код на ИДП при вярно изписани трите имена
на лекаря по дентална медицина;
4. липса или грешен ЕГН на ЗОЛ в амбулаторния лист при вярно изписани трите имена
на ЗОЛ.
Чл. 16. (1) При необходими корекции и допълнения на финансовоотчетните документи,
на фактурата и на спецификация РЗОК изпраща
писмени указания за необходимите корекции
и допълнения не по-късно от 15-о число на
месеца на отчитане на изпълнителя на ИДП.
(2) С указанията по ал. 1 се връща спецификацията за отчетената дейност за корекции
и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на ИДП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията за
отчетената дейност с нанесени корекции и
допълнения.
(4) Поправки и добавки във фактурите и
дебитните/кредитните известия към тях не се
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разрешават. Погрешно съставени или поправени фактури и дебитни/кредитни известия се
анулират и се издават нови.
(5) При писмено заявен отказ от страна на
изпълнителя на ИДП да изпълни указанията
в срока по ал. 3 РЗОК не заплаща отчетената
дейност.
(6) Ако исканите поправки не се извършат
до края на втория месец, следващ отчетния,
на изпълнителя не се заплаща по този ред.
Чл. 17. Плащанията се извършват в левове,
по банков път, по обявена от изпълнителя
банкова сметка.
Чл. 18. Когато РЗОК не заплати на ИДП
извършените дейности в сроковете, определени
в договора с изпълнителя на дентална помощ,
тя дължи на изпълнителя законна лихва за
просроченото време.
Чл. 19. (1) Представителите на Българския
зъболекарски съюз (БЗС) и НЗОК ежемесечно
наблюдават и анализират изпълнението на
бюджета за годината в частта на здравносигурителните плащания за ИДП.
(2) Обемите и цените могат да бъдат променяни в съответствие със ЗБНЗОК за 2014 г.:
1. когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 юни 2014 г. надхвърля с повече от 25
на сто половината от предвидените в ЗБНЗОК
за 2014 г. средства за заплащане на ИДП, в
срок до 25 юни НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности така,
че очакваният разход по бюджета за дентална
помощ до края на годината да не се отклонява
с повече от 4 на сто;
2. когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 юли 2014 г. надхвърля с повече от
17,5 на сто предвидените за седемте месеца в
ЗБНЗОК за 2014 г. средства за заплащане на
ИДП, в срок до 25 юли НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности
така, че очакваният разход по бюджета за
дентална помощ до края на годината да не се
отклонява с повече от 4 на сто;
3. когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 август 2014 г. надхвърля с повече от
15 на сто от предвидените за осемте месеца
в ЗБНЗОК за 2014 г. средства за заплащане
на ИДП, в срок до 25 август НЗОК извършва
корекция в цените на денталните дейности
така, че очакваният разход по бюджета за
дентална помощ до края на годината да не се
отклонява с повече от 4 на сто;
4. когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 септември 2014 г. надхвърля с повече
от 10 на сто три четвърти от предвидените в
ЗБНЗОК за 2014 г. средства за заплащане на
ИДП, в срок до 25 септември НЗОК и БЗС
извършват корекция в цените на денталните
дейности така, че очакваният разход по бюджета
за дентална помощ до края на годината да не
се отклонява с повече от 4 на сто.
(3) Когато текущото изпълнение към 30 юни
2014 г. и очакваното изпълнение към 31 декември 2014 г. на бюджета на НЗОК за 2014 г.
показват неусвояване на средствата за здравноосигурителни плащания за дентална помощ,
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НЗОК и БЗС предоговарят цените на денталните
дейности, заплащани от НЗОК, в рамките на
прогнозно изчислените неусвоени средства до
края на 2014 г.
Чл. 20. (1) Управителят на НЗОК утвърждава списък на населените места с неблагоприятни условия за работа на изпълнители на
първична ИДП.
(2) Включването на населено място в списъка
по ал. 1 се извършва по реда и критериите,
установени в методика, приета от Надзорния
съвет на НЗОК.
(3) Изпълнителят на ИДП има право на
допълнително заплащане, когато населеното
място, в което е разкрита амбулаторията му, е
определено като неблагоприятно при наличие
едновременно на следните условия:
1. обслужваните ЗОЛ са с постоянен или
настоящ адрес в населеното място, включено
в списъка по ал. 1;
2. дейността, за която допълнително се заплаща, е извършена в амбулатория, разкрита в
населено място, включено в списъка по ал. 1.
(4) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите по ал. 1 допълнително 20 на сто върху цените на денталните
дейности по чл. 2.
2894

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
ОТ 24 АПРИЛ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
организацията за осъществяване на граничен
паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и
контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи
кораби от международно плаване, приета с
Постановление № 186 на Министерския съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 67 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „корабния мениджър,
капитана на кораба или от корабния агент“
се заменят с „капитана на кораба лично или
чрез корабния агент, съответно от корабния
мениджър, съобразно правилата на чл. 24“.
2. В ал. 2 в т. 1 думата „предварително“ се
заменя с „преди пристигане в пристанището“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) За момент на пристигане в пристанището се счита моментът, в който корабът
застане на котва на рейд или котвена стоянка
в очакване да влезе в акваторията на пристанището, за да пристане на корабно място.
Когато такова изчакване не е необходимо, за
момент на пристигане на кораба в пристанището се счита моментът на заставането му на
пилотско място.“
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§ 2. В чл. 8, ал. 1 думите „Корабният мениджър, капитанът на кораба или корабният агент
на кораб уведомяват“ се заменят с „Капитанът
на кораба лично или чрез корабния агент,
съответно корабният мениджър, съобразно
правилата на чл. 24 уведомява“.
§ 3. В чл. 11 думите „корабният мениджър,
капитанът на кораба или корабният агент са
подали“ се заменят с „капитанът на кораба
лично или чрез корабния агент, съответно
корабният мениджър, съобразно правилата на
чл. 24 е подал“.
§ 4. В чл. 22, ал. 2, т. 4 думите „от капитана
на пристанището или“ се заличават, накрая
на изречението се поставя запетая и се добавя
„както и че не е арестуван, не е задържан и
не му е забранено отплаване от капитана на
пристанището“.
§ 5. В чл. 23 след думата „корабоплаване“
се поставя запетая и се добавя „съставена в
Лондон на 9 април 1965 г., ратифицирана със
закон – ДВ, бр. 59 от 1998 г., в сила за Република България от 21 юни 1999 г.“.
§ 6. В чл. 24 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Документите по ал. 1 се подават от
капитана на кораба. Когато за кораба има
сключен договор за корабно агентиране с
корабен агент, капитанът на кораба подава
документите по ал. 1 чрез корабния агент.
(4) Документите по ал. 1 за кораб, пристигащ в пристанище на Република България,
се подават от корабния мениджър, когато
за кораба няма сключен договор за корабно
агентиране с корабен агент и корабът не е
съоръжен с необходимите технически средства
за подаването им в електронен формат.“
§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Корабният мениджър,
капитанът на кораб или корабният агент на
кораб“ се заменят със „За кораб“, а думата
„изпраща“ се заменя със „се подава“.
2. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „в пристанището, съгласно чл. 6, ал. 3“.
§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 д у м и т е „Корабн и я т мен ид жър, капи танът на кораб и ли корабният агент на кораб“ се заменят със „За кораб“, а д у мата „изпраща“ се замен я със
„се подава“.
2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „в пристанището, съгласно чл. 6, ал. 3“.
§ 9. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Корабният мениджър,
капитанът на кораб или корабният агент на
кораб“ се заменят със „За кораб“ и думата
„изпраща“ се заменя със „се подава“.
2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „в пристанището, съгласно чл. 6, ал. 3“.
§ 10. В чл. 29, ал. 1 думите „Корабният
мениджър, капитанът на кораб или корабният
агент на кораб“ се заменят със „За пристига-
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нето на кораб“, думите „е длъжен да уведоми“
се заменят със „се уведомява“ и думите „за
пристигането на кораба“ се заличават.
§ 11. В чл. 30, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) За кораб, за който се прилага глава XI-2
от Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г., както
е изменена с Протокола от 1988 г. (SOLAS
74/78), ратифицирана с Указ № 2250 от 1983 г.
на Държавния съвет на Народна република
България – ДВ, бр. 61 от 1983 г., в сила за Република България от 2 февруари 1984 г. (ДВ,
бр. 12 от 2005 г.), при посещаване на пристанище на Република България се подава:“.
2. В т. 1 думите „(ДВ, бр. 12 от 2005 г.)“ се
заличават.
§ 12. В чл. 31, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Корабният
мениджър, капитанът на кораб или корабният
агент на кораб“ се заменят със „За кораб“, а
думата „изпраща“ се заменя със „се подава“.
2. В т. 13 думите „Резолюция MSC 150 (77) на
ИМО“ се заменят с „Резолюция MSC.286 (86) на
Международната морска организация (ИМО)“.
§ 13. В чл. 32, ал. 1 думите „Корабният
мениджър, капитанът на кораб или корабният агент на кораб“ се заменят със „За кораб“,
думата „изпраща“ се заличава и след думите
„Морска администрация“ се добавя „се подава“.
§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Корабният мениджър,
капитанът на кораб или корабният агент на
кораб“ се заменят със „За кораб“, думата „изпраща“ се заличава и след думите „Морска
администрация“ се добавя „се подава“.
2. В ал. 2 думата „времето“ се заменя с
„момента“.
§ 15. В чл. 34, ал. 1 думите „Корабният
мениджър, капитанът на кораб или корабният агент на кораб“ се заменят със „За кораб“,
думата „изпраща“ се заличава и след думите
„морския транспорт“ се добавя „се подава“.
§ 16. В чл. 35, ал. 1 думите „Корабният
мениджър, капитанът на кораб или корабният агент на кораб“ се заменят със „За кораб“,
думата „изпраща“ се заличава и след думите
„морския транспорт“ се добавя „се подава“.
§ 17. В чл. 36, ал. 1 думите „Корабният
мениджър, капитанът на кораб или корабният агент на кораб“ се заменят със „За кораб“,
думата „изпраща“ се заличава и след думите
„Морска администрация“ се добавя „се подава“.
§ 18. В чл. 37, ал. 4 накрая се добавя „на
Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във
и/или напускащи пристанищата на държавите
членки, и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО
(ОВ, L 163 от 2010 г.)“.
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§ 19. В чл. 41, ал. 1 думите „и Регламент
(ЕО) № 45/2001“ се заменят с „на Европейския
парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за
защита на физическите лица при обработването
на лични данни и за свободното движение на
тези данни (ОВ, L 281 от 1995 г.), изменена с
Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г.
(ОВ, L 284 от 2003 г.) и съгласно Регламент
(ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент
и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно
защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи
на Общността и за свободното движение на
такива данни (ОВ, L 8 от 2001 г.)“.
§ 20. Създава се глава пета „Административнонаказателни разпоредби“:
„ Г л а в а

п е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 42. (1) На капитан на пристигащ в
пристанище на Република България кораб,
който не изпълни задължението си по чл. 24,
ал. 3 да подаде информацията по чл. 26, ал. 1,
чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30,
ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 или по чл. 33,
ал. 1 в установения срок, се налага глобата,
предвидена в чл. 121, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
(ЗМПВВППРБ).
(2) Санкцията по ал. 1 се налага и на капитан на пристигащ в пристанище на Република
България кораб, който подаде непълна информация по чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 28,
ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1,
чл. 32, ал. 1 или по чл. 33, ал. 1.
(3) Санкцията по ал. 1 се налага и на капитан на пристигащ в пристанище на Република България кораб, който подаде невярна
информация по чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 1,
чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 1 или по чл. 33, ал. 1, ако не
подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 43. (1) На корабен мениджър на пристигащ в пристанище на Република България
кораб, който не изпълни задължението си
по чл. 24, ал. 4 да подаде информацията по
чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29,
ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1
или чл. 33, ал. 1 в установения срок, се налага
глобата или имуществената санкция, предвидена в чл. 121, ал. 2 ЗМПВВППРБ.
(2) Санкцията по ал. 1 се налага и на корабен мениджър на пристигащ в пристанище
на Република България кораб, който подаде
непълна или невярна информация по чл. 26,
ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1,
чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 или
чл. 33, ал. 1.
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Чл. 44. (1) На капитан на напускащ пристанище на Република България кораб, който
подаде непълна информация по чл. 34, ал. 1,
чл. 35, ал. 1 или чл. 36, ал. 1, се налага глобата, предвидена в чл. 121, ал. 2 ЗМПВВППРБ.
(2) Санкцията по ал. 1 се налага и на капитан на напускащ пристанище на Република
България кораб, който подаде невярна информация по чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 1 или чл. 36,
ал. 1, ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 45. (1) Нарушенията по тази глава се
установяват с актове, съставени от инспекторите в териториалните дирекции „Морска
администрация“.
(2) Наказателните постановления се издават
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ или от оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 46. Съставянето на актовете, издаването
и обжалването на наказателните постановления
и изпълнението на наложените наказания се
извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания при съобразяване
с определените в чл. 122, ал. 2 ЗМПВВППРБ
срокове.“
§ 21. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 2 запетаята след думата „корабоплаване“, думите „приета на 9 април 1965 г.“ и
запетаята след тях се заличават;
б) в т. 5 накрая се добавя „на Европейския
парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за
създаване на система на Общността за контрол
на движението на корабите и за информация
и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета
(ОВ, L 208 от 2002 г.)“;
в) създава се т. 9:
„9. „Корабен мениджър“ е корабопритежателят или лицето, което по силата на договор
за корабен мениджмънт се е задължило срещу възнаграждение от името и за сметка на
корабопритежателя да организира и поддържа
система за управлениe на безопасната експлоатация на кораба и предпазване от замърсяване.“
2. В § 2:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „(ОВ, L 163 от 2010)“ се заличават;
б) създава се ал. 2:
„(2) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 г. за изменение на Директива 2002/59/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на система на Общността за контрол
на движението на корабите и за информация
(ОВ, L 49 от 2011 г.).“
§ 22. В приложение № 3 към чл. 27, ал. 1,
т. 2, в основния текст думите „корабният мениджър, капитанът на кораб или корабният
агент на кораб“ се заменят с „се подава за
кораб“ и думата „изпраща“ се заличава.
§ 23. Приложение № 6 към чл. 32, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 6
към чл. 32, ал. 1
ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY
TO PORT RECEPTION FACILITIES (ANF)
ФОРМА ЗА ПPЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
В ПРИСТАНИЩНИ ПРИЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Notification of the Delivery of Waste to: ……......……………….…..…………......... (enter name of port or terminal)
Уведомяване за предаване на отпадъци във:
(име на пристанището или терминала)
The master of a ship should forward the information below to the designated authority at least 24 hours in advance
of arrival or upon departure of the previous port if the voyage is less than 24 hours.
This form shall be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or Garbage RB.
Капитанът на кораба трябва да изпрати долупосочената информация на компетентните власти най-малко
24 часа преди пристигане или по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е помалко от 24 часа.
Тази форма трябва да бъде съхранявана на борда заедно с дневника за нефтените операции, дневника за товарни
операции или дневника за операции с твърди отпадъци.
DELIVERY FROM SHIPS (ANF)
ПРЕДАВАНЕ ОТ КОРАБА
1. SHIP PARTICULARS
ДАННИ НА КОРАБА
1.1 Name of ship:
1.5
Име на кораба:
1.2 IMO number (ENI):
1.6
ИМО номер:
(Уникален европейски идентификационен номер)
1.3 Gross tonnage:
1.7
Бруто тонаж:
1.4 Type of ship:
 Oil tanker
 Chemical tanker
Тип на кораба
Нефтен танкер
Химикаловоз
 Other cargo ship
Друг товарен

 Passenger ship
Пътнически

Owner or operator:
Корабопритежател:
Distinctive numbers or letters:
Отличителен номер или букви:
Flag State:
Държава на знамето:
 Bulk carrier
За насипни товари
 Ro-ro
Ро-Ро

 Container
Контейнеровоз
 Other (specify)
Друг (да се уточни)

2. PORT AND VOIAGE PARTICULARS
ДАННИ ЗА ПРИСТАНИЩЕТО И РЕЙСА
2.1 Location/Terminal name and POC:
Име на района/терминала и пристанището:
2.2 Arrival Date and Time:
Дата и време на пристигане:
2.3 Departure Date and Time:
Дата и време на заминаване:
2.4 Last Port and Country:
Предишно пристанище и държава:
2.5 Next Port and Country (if known):
Следващо пристанище и държава:

2.6 Last Port where waste was delivered:
Последно пристанище, където са предадени
отпадъци:
2.7 Date of last Delivery:
Дата на последно предаване:
2.8 Next Port of Delivery:
Следващо пристанище на предаване:
2.9 Person Submitting this form is (if other than the master):
Формата е изпратенa от (ако е различен от
капитана на кораба)

3. TYPE AND AMMOUNT OF WASTE FOR DISCHARGE TO FACILITY
ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА
ПРИЕМНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
MARPOL Annex I – Oil
Quantity (m 3)
МАРПОЛ Анекс I – Нефтосъдържащи Количество (m3)
отпадъци
Oily bilge water
Нефтосъдържащи сантинни води
Oily residues (sludge)
Нефтосъдържащи отпадъци (слъдж)
Oily tank washings
Нефтосъдържащи сантинни миячни води
от товарните танкове
Dirty ballast water
Замърсени баластни води
Scale and sludge from tank cleaning
Накипи и слъдж от почистването на товарните танкове

MARPOL Annex V – Garbage
Quantity (m 3)
МАРПОЛ Анекс V – твърди отпа- Количество (m3)
дъци
A. Plastics
Пластмаси
B. Food wastes
Хранителни отпадъци
C. Domestic wastes (e.g. paper products,
rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)
Битови отпадъци (хартиени продукти,
парцали, стъкло, метал, бутилки,
глинени съдове и др.)
D. Cooking oil
Мазнини за готвене
E. Incinerator ashes
Пепел от инсинератори
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Other (please specify)
Други (моля уточнете)
MARPOL Annex II – NLS
Quantity (m 3)/
МАРПОЛ Анекс II – вредни течни вещества
Name1
Количество
(m3)/
Наименование1
Category X substances
Вещества категория X
Category Y substances
Вещества категория Y
Category Z substances
Вещества категория Z

F. Operational wastes
Експлоатационни отпадъци
G. Cargo residues2
Остатъци от корабни товари2

H. Animal carcass(es)
Животински трупове
I. Fishing gear
Риболовни принадлежности
MARPOL Annex VI – Air pollution
Quantity (m 3)
МАРПОЛ Aнекс VI – Замърсяване на Количество (m3)
въздуха
Ozone-depleting substances and
equipment containing such substances
Вещества, разграждащи озона, и оборудване, съдържащо такива вещества
Exhaust gas-cleaning residues
Отработени газове – остатъци от
почистване
_______________
2
Indicate the proper shipping name of
the dry cargo.
2
Посочете точното наименование
на сухия товар.

OS – other substances
ДВ – други вещества
MARPOL Annex IV –Sewage
МАРПОЛ Анекс IV – отпадни води

Quantity (m 3)
Количество (m3)

_______________
1
Indicate the proper shipping name of NLS
involved.
1
Посочете точното наименование на
вредните течни вещества.
Name of ship:
Име на кораба:
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IMO number (ENI):
ИМО номер
(Уникален европейски индентификационен номер)

Please state below the approximate amount of waste and residues remaining on board and the percentage of maximum
storage capacity. If delivering all waste on board at this port, please strike through this table and tick the box below. If
delivering some or no waste, please complete all columns.
Моля посочете по-долу приблизителното количество отпадъци и остатъци от корабни товари, които остават на
борда, и като процент от максималния обем на съоръженията за съхранението им. Ако предавате всички отпадъци
в това пристанище, моля задраскайте тази таблица и направете отметка в квадратчето по-долу. Ако предавате
само част от отпадъците или не предавате отпадъци, попълнете всички колони на таблицата.
I confirm that I am delivering all the waste held on board this vessel
(as shown on page 1) at this port.								

Потвърждавам, че предавам всички отпадъци, намиращи се на борда на този кораб
(както е посочено на страница 1), в това пристанище.
Type
Вид

Maximum
dedicated storage
capacity (m 3)
Капацитет за
съхранение на
отпадъци (m3)

MARPOL Annex I – Oil
МАРПОЛ Анекс I – Нефтосъдържащи отпадъци
Oily bilge water
Нефтосъдържащи сантинни води
Oily residues (sludge)
Нефтосъдържащи отпадъци (слъдж)
Oily tank washings
Нефтосъдържащи миячни води от товарните
танкове
Dirty ballast water
Замърсени баластни води
Scale and sludge from tank cleaning
Накипи и слъдж от почистването на товарните танкове
Other (please specify)
Други (моля уточнете)
MARPOL Annex II – NLS3
МАРПОЛ Анекс II – вредни течни вещества3
Category X substances
Вещества категория X
Category Y substances
Вещества категория Y

Amount of
waste retained
on board (m 3)
Количество
отпадъци,
оставащи на
борда (m3)

Port at which
remaining
waste will be
delivered
Пристанище,
където ще бъдат предадени
оставащите
отпадъци

Estimated amount of waste
to be generated between
notification and next port
of call (m 3)
Приблизително количество отпадъци, които ще
се генерират до следващото пристанище (m3)
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Капацитет за
съхранение на
отпадъци (m3)

Amount of
waste retained
on board (m 3)
Количество
отпадъци,
оставащи на
борда (m3)
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Port at which
remaining
waste will be
delivered
Пристанище,
където ще бъдат предадени
оставащите
отпадъци

Estimated amount of waste
to be generated between
notification and next port
of call (m 3)
Приблизително количество отпадъци, които ще
се генерират до следващото пристанище (m3)

Category Z substances
Вещества категория Z
OS – other substances
ДВ – други вещества
MARPOL Annex IV – Sewage
МАРПОЛ Анекс IV – отпадни води
Sewage
Отпадни води
MARPOL Annex V – Garbage
МАРПОЛ Анекс V – твърди отпадъци
A. Plastics
Пластмаси
B. Food wastes
Хранителни отпадъци
C. Domestic wastes (e.g. paper products, rags,
glass, metal, bottles, crockery, etc.)
Битови отпадъци (хартиени продукти, парцали,
стъкло, метал, бутилки, глинени съдове и др.)
D. Cooking oil
Мазнини за готвене
E. Incinerator ashes
Пепел от инсинератори
F. Operational wastes
Експлоатационни отпадъци
G. Cargo residues 4
Остатъци от корабни товари
H. Animal carcass(es)
Животински трупове
I. Fishing gear
Риболовни принадлежности
Date: ..................................
Дата
Time: ..................................
Час
Indicate the proper shipping name of NLS involved.
Посочете точното име на вредните течни вещества.
4
Indicate the proper shipping name of the dry cargo.
4
Посочете точното наименование на сухия товар.“

Name and Position: …………………………….
Име и длъжност
Signature: ………………….....................………….
Подпис

3

3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
ОТ 25 АПРИЛ 2014 Г.

за одобряване на средства от резерва по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в
размер 4 350 000 лв. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
за финансово осигуряване на изпълнението на
дейности по приоритетни области № 1 „Предприемачество“ и № 9 „Умения и иновации“

Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

от Националната стратегия за насърчаване на
малките и средните предприятия 2014 – 2020 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят от
резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи, предвиден за програми за развитие
на иновациите съгласно чл. 1, ал. 5, т. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност“, бюджетна програма
„Насърчаване на предприемачество и иновациите“ по бюджета на Министерството на
икономиката и енергетиката за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за
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държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на икономиката и енергетиката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на икономиката
и енергетиката за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.

Чл. 3. Организирането, координирането
и провеждането на обучението по чл. 1 се
възлага на министъра на вътрешните работи.
Чл. 4. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2014 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 5, т. 3 от Закона за държавния
бюджет за 2014 г. и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката и
енергетиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
ОТ 25 АПРИЛ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 62 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
за организиране на обучение за Силите за
сигурност на Косово в изпълнение на ангажимента на Република България за подкрепа
на държавите от Западните Балкани.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените в централния бюджет
за 2014 г. средства за официална помощ за
развитие.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. по „Политика в областта на защита на националната
сигурност, противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред, сигурност на
границите, пожарна безопасност и защита на
населението“, бюджетна програма „Пожарна
безопасност и защита на населението при
пожари, бедствия и извънредни ситуации“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 25 АПРИЛ 2014 Г.

за допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63
от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36, 54,
92 и 99 от 2012 г. и бр. 48 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 51а:
„Чл. 51а. На длъжност, за която по длъжностно разписание се изисква висше офицерско
звание, може да се назначава офицер, притежаващ офицерско звание с една степен по-ниско
от изискващото се за длъжността, когато:
1. е изтекъл минималният срок за престояване в длъжност и в звание;
2. притежава необходимото образование,
образователно-квалификационна степен и
квалификация;
3. не изтърпява дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
23 април 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
ОТ 25 АПРИЛ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 74 на Министерския съвет от 2014 г. за
приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на изборите
за членове на Европейския парламент от
Република България през 2014 г. (ДВ, бр. 31
от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 числото „4730,0“ се
заменя с „4236,0“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в колона 3 числото „301,0“ се
заменя с „501,0“.
2. В ал. 2, в колона 3 числото „590,0“ се
заменя със „790,0“.
§ 3. В приложението към чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В пореден № 1, в колона 3 числото
„5 730 000“ се заменя с „5 236 000“.
2. В пореден № 1.4, в колона 3 числото
„2 000 000“ се заменя с „1 506 000“.
3. В пореден № 3, в колона 3 числото
„700 000“ се заменя с „882 000“.
4. В пореден № 5:
а) в колона 2 след думите „Министерството на външните работи“ се поставя запетая
и се добавя „в т. ч. за организацията на
меж дународен пресцентър“;
б) в колона 3 числото „700 000“ се заменя
с „900 000“.
5. В пореден № 9, в колона 3 числото
„270 000“ се заменя с „502 000“.
6. В пореден № 10:
а) в колона 2 думите „за организацията
на международен пресцентър“ се заличават;
б) в колона 3 числото „180 000“ се заменя
с „60 000“.
Заключителни разпоредби
§ 4. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет
от 2014 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
(обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18,
25, 30, 31 и 34 от 2014 г.), в пореден № 17, в
колона 3 числото „29 786 700“ се заменя с
„29 968 700“.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2911
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РЕШЕНИЕ № 223
ОТ 24 АПРИЛ 2014 Г.

за изменение на списъците на защитени зони
за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна и за приемане
на Списък на защитени зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна
На основание на чл. 10, ал. 4 от Закона
за биологичното разнообразие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. В Сп ис ък а на за щ и т ен и т е зон и за
опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна съгласно приложение № 2 към т. 2 от Решение № 122 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от
2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на
Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.) и Решение
№ 802 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на Списък на защитени зони за
опазване на дивите птици и на Списък на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени с Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г.
(ДВ, бр. 14 от 2008 г.), изменен и допълнен
с Решение № 811 на Министерския съвет
от 2010 г. за изменение и допълнение на
списъци на защитените зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна и за приемане на Списък на
защитените зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 96 от 2010 г.), изменен с Решение
№ 335 на Министерския съвет от 2011 г. за
изменение на списъците на защитени зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна и на защитени зони
за опазване на дивите птици и за приемане
на Списък на защитени зони за опазване
на диви те п т ици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.),
изменен и допълнен с Решение № 660 на
Министерския съвет от 2013 г. за изменение
на списъци на защитени зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна и за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 97 от 2013 г.), в пореден номер 6 с
код BG0000130, с графа „име – Крайморска

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

Добруджа“, в колона 6 „Обща площ [ха]“ и в
колона 7 „Територия [ха]“ числото „6517,31“
се заменя с „6657,49“.
ІІ. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложение № 2
към т. 2 от Решение № 802 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на дивите птици
и на Списък на защитени зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменен с Решение № 52 на Министерския съвет
от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), изменен и
допълнен с Решение № 811 на Министерския
съвет от 2010 г. за изменение и допълнение
на списъци на защитените зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна и за приемане на Списък на
защитените зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 96 от 2010 г.), изменен с Решение
№ 335 на Министерския съвет от 2011 г. за
изменение на списъците на защитени зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна и на защитени зони
за опазване на дивите птици и за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), изменен и
допълнен с Решение № 660 на Министерския
съвет от 2013 г. за изменение на списъци на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
и за приемане на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 97 от
2013 г.), в пореден номер 10 с код BG0000573,
с графа „име – Комплекс Калиакра“, в колона
6 „Обща площ [ха]“ числото „48 291,61“ се
заменя с „48 340,11“ и в колона 7 „Територия
[ха]“ числото „4567,61“ се заменя с „4616,11“.
ІІІ. Приема Списък на защитени зони за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна съгласно приложението.
І V. С п ис ък ът по т. І І І е доп ъ л нен ие
към приложение № 2 към т. 2 от Решение
№ 122 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на Списък на защитени зони за
опазване на дивите птици и на Списък на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна,
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допълнен с Решение № 661 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
и Решение № 802 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и
на Списък на защитени зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, изменени с Решение № 52 на
Министерския съвет от 2008 г., изменен и
допълнен с Решение № 811 на Министерския
съвет от 2010 г. за изменение и допълнение
на списъци на защитените зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна и за приемане на Списък на
защитените зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна,
изменен с Решение № 335 на Министерския
съвет от 2011 г. за изменение на списъците
на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
и на защитени зони за опазване на дивите
птици и за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на дивите птици, изменен и
допълнен с Решение № 660 на Министерския
съвет от 2013 г. за изменение на списъци на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
и за приемане на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна.
V. Окончателните площи на защитените
зони се определят в заповедите им за обявяване след предоставяне от Министерството
на земеделието и храните и от Агенцията
по геодезия, картография и кадастър към
Министерството на инвестиционното проек тиране на опис на имотите с тех ните
площи и координатен регистър на границите на защитените зони при услови я и
по ред, определени със сключените между
страните споразумения, като в границите на
защитените зони се включват цели имоти
с изключение на водни обекти, пътища и
имоти от държавните горски територии и
от държавния поземлен фонд.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. ІІІ

№
по ред
1
1
2896

Код

Име

3
Девненск и
BG0000635 хълмове

Област

2

4
Варна

Община
5
Девня
Суворово

Обща
площ (ха)
6
297,108

Територия
(ха)
7

Акватория
(ха)
8

297,108

0
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Iз-849
от 17 април 2014 г.

за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2014/2015 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за кандидатстване, специализиран подбор, класиране, записване и зачисляване на курсанти, студенти и докторанти в Академията
на Министерството на вътрешните работи (АМВР) за учебната 2014/2015 г.
Чл. 2. (1) Приемането на курсанти и студенти в АМВР за учебната 2014/2015 г. се извършва
по специалности, образователно-квалификационни степени (ОКС), форми и срок на обучение
съгласно таблица № 1.
Таблица № 1
Образователно-квали- Форма на
фикационна степен
обучение

Срок на обучение в години

Статут

редовна

4

курсант

задочна

5

студент

магистър

задочна

1,5

студент

бакалавър

редовна

4

курсант

магистър

задочна

1,5

студент

Корпоративна сигурност

бакалавър

редовна

4

студент

Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред

магистър

задочна

1,5

студент

редовна

4

студент

задочна

5

студент

задочна

1,5

студент

редовна

4

курсант

задочна

5

студент

задочна

1,5

студент

№

Специалност

1.

Противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред

бакалавър

2.

Гранична полиция

3.

Защита на националната сигурност

4.
5.

6.

Публична администрация

бакалавър
магистър

7.

Пожарна и аварийна безопасност

бакалавър
магистър

(2) Приемането на докторанти в АМВР в задочна форма на обучение се извършва по докторски програми съгласно таблица № 2 и предварително определени теми в приложение № 1.
Таблица № 2
№

Докторски програми

Форма на обучение

1.

Техника на безопасността на труда и противопожарната техника задочна

2.

Защита на населението и народното стопанство в критични
задочна
ситуации

3.

Организация и управление извън сферата на материалното
задочна
производство (национална сигурност)

4.

Криминология

задочна

5.

Криминалистика

задочна
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Чл. 3. (1) Броят на местата за прием на
курсанти, студенти и докторанти за учебната
2014/2015 г. в АМВР по специалности, степени
и форми на обучение се определя със заповед
на министъра на вътрешните работи.
(2) В заповедта по ал. 1 се определ ят
квоти за:
1. нуждите на:
а) МВР, включително за деца на загинали
служители на МВР по § 6;
б) главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към Министерството
на правосъдието;
в) други ведомства въз основа на сключен
договор по ЗМВР;
2. обучение на студенти срещу заплащане
по Закона за висшето образование (ЗВО).
(3) Заповедта по ал. 1 определя таксите за
кандидатстване и обучение и се основава на
ежегодното решение на Министерския съвет
за приемане на студенти и докторанти съгласно чл. 9, ал. 3, т. 6 и 7 ЗВО и на решение на
Академичния съвет за обучение на студенти
срещу заплащане по ЗВО.
Чл. 4. (1) Приемането на курсанти в АМВР
за придобиване на ОКС „бакалавър“ се извършва чрез класиране след успешно преминаване на специализиран подбор и полагане
на конкурсен изпит – тест по български език.
(2) Приемането на студенти в АМВР за
обучение, субсидирано от държавата, за придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалностите „Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред“ и „Пожарна
и аварийна безопасност“ се извършва чрез
класиране след полагане на конкурсен изпит – тест по български език.
(3) Приемането на студенти в АМВР за
обу чение, субси ди ра но о т д ържа вата, за
придобиване на ОКС „бакалавър“ в специалностите „Публична администрация“ и
„Корпоративна сигурност“ по решение на
Академичния съвет се извършва без конкурсен изпит чрез класиране с балообразуващи
оценки от успешно положени държавни зрелостни изпити съгласно Закона за степента на
образование, общообразователния минимум
и учебния план.
(4) Приемането за обучение в АМВР за
придобиване на ОКС „магистър“ в задочна
форма на обучение се извършва чрез класиране след полагане на конкурсен изпит – тест.
(5) Тестовете се провеждат присъствено, на
хартиен или електронен носител и се оценяват
по шестобалната система.
(6) Допуска се едновременно кандидатстване за различни специалности, форми на
обучение и квоти, ако кандидатът отговаря на
съответните условия за всяка една поотделно
и има платена такса за кандидатстване за
всяка специалност.
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Чл. 5. (1) Таксите за кандидатстване и
обучение в АМВР се заплащат по банков път
по сметката на академията.
(2) Във вносната бележка за „задължено
лице“ се изписват собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на кандидата.
(3) За „основание за плащане“ се изписва „такса за кандидатстване“ или „такса за
обучение“.
Чл. 6. (1) Организацията по приема на
курсанти и студенти в АМВР се извършва от:
1. главна комисия по приема;
2. комисии по:
а) извършване на медицински подбор;
б) проверка на физическата годност;
в) изследване на интелектуалните способности и психологично изследване;
г) приемане, проверка и обработка на документи и класиране на кандидати за курсанти
и студенти;
д) определяне на квестори на изпитите за
кандидати за бакалаври и магистри;
е) подготовка и проверка на тестовете за
кандидати за бакалаври и магистри;
ж) записване на курсанти и студенти.
(2) Комисиите по ал. 1 се сформират със
заповед, както следва:
1. по т. 2, букви „а“ до „в“ – на заместникминистър на вътрешните работи по предложения на директорите на Медицинския
институт и Института по психология на МВР,
ректора на АМВР, съгласувани с директора на
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, в срок
до 16 май 2014 г.;
2. по т. 1 и т. 2, букви „г“ до „ж“ – на
ректора на АМВР в срок до 28 март 2014 г.
(3) При вземане на решения комисиите работят с кворум 2/3 и обикновено мнозинство.
(4) Комисиите по ал. 1, т. 2, букви „а“ до
„в“ извършват дейностите си съгласно чл. 16,
ал. 2.
Чл. 7. Главната комисия по приема:
1. координира провеждането на специализирания подбор;
2. упражнява цялостен контрол по организацията и провеждането на дейностите по
приема;
3. организира публикуването на информация за приема на електронната страница на
АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg);
4. провежда инструктаж на останалите
комисии преди началото на работата им;
5. разглежда заявления и жалби на кандидати;
6. предоставя срещу подпис на кандидата
писмената му работа при заявление за запознаване и идентификация;
7. изготвя протоколи с резултатите от
проведените изпити, организира официалното
им обявяване и класиране на кандидатите по
специалности;
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8. организира съхраняването на изпитните
работи и протоколи на кандидатите в отдел
„Учебна и информационна дейност“ на АМВР;
9. контролира записването на класиралите
се кандидати.
Чл. 8. Комисията за приемане, проверка
и обработка на документи и класиране на
кандидати за курсанти и студенти:
1. формира първоначалната база данни на
кандидатите;
2. подготвя списъци и протоколи, необходими за работата на другите комисии;
3. създава индивидуална папка на всеки
кандидат и проверява дали подадените документи отговарят на изискванията;
4. получава и обработва данните от специализирания подбор на кандидатите;
5. при констатирани непълноти и пропуски
в документите информира главната комисия;
6. изготвя класиранията по специалности,
като ги представя на главната комисия и
комисията по чл. 11.
Чл. 9. (1) Комисията за определяне на
квестори за изпитите:
1. изготвя проект на заповед на ректора
за определяне на квестори по зали за всеки
изпит;
2. провежда инструктаж на квесторите;
3. организира присъствието на квесторите
по време на изпитите;
4. следи за правилното провеждане на
изпитите.
(2) Квесторите:
1. отговарят за реда в залите и създават
нормални условия за работа на кандидатите;
2. раздават изпитните комплекти и запознават кандидатите с указанията за провеждане
на изпитите;
3. отбелязват началото и края на изпита;
4. докладват на председателя на комисията за констатирани нарушения на реда при
провеждане на изпитите, като ги отразяват
в протокола;
5. след завършване на изпита представят
изпитните работи на комисията за подготовка
и проверка на тестовете.
Чл. 10. (1) Комисията за провеждане и
проверка на тестовете за придобиване на
ОКС „бакалавър“:
1. отговаря за осигуряване анонимността
на писмените работи;
2. отбелязва с еднакъв код изпитните работи
и малките пликове от тестовите комплекти
и ги съхранява;
3. проверява, оценява и нанася оценките на
хартиените листове с фиксираните отговори;
4. разпечатва малките пликове, като установява лицето, което е положило теста, обвързва
личността на кандидата с писмената работа
и нанася резултатите в протоколи;
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5. представя протоколите за обработване
на резултатите и изготвяне на класиране на
председателя на главната комисия.
(2) Комисията за подготовка и проверка на
тестовете за придобиване на ОКС „магистър“:
1. изготвя програми с теми за подготовка
на кандидатите за явяване на изпит по съответната специалност;
2. разработва варианти на тестове за всяка
специалност;
3. отговаря за осигуряване анонимността
на писмените работи;
4. отбелязва с еднакъв код изпитните работи
и малките пликове от тестовите комплекти
и ги съхранява;
5. проверява, оценява и нанася оценките на
хартиените листове с фиксираните отговори;
6. разпечатва малките пликове, като установява лицето, което е положило теста,
обвързва личността на кандидата с писмената
работа и нанася резултатите в протоколи;
7. представя протоколите за обработване
на резултатите и изготвяне на класиране на
председателя на главната комисия;
8. при електронен тест два часа преди
нача ло т о на изп и та п реда ва вариа н т и т е
на тестовете на длъжностно лице от отдел
„Учебна и информационна дейност“, определено от председателя на главната комисия,
за зареждане на системата в присъствието
на представител на комисията.
Чл. 11. Комисията за записване на курсанти и студенти:
1. предоставя необходимите документи на
кандидатите за подпис;
2. приема документите за записване;
3. информира главната комисия и комисията по чл. 8 за броя на записалите се в
определените срокове с оглед последващи
класирания.
Чл. 12. (1) Приемането на докторанти
в АМВР се извършва по реда на Закона за
развитие на академичния състав в Република
България, правилника за неговото прилагане
и правилниците на академията.
(2) Приемането на докторанти в задочна
форма в АМВР се извършва след конкурс,
вк лючващ изпи т по специа лност та и по
чужд език.
Чл. 13. (1) Академията на МВР предоставя информаци я за приема за у чебната
2014/2015 г., като публикува справочник и
резул тат и те от специа лизи рани я подбор,
тестовете и класиранията на електронната
си страница в интернет (www.academy.mvr.bg)
и по друг подходящ начин.
(2) Директорът на дирекция „Пресцентър
и връзки с обществеността“ – МВР, съдейства
за популяризирането на приема в АМВР.
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Чл. 14. (1) Кандидатите, подлежащи на
специализиран подбор, подават документи в
срок до 23 май 2014 г. включително, като дипломите на завършилите средно образование
през 2014 г. следва да се представят в АМВР
до 7 юли 2014 г. включително.
(2) Кандидатите, неподлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок
до 20 юни 2014 г. включително.
(3) Документи, подадени след определените
срокове, не се приемат, а се връщат.
(4) Служителите от съответните структури,
в които са подадени документите от кандидатите, са длъжни в срок три работни дни
след изтичането на сроковете по ал. 1 и 2 да
ги изпратят в АМВР.
Чл. 15. Статут на курсант, студент и докторант в АМВР се придобива след записване
и зачисляване със заповед на ректора.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Раздел I
Кандидати за придобиване на ОКС „бакалавър“
Чл. 16. (1) Кандидатите за курсанти след
подаване на необходимите документи подлежат
на специализиран подбор.
(2) Специализираният подбор по ал. 1 се
извършва по методики и нормативи, съобразени с тези за постъпване на държавна служба
в МВР, и важи за годината на кандидатстване
(за проверка на физическата годност по нормативите вж. приложение № 2).
(3) Специализираният подбор по ал. 1 се
провежда в АМВР по график, утвърден от
ресорен заместник-министър на вътрешните
работи, в периода 2 – 25 юни 2014 г., с резервни
дати 26 и 27 юни 2014 г.
(4) При явяването си на специализиран
подбор кандидатите представят пред съответната комисия:
1. документ за самоличност;
2. служебна бележка, удостоверяваща допускането до подборна процедура;
3. медицинско свидетелство по образец
(приложение № 3), попълнено от личния лекар;
4. удостоверение от психо-неврологичния
диспансер;
5. документ за платена такса за медицински
изследвания, провеждани от Медицинския
институт на МВР.
(5) По изключение при уважителни причини
явяване на специализиран подбор се допуска
на друга дата в периода 2 – 27 юни 2014 г. след
решение на главната комисия.
(6) В случаите по ал. 5 главната комисия
се сезира със заявление от кандидата, което
се подава най-късно до края на работното
време в деня на провеждане на съответния
вид специализиран подбор.
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(7) Измерените резултати и направените
заключения от комисиите по специализиран
подбор са окончателни и в тях не могат да се
извършват поправки освен за отстраняване
на явни фактически грешки.
Чл. 17. Кандидатите за курсанти се обучават само в редовна форма и могат да бъдат
лица, които отговарят на следните условия:
1. да притежават само българско гражданство;
2. да имат завършено средно образование,
даващо им право да продължат обучението
си във висши училища;
3. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер независимо от последвалата реабилитация и/или освобождавани
от наказателна отговорност за извършено
умишлено престъпление от общ характер с
налагане на административно наказание по
Наказателния кодекс;
4. да не са привлечени като обвиняеми или
не са подсъдими за умишлено престъпление
от общ характер;
5. да са навършили или да навършват 18
години и да не са по-възрастни от 35 години
към 31 декември 2014 г.;
6. да са клинично здрави, физически годни
и не по-ниски от 168 см за мъжете и 160 см
за жените съгласно Разписание на болестите
и физическите недостатъци за медицинско
освидетелстване на служители и кандидатслужители на МВР, утвърдено от министъра
на вътрешните работи със Заповед № I-53 от
31.03.2005 г.;
7. да са психично здрави и психологично
пригодни за служба в МВР;
8. да не се обучават и нямат придобита
същата или по-ниска ОКС по специалност
на висшето образование, субсидирано от
държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 4) към момента на
записването.
Чл. 18. (1) Кандидатите за курсанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват по ред на желанията специалностите
и формите на обучение, за които кандидатстват, съгласно приложение № 5;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за завършено средно
образование, а завършващите през годината
на кандидатстване – служебна бележка, удостоверяваща това обстоятелство; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
превод и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионален инспекторат по образованието при МОН;
3. автобиография;
4. свидетелство за съдимост;
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5. дек лараци я за липса на образу вано
наказателно производство съгласно приложение № 6;
6. удостоверение от психо-неврологичния
диспансер по местоживеене;
7. декларация за гражданство съгласно
приложение № 7;
8. декларация за съгласие за обработка на
лични данни съгласно приложение № 8;
9. документ за платена такса за кандидатстване.
(2) Документите по ал. 1 се подават от
кандидатите за курсанти, както следва:
1. които не са слу жители на МВР – в
областните дирекции на МВР и районните
управления при Столичната дирекция на
вътрешните работи по местоживеене, а за
специалността „Гранична полиция“ – в регионалните дирекции „Гранична полиция“
(РДГП);
2. служители на МВР – чрез органите по
чл. 186 ЗМВР;
3. служители на други ведомства, сключили договор по ЗМВР – чрез работодателя си/
органа по назначаване.
(3) Служителите на звената „Човешки ресурси“ в структурите по ал. 2, т. 1 извършват
проучване за съответствие с изискванията за
заемане на държавна служба в МВР на кандидатите за курсанти за ОКС „бакалавър“ в
редовна форма на обучение.
(4) При липса на съответствие с изискванията по ал. 3 служителите на звената
„Човешки ресурси“ в структурите по ал. 2,
т. 1 не изпращат документите на кандидата
в АМВР, а му ги връщат.
(5) Кандидатстващите едновременно по
специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и
„Гранична полиция“ подават два комплекта
документи за всяка специалност поотделно.
Чл. 19. (1) Студентите за обучение, субсидирано от държавата, се обучават в редовна
и задочна форма.
(2) Кандидатите за студенти в редовна
форма на обучение, субсидирано от държавата, могат да бъдат лица, които отговарят
на следните условия:
1. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
2. да нямат заболявания, противопоказни
за обучение в желаните от тях специалности.
(3) Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата, могат да бъдат лица, които отговарят
на следните условия:
1. държавни служители в МВР не по-възрастни от 50 години към 31 декември 2014 г.;
2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
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3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
Министерството на правосъдието;
4. служители на други ведомства въз основа
на сключен договор съгласно ЗМВР.
(4) Кандидатите по ал. 2 и 3 следва да са
завършили средно образование, даващо им
право да продължат обучението си във висши
училища.
(5) Кандидатите по ал. 3, т. 1 и 2 да имат
най-малко две години трудов/служебен стаж
в системата на МВР към крайния срок за
подаване на документи за кандидатстване.
(6) Кандидатите по ал. 2 и 3 да не се
обучават и да нямат придобита същата или
по-ниска ОКС по специалност на висшето
образование, субсидирано от държавата, което
се удостоверява с декларация (приложение
№ 4) към момента на записването.
(7) Кандидатите по ал. 3, т. 2 да отговарят
и на изискванията по чл. 17, т. 6 и 7.
Чл. 20. (1) Кандидатите за ст уденти в
редовна форма на обу чение, субсидирано
от държавата, подават до ректора на АМВР
следните документи:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите и формата на
обучение, за които кандидатстват (приложение № 9);
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от съответното училище за
завършено средно образование; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
превод и удостоверение за признато средно
образование от регионален инспекторат по
образованието при МОН;
3. удостоверение от психо-неврологичния
диспансер по местоживеене;
4. медицинско свидетелство; кандидатстуденти с увреждания прилагат документ от
ТЕЛК – оригинал и копие, като оригиналът
се връща след заверка на копието;
5. декларация за съгласие за обработка на
лични данни съгласно приложение № 8;
6. свидетелство за съдимост;
7. документ за платена такса за кандидатстване.
(2) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата,
подават до ректора на АМВР чрез органите по
чл. 186 ЗМВР или съответните ръководители
следните документи:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите и формата на
обучение, за които кандидатстват (приложение № 10);
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от съответното училище за
завършено средно образование; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
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превод и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионален инспекторат по образованието при МОН;
3. справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР;
4. документ за платена такса за кандидатстване.
Раздел II
Кандидати за придобиване на ОКС „магистър“
Чл. 21. (1) Студентите за обучение, субсидирано от държавата, се обучават само в
задочна форма и трябва да бъдат:
1. държавни служители от МВР не по-възрастни от 55 години към 31 декември 2014 г.;
2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
Министерството на правосъдието;
4. служители на други ведомства въз основа
на сключен договор съгласно ЗМВР.
(2) Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата, по специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“ трябва да притежават ОКС не
по-ниска от „бакалавър“ по същата специалност на висшето образование.
(3) Кандидатите за студенти в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата, по
специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“,
„Публична администрация“, „Стратегическо
ръководство и управление на сигурността и
обществения ред“ и „Защита на националната сигурност“ трябва да притежават ОКС не
по-ниска от „бакалавър“ по същата специалност или по друга специалност на висшето
образование.
(4) Кандидатите по предходните алинеи
трябва да:
1. имат успех не по-малък от добър (3,50),
образуван като средноаритметична оценка
от средния успех от курса на обучението за
придобиване на висше образование и средния успех от държавния(ните) изпит(и) и/или
дипломната работа;
2. не се обучават и не са придобили ОКС
„магистър“ по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което
се удостоверява с декларация (приложение
№ 11) към момента на записването;
3. притежават най-малко две години трудов/
служебен стаж към крайния срок за подаване
на документи за кандидатстване – за кандидатите, служители на МВР.
(5) Дипломите, издадени от чуждестранни
висши училища, подлежат на признаване при
условия и ред, уредени в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито
висше образование и завършени периоди на
обучение в чуждестранни висши училища
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(приета с ПМС № 168 от 14.08.2000 г. – ДВ,
бр. 69 от 2000 г.) и Правилника за организация
на учебната дейност в АМВР.
Чл. 22. Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
подават следните документи до ректора на
АМВР чрез органите по чл. 186 ЗМВР или
съответните ръководители на ведомства:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно приложение № 12;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. документ за платена такса за кандидатстване;
4. справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР – за кандидатите, служители
от МВР.
Чл. 23. Служителите на МВР, кандидатстващи едновременно за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
и за студенти, обучаващи се срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО, подават
един комплект документи, придружен с две
заявления по приложение № 12 и приложение № 13.
Чл. 24. (1) Кандидати за студенти в задочна форма на обучение срещу заплащане
по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО могат да бъдат
лица, които:
1. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
2. нямат заболявания, противопоказни за
обучение в желаните от тях специалности;
3. имат успех не по-малък от добър (3,50),
образуван като средноаритметична оценка
от средния успех от курса на обучението за
придобиване на висше образование и средния
успех от държавния(ните) изпит(и) и/или дипломната работа.
(2) Кандидатите за студенти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“
трябва да притежават ОКС не по-ниска от
„бакалавър“ по същата специалност на висшето образование.
(3) Кандидатите за студенти по специалностите „Противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред“, „Защита на
националната сигу рност“, „Стратегическо
ръководство и управление на сигурността и
обществения ред“ и „Публична администрация“ трябва да притежават ОКС не по-ниска
от „бакалавър“ по същата специалност или по
друга специалност на висшето образование.
Чл. 25. Кандидатите за студенти за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3
ЗВО подават до ректора на АМВР следните
документи:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно приложение № 13;
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2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. документ за платена такса за кандидатстване;
4. удостоверение от психо-неврологичния
диспансер по местоживеене;
5. медицинско свидетелство; кандидатстуденти с увреждания прилагат документ от
ТЕЛК – оригинал и копие, като оригиналът
се връща след заверка на копието;
6. декларация за съгласие за обработка на
лични данни съгласно приложение № 8;
7. свидетелство за съдимост.
Раздел IIІ
Кандидати за докторанти
Чл. 26. (1) Докторантите се обучават само
в задочна и самостоятелна форма и могат да
бъдат лица, които притежават ОКС „магистър“.
(2) Кандидатите за докторанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват докторска програма, за която кандидатстват;
2. автобиография;
3. диплома за придобита ОКС „магистър“
с приложението или нотариално заверено
копие от нея;
4. удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област (при
наличност);
5. документ за платена такса за кандидатстване.
(3) За обучение в задочна форма могат да
кандидатстват само служители на МВР.
(4) Кандидатите за докторанти в задочна
форма на обучение подават документи в срок
два месеца след обявяването на конкурса в
„Държавен вестник“.
(5) Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма посочват в заявлението научната
област, темата на дисертационния труд и прилагат пълната му структура с библиография.
Г л а в а

т р е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
Раздел I
За придобиване на ОКС „бакалавър“
Чл. 27. (1) Кандидатите за курсанти за
придобиване на ОКС „бакалавър“, които подлежат на специализиран подбор, се допускат
до явяване на конку рсен изпит – тест по
български език, в АМВР след положителен
резултат от подбора.
(2) Мястото за провеждане на конкурсния
изпит се обявява на електронната страница
на АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg).
(3) Конкурсният изпит по български език
се провежда на 7 юли 2014 г. от 8,30 ч.
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Чл. 28. (1) Конкурсният изпит се провежда
по програма, утвърдена от ректора на АМВР.
(2) Програмата по ал. 1 се публикува в
справочника на електронната страница на
АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg).
(3) В съответствие с програмата по ал. 1
се разработват варианти на тестове с множество отговори.
(4) Кандидатите са длъжни да се явят на
определеното за изпита място 30 минути
по-рано.
(5) Кандидатите, незаплатили таксата за
кандидатстване или явили се след обявяването
на теста, не се допускат до изпита.
Чл. 29. (1) В деня на провеждане на конкурсния изпит в присъствието на кандидатите
лотарийно се изтегля вариант на тест.
(2) След изтеглянето на вариант за тест
достъпът до изпитните зали се преустановява
за кандидати и лица, които не са в състава
на комисиите по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, букви
„д“ и „е“.
(3) Продължителността на конкурсния изпит е един астрономически час считано от часа
на обявяването на теста в съответната зала.
(4) При спешна нужда кандидат може да
напусне изпитната зала до десет минути в
присъствието на квестор.
(5) Кандидатите нямат право да ползват
мобилни телефони, електронни, електромагнитни устройства и/или други помощни
средства по време на изпита.
(6) Тестът се попълва с писалка или химикалка, пишеща синьо.
(7) При доказано преписване или опит за
преписване, подсказване, както и при нарушаване анонимността на изпита, същият се
анулира, като причината се посочва в изпитния протокол.
(8) При за върш ва не на изп и та вс ек и
кандидат поставя в малък плик листче с
личните си данни и го запечатва. Писмената работа се предава на главния квестор,
който в присъствието на кандидата поставя
малкия плик и изпитния тест в голям плик,
запечатва го, отбелязва в протокола часа на
предаването на работата и връща документа
за самоличност на кандидата, представен в
началото на изпита.
(9) Отказалите се кандидати предоставят на
комисията изпитния комплект, като написват
собственоръчно желанието си и се подписват
върху него. Квесторите отбелязват върху плика
на отказалите „отказал се“ и го отразяват в
изпитния протокол.
(10) След завършване на определеното време
комисията от квестори събира всички тестове, независимо до какво ниво са попълнени.
(11) Оценяването на изпитните работи се
извършва с точност до 0,1.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

Чл. 30. (1) Тестът на кандидата се проверява и оценява от най-малко двама членове
на съответната комисия при спазване на
анонимността.
(2) Обвързването на оценката с личността
на кандидата се извършва в присъствието на
цялата комисия.
(3) Оценките от теста се обявяват не покъсно от 5 работни дни след провеждането
му и са окончателни, като важат само за
учебната 2014/2015 г.
(4) Успешно положен е тестът, оценен с наймалко среден (3,00) по шестобалната система.
(5) На втория работен ден след обявяване
на резултатите кандидатите могат да подадат
заявление за допусната техническа грешка
при проверка на теста до председателя на
главната комисия по приема.
Чл. 31. (1) Балът за класиране на кандидатите за курсанти се образува, както следва:
1. за специалностите „Противодействие на
престъпността и опазване на обществения
ред“ и „Гранична полиция“ – като сума от:
удвоената оценка от задължителния държавен
зрелостен изпит по български език и литература, средния успех от държавните зрелостни
изпити, средния успех от дипломата, оценката
по предмета, включващ изучаването на история на България, от дипломата, оценката
от конкурсния изпит по български език и
резултата, изчислен, като точките, получени
от проверката на физическата годност, се
умножат по коефициент 0,1;
2. при кандидати за специалностите по
т. 1, в дипломите на които няма задължителни държавни зрелостни изпити, балът
се образува като сума от: удвоения среден
успех от дипломата, удвоената оценка по
български език и литература, оценката по
предмета, включващ изучаването на история на България, от дипломата, оценката
от конкурсния изпит по български език и
резултата, изчислен, като точките, получени
от проверката на физическата годност, се
умножат по коефициент 0,1;
3. за специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“ – като сума от: средния успех от
държавните зрелостни изпити, средния успех
от дипломата, удвоената оценка от държавния
зрелостен изпит по математика или удвоената
оценка по математика от дипломата, оценките по предметите, включващи изучаването
на физика и химия, от дипломата, оценката
от конкурсния изпит по български език и
резултата, изчислен, като точките, получени
от проверката на физическата годност, се
умножат по коефициент 0,1;
4. при кандидати за специалността по т. 3,
в дипломите на които няма задължителни
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държавни зрелостни изпити, балът се образува като сума от: удвоения среден успех от
дипломата, удвоената оценка по математика от дипломата, оценките по предметите,
включващи изучаването на физика и химия,
от дипломата, оценката от конкурсния изпит
по български език и резултата, изчислен, като
точките, получени от проверката на физическата годност, се умножат по коефициент 0,1
(приложение № 14).
(2) Балът за класиране на кандидатите за
студенти се образува, както следва:
1. за специалностите „Публична администрация“ и „Корпоративна сигурност“ – като
сума от: удвоената оценка от задължителния
държавен зрелостен изпит по български език
и литература, средния успех от държавните
зрелостни изпити, средния успех от дипломата,
оценката по предмета, включващ изучаването
на история на България, от дипломата;
2. за специалността „Противодействие на
престъпността и опазване на обществения
ред“ – като сума от: удвоената оценка от задължителния държавен зрелостен изпит по
български език и литература, средния успех от
държавните зрелостни изпити, средния успех
от дипломата, оценката по предмета, включващ изучаването на история на България, от
дипломата и оценката от конкурсния изпит
по български език;
3. при кандидати за специалностите по т. 1
в дипломите, на които няма задължителни
държавни зрелостни изпити, балът се образува като сума от: удвоения среден успех от
дипломата, удвоената оценка по български
език и литература и оценката по предмета,
включващ изучаването на история на България, от дипломата;
4. при кандидати за специалността по т. 2,
в дипломите на които няма задължителни
държавни зрелостни изпити, балът се образува като сума от: удвоения среден успех от
дипломата, удвоената оценка по български
език и литература, оценката по предмета,
включващ изучаването на история на България, от дипломата и оценката от конкурсния
изпит по български език;
5. за специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“ – като сума от: средния успех от
държавните зрелостни изпити, средния успех
от дипломата, удвоената оценка от държавния
зрелостен изпит по математика или удвоената
оценка по математика от дипломата, оценките
по предметите, включващи изучаването на
физика и химия, от дипломата и оценката от
конкурсния изпит по български език;
6. при кандидати за специалността по т. 5,
в дипломите на които няма задължителни
държавни зрелостни изпити, балът се образува като сума от: удвоения среден успех от
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дипломата, удвоената оценка по математика от дипломата, оценките по предметите,
включващи изучаването на физика и химия,
от дипломата и оценката от конкурсния изпит по български език (приложение № 14).
(3) При образуването на бала по ал. 1 и
2, когато в дипломата за средно образование
са вписани две оценки по балообразуващия
у чебен предмет, като едната от тях е от
държавния зрелостен изпит, а другата – от
курса на обучение, за балообразуваща оценка
се счита оценката от държавния зрелостен
изпит. Не участват оценки от профилирана,
задължителна професионална, задължително
избираема и свободно избираема подготовка.
(4) Класирането на кандидатите за курсанти се извършва по специалности в низходящ
ред на състезателния бал, поотделно за мъже
и жени.
(5) Класирането на кандидатите за студенти
се извършва по специалности в низходящ ред
на състезателния бал.
(6) Класирането на позиция, позволяваща
записване съгласно реда на желанията на
кандидата, води до отпадане от класации за
други специалности.
(7) Кандидатите за специалността „Гранична полиция“ се конкурират помежду си
в рамките на РДГП, чрез която са подали
документи.
Чл. 32. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват до края на работния ден
на 18 юли 2014 г.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на 22 и 23 юли 2014 г.
Чл. 33. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват до края на работния ден
на 25 юли 2014 г.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на 29 юли 2014 г.
Чл. 34. (1) При записването кандидатите
за курсанти подписват:
1. договор, че след завършване на обучението ще служат в МВР не по-малко от десет
години, съгласно чл. 195 ЗМВР;
2. декларация, че не членуват в политическа партия.
(2) Кандидатите за курсанти по специалността „Гранична полиция“ при записване
подписват договор за десет години служба в
МВР, от които първите пет в Главна дирекция
„Гранична полиция“.
(3) Кандидатите за курсанти, които са
студенти или курсанти в редовна форма на
обучение, субсидирано от държавата, в други
висши училища, представят удостоверителен
документ, че са прекратили обучението си в
другото висше училище.
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(4) Кандидатите, служители на МВР, за
придобиване на ОКС „бакалавър“ в редовна
форма на обучение прекратяват служебните
или трудовите си правоотношения с министерството и представят при записването
документ, удостоверяващ това обстоятелство.
Чл. 35. Кандидати за курсанти не се записват за обучение в АМВР при:
1. отказ от подписване на договор или
декларация по чл. 34, ал. 1;
2. непредставяне на удостоверителен документ по чл. 34, ал. 3 и 4.
Чл. 36. Учебната година за новоприетите
курсанти за ОКС „бакалавър“ в редовна форма
на обучение започва на 8 септември 2014 г. с
въвеждаща подготовка.
Чл. 37. При записване кандидатите за студенти за обучение, субсидирано от държавата,
в редовна и задочна форма представят документ за платена такса за първия семестър на
учебната 2014/2015 г.
Раздел II
За задочно обучение за придобиване на ОКС
„магистър“
Чл. 38. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, и студенти срещу заплащане по реда
на чл. 21, ал. 3 ЗВО за придобиване на ОКС
„магистър“ полагат конкурсен изпит – тест
за всяка избрана специалност.
(2) Тестовете се провеждат по правилата на
чл. 28 и 29 в сградата на ректората на АМВР
от 8,30 ч. по специалности, както следва:
1. „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ – на
14 юли 2014 г.;
2. „Публична администрация“ – на 15 юли
2014 г.;
3. „Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред“ – на 16 юли
2014 г.;
4. „Защита на националната сигурност“ – на
17 юли 2014 г.;
5. „Пожарна и аварийна безопасност“ – на
18 юли 2014 г.
(3) При електронен тест след неговото
отваряне системата отчита предварително
зададеното време.
(4) Електронният тест приключва:
1. по желание на кандидата;
2. автоматично след изтичане на един час.
(5) Електронният тест се анулира при опит
за стартиране на друго приложение, различно
от това на теста.
(6) Резултатите от електронния тест се
отчитат на компютъра непосредствено след
приключването му.
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Чл. 39. (1) Тестът на кандидата се проверява
и оценява по реда на чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 5.
(2) Оценките от теста се обявяват на следващия работен ден след провеждането му и
са окончателни, като важат само за учебната
2014/2015 г.
Чл. 40. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение за ОКС „магистър“
се класират по бал, получен като сума от:
1. среден успех от семестриалните изпити
от дипломата за ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
2. среден успех от държавните изпити и/
или дипломни работи;
3. удвоената оценка от теста (приложение
№ 14).
(2) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния
бал по специалности и форми на обучение и
се прилагат правилата по чл. 31, ал. 6.
Чл. 41. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват в 5-дневен срок след
обявяването на оценките от последния тест.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на втория и третия работен ден
след неговото публикуване.
Чл. 42. (1) Резултатите от второто класиране
се публикуват в 5-дневен срок след първото.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на втория работен ден след неговото
публикуване.
Чл. 43. (1) При записване кандидатите за
ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение предоставят документ за внесена такса
за обучение за първия семестър на учебната
2014/2015 г.
(2) Приетите за студенти срещу заплащане
по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО за ОКС „магистър“ сключват договор с АМВР.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Класиране“ е административна процедура за подреждане на кандидатите за придобиване на висше образование в АМВР по бал.
2. „Записване“ е административна процедура по заявяване и приемане на желания
за придобиване статут на курсант, студент и
докторант от класирани кандидати на позиции,
които позволяват приемане в АМВР.
3. „Зачисляване“ е издаване на заповед от
ректора, с която се определят кандидатите,
придобили статут на курсанти, студенти и
докторанти, и приключва приемът в АМВР
по специалности.
4. „Специализиран подбор на кандидатите“
с оглед държавна служба в МВР е провеждане на:
а) медицински изследвания и прегледи;
б) проверка на физическата годност;
в) изследване на интелектуалните способности и психологично изследване.
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§ 2. (1) На следващия работен ден след
обявяване на съответното класиране кандидатите могат да подадат заявление за допусната техническа грешка при изчисляването
на бала до председателя на главната комисия
по приема.
(2) Кандидати, к ласирани на позици я,
позволяваща приемане в АМВР, които не
се явят на обявените дати за записване или
не подадат необходимите документи, губят
право на участие в следващи класирания по
съответната специалност.
(3) Записаните кандидати нямат право на
участие в следващи класирания.
§ 3. При записване кандидатите представят:
1. оригинална диплома за завършено средно
(висше) образование;
2. документ за самоличност;
3. снимки – 5 бр.;
4. декларация по приложения № 4 или 11.
§ 4. При незаети места след приключване
на записването след второ класиране могат
да се обявяват допълнителни класирания
или прием, като записванията са на втория
работен ден след публикуване на резултатите
от съответното класиране.
§ 5. Извън определения брой се приемат
класирани с еднакъв бал на последното място
за прием.
§ 6. Деца на служители на МВР, загинали
при или по повод изпълнение на служебни задължения, се приемат в рамките на утвърдения
брой обучавани по чл. 3, ал. 2, т. 1, буква „а“
извън общото класиране и с освобождаване
от такса за кандидатстване.
§ 7. Кандидатите за ОКС „бакалавър“ от
квотата на главните дирекции „Охрана“ и
„Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието, които са служители
на това ведомство, не подлежат на специализиран подбор.
§ 8. (1) При незапълване на квотите за
Министерството на правосъдието и други
ведомства, с които МВР има сключен договор
за обучение, местата се прехвърлят в общата
квота на МВР.
(2) При липса на кандидати по специалността „Гранична полиция“ местата се прехвърлят
в специалност от същото професионално
направление.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 9. Тази наредба се издава на основание
чл. 131, ал. 4 ЗМВР.
§ 10. Изпълнението на наредбата се възлага на ректора на АМВР и на директорите
на основни структури на МВР.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветлин Йовчев
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Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2
Теми за дисертационни изследвания на докторанти за учебната 2014/2015 г.
№

Докторски програми за
Теми
задочна форма на обучение
1. Техника на безопасността на труда 1.1. Димообразуваща способност на веществата и материалите,
и противопожарната техника
използвани при строителство на сгради
1.2. Изследване на термодинамиката на пожари при реални температурни режими
1.3. Оптимизация на пожарната безопасност чрез интернет технологии
2. Защита на населението и народното 2.1. Възникване, протичане и последици от аварии в складове за
стопанство в критични ситуации втечнен амоняк
3. Организация и управление извън 3.1. Институт на доброволното сътрудничество с органите на МВР
сферата на материалното произ- за противодействие на престъпността
водство
3.2. Организация на оперативно-издирвателната дейност при
провеждане на оперативна комбинация
3.3. Организация на оперативно-издирвателната дейност при провеждане на контролирана доставка и доверителна сделка
3.4. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на умишлените убийства
3.5. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на кражби
3.6. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на грабежите
3.7. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на документни измами
3.8. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на престъпления срещу кредиторите
3.9. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на контрабандни престъпления
3.10. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на незаконния наркотрафик
3.11. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на незаконното производство и търговията с оръжие,
стоки и технологии с двойна употреба
3.12. Организация по прилагане на физическа сила, помощни
средства и оръжие
3.13. Административнонаказателна дейност, осъществявана от
полицейските органи
3.14. Организация на дейността на структурите за охрана на обществения ред в МВР
3.15. Организация на дейността на полицейските органи за издаване на български документи за самоличност
3.16. Организация на дейността на полицейските органи за контрол
по пребиваване на чужденци в страната
3.17. Организация на дейността на полицейските инспектори от
териториална полиция по обслужване на населението
3.18. Организация на дейността на охранителна полиция по осъществяване на патрулно-постова дейност
3.19. Организация на дейността на полицейските органи по противодействие на хулиганството
3.20. Контрол и наблюдение на морска и дунавска държавна граница
3.21. Контрол и наблюдение на въздушната граница на Република България
3.22. Шенгенски граничен контрол
3.23. Организация и управление на шенгенската сигурност
3.24. Организация и управление на граничната контролно-пропускателна дейност
3.25. Контрол и наблюдение на сухоземна държавна граница
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3.26. Организация и управление при операции за освобождаване
на отвлечени лица
3.27. Организация на високорисковите полицейски операции
4. Криминология

4.1. Личност на престъпника
4.2. Виктимология

5. Криминалистика

5.1. Предмет на криминалистиката
5.2. Криминалистическа техника
5.3. Съдебни експертизи
5.4. Тактика на претърсване и изземване
5.5. Методика за разследване на кражби
5.6. Методика за разследване на грабежи

Приложение № 2
към чл. 16, ал. 2

НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСК А ГОДНОСТ
Мъже

СЕКУНДИ

ТОЧКИ

МИНУТИ

ТОЧКИ

БЯГАНЕ –
800 МЕТРА

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

4,5 4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
над 5,4

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

3,25 3,30
3,35
3,40
3,45
3,50
3,55
4,00
4,05
4,10
над 4,10

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

БЯГАНЕ –
800 МЕТРА
ТОЧКИ

СПРИНТ –
30 МЕТРА
(гладко бягане)

МИНУТИ

ПОВДИГАНЕ
НА ТРУПА ОТ
ТИЛЕН ЛЕГ

ТОЧКИ

ТОЧКИ

СКОК ОТ МЯСТО
(до 3 опита)
САНТИ-МЕТРИ

ТОЧКИ

БРОЙ

ЛИЦЕВИ
ОПОРИ

45 +
40
35
30
28
25
23
20
18
16
под 16
Жени

СЕКУНДИ

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

СПРИНТ –
30 МЕТРА
(гладко бягане)

ТОЧКИ

245 +
240
235
230
225
220
215
210
205
200
под 200

ТОЧКИ

ТОЧКИ

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

БРОЙ

САНТИМЕТРИ

30 +
28
26
24
22
20
18
16
14
12
под 12

ПОВДИГАНЕ
НА ТРУПА ОТ
ТИЛЕН ЛЕГ

БРОЙ

ТОЧКИ

СКОК ОТ МЯСТО
(до 3 опита)

БРОЙ

ЛИЦЕВИ
ОПОРИ

20 +
10
195 +
10
40 +
10
5,0 10
3,35 10
18
9
190
9
35
9
5,1
9
3,40
9
16
8
185
8
30
8
5,2
8
3,45
8
14
7
180
7
25
7
5,3
7
3,50
7
12
6
175
6
23
6
5,4
6
3,55
6
10
5
170
5
20
5
5,5
5
4,00
5
8
4
165
4
18
4
5,6
4
4,05
4
6
3
160
3
16
3
5,7
3
4,10
3
4
2
155
2
14
2
5,8
2
4,15
2
2
1
150
1
12
1
5,9
1
4,20
1
под 2
0
под 150
0
под 12
0
над 5,9
0
над 4,20
0
За успешно издържали нормативите се считат кандидатите, явили се на всички тестове, събрали
общ брой точки над 30 и получили на всеки от тестовете 1 и повече точки.

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

Приложение № 3
към чл. 16, ал. 4, т. 3

(съответства на Правилника за медицинската експертиза в МВР)
МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – МВР

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
1. На _______________________________________________________________________________ , ЕГН ____________________________
			
(име, презиме, фамилия)
________________________________________
Роден/а на
г., лична карта № ____________________________________________ ,
адрес: __________________________________________________________________________________________________________________
2. Анамнеза: Субективни оплаквания: ___________________________________________________________________________
(попълва се от личния лекар) ______________________________________________________________________________________
Прекарани заболявания: туберкулоза ____________ ; ревматизъм ___________ , вирусен хепатит ___________ ,
					
(година)		
(година)		
(година)
др. инфек. заболявания __________ ; язва на стомаха (дуоденума) _________ , алергичност към _________ ,
			
(година)				
(година)
нервни и психични разстройства и припадъци __________ ; телесни наранявания и операции __________ ,
други заболявания ___________________ ; провеждал болнично лечение за _____________________________________
			
(диагноза)
Фамилна анамнеза _________________________________________________ Кръвна група, Rh фактор ________________
3. Данни от личния лекар: _______________________________________________________________________________________________
		
(попълват се само патологични отклонения)
Дата: _______________ г. Освидетелстван: ____________________________ Личен лекар: ____________________________
						
(подпис)
(подпис, личен печат)
Психиатър: ____________________________________________________________________________________________________________
(име на здравното заведение и лекаря, освидетелствали кандидата)
_______________ 200... г.
Психиатър: ________________________________
(подпис, личен печат)

ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:

(попълва се от специалистите на здравното заведение, извършило прегледите)

Вътрешен статус:
Дихателна с-ма _______________________________________________________________________________________________________
Сърдечно-съдова система ________________________ Кръвно налягане ____________________ Пулс _________________________
Корем __________________________________________________________________________________________________________________
(черен дроб, далак, болезненост)
_______________ 200... г.
Интернист: ________________________________
(подпис, личен печат)
Хирургичен статус:
Височина _________________________ см; Тегло _________________________ кг;
Корем __________________________________________________________________________________________________________________
(херния, апендицит, хемороиди и операции)
Пикочно-полова система _________________________________________________________________________________________________
Двигателна система _________________________________________________________________________________________________
(фрактури , луксации, деформации, плоски стъпала, варици)
_______________ 200... г.
Хирург: ________________________________
(подпис, личен печат)
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Кожни и венерически заболявания: ____________________________________________________________________________________
_______________ 200... г.
Дерматолог: ________________________________
(подпис, личен печат)
Неврологичен статус: ________________________________________________________________________________________________
_______________ 200... г.
Невролог: ________________________________
(подпис, личен печат)
Уши, нос и гърло. Слух:
Разговорна реч: д ясно ухо: __________________
ляво ухо: ____________________
Шепотна реч: д ясно у хо: _________________
л я в о у хо: _________________
Равновесие (стабилометрия) _____________________________ Нос, околоносни кухини ___________________________
_______________ 200... г.
Отоларинголог: __________________________
(подпис, личен печат)
Очи:
Зрителна острота: дясно око: _____________________________
(без и със корекция) ляво око: ______________________________
Цветоусещане: _________________________________________________________________________________________________________
_______________ 200... г.
Офталмолог: _______________________________
(подпис, личен печат)
Гинеколог: _______________________________________________________________________________________________________________
(само за жени) _______________________________________________________________________________________________________________
_______________ 200... г.
Гинеколог: _________________________________
(подпис, личен печат)
Лабораторни изследвания:
Кръвни показатели: хемоглобин _________ , левкоцити _________ , еритроцити ________ , хематокрит ________ ,
Кр. захар _____________ , креатинин ______________ , АЛАТ ______________ , АСАТ _____________ , СУЕ _____________ ,
Урина: албумин _________ , захар _________ , билирубин _________ , уробилиноген _________ , седимент ___________ ,
Други изследвания ___________________________________________________________________________________________________
_______________ 200... г.
Лаборант: ________________________________
(подпис)
Допълнителни прегледи, консултации и профилактични прегледи: ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНО-ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЯ:
___________________________________________________________________________________________________________________________
здрав (болен – диагноза)
______________________ за служба в МВР като: ________________________________________________________________________
(годен, негоден)
_______________ 2006 г.
гр. ___________________
П
 РЕДСЕДАТЕЛ: _________________________
печат:
1. _________________________
ЧЛЕНОВЕ: 2. _________________________
3. _________________________
(подписи и л. печати)

Приложение № 4
към чл. 17, т. 8, чл. 19, ал. 6 и § 3, т. 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № …………......……......, издадена на ….................… от ….....…………, ЕГН ................. ,
живеещ(а) в гр./с. ……………………………...……….., област ………………...................……, ул. (бул.) ..............................
№ ..........…....., бл. ……......, ет. …......…, ап. ………....….., тел. ................................................................................ ,
удостоверявам с подписа си, че НЕ притежавам и НЕ се обучавам за образователно-квалификационна
степен по специалности от висшето образование, субсидирано от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.
ДЕКЛАРАТОР: ..............................
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Приложение № 5
към чл. 18, ал. 1, т. 1
КУРСАНТ – „бакалавър“ в редовна
форма на обучение

…..........……………………....……
медицински подбор

…..........……………………....……
физическа годност
бр. точки/оценка

оценки от дипломата за средно образование
среден успех от държавни зрелостни изпити .......
български език и литература ...................................
история на България
...................................
математика
....................................
физика
...................................
химия
...................................
общ успех (среден успех)
...................................

…..........……………………....……
психологическо
изследване

…..........……………….……
Входящ №

Тест по бълг. език ............................................................

ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: …………………………………
– мъж
– жена
 – дете на служител на МВР, загинал при или по
повод изпълнение на служебни задължения
(слага се кръстче)
З А Я В Л Е Н

ОДМВР/СДВР(РУП) .......................................
ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

И Е

от ........................................................................................................................................................................... ,
роден(а) на ……………………… в гр./с. ..................................................................................................................... ,
лична карта № ..........…………………, издадена на …………….........…..…… от ........................................................... ,
постоянен адрес .................................................................................................................................................. ,
дом. тел. …..........………….……, сл. тел. ……............………….………, моб. тел. ............................................................
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат
за курсант в редовна форма на обучение в специалностите:
Поредност
на желанията

Специалност
ППООР
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ
ПОЖ АРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование – оригинал или официално заверено копие.
2. Автобиография.
3. Свидетелство за съдимост.
4. Декларация за липса на образувано наказателно производство (приложение № 6).
5. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер.
6. Декларация за гражданство (приложение № 7).
7. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД (приложение № 8).
8. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.
Подпис: ..............................

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Приложение № 6
към чл. 18, ал. 1, т. 5

Долуподписаният ................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № …………......……......, издадена на ….................… от ….....…………, ЕГН ................. ,
живеещ(а) в гр./с. ……………………………...……….., област ………………...................……, ул. (бул.) ..............................
№ ..........…....., бл. ……......, ет. …......…, ап. ………....….., тел. ................................................................................ ,
удостоверявам с подписа си, че срещу мен НЯМА повдигнато обвинение за извършено умишлено
престъпление от общ характер.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.
ДЕКЛАРАТОР: ..............................
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Приложение № 7
към чл. 18, ал. 1, т. 7

Долуподписаният ................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № …………......……......, издадена на ….................… от ….....…………, ЕГН ................. ,
живеещ(а) в гр./с. ……………………………...……….., област ………………...................……, ул. (бул.) ..............................
№ ..........…....., бл. ……......, ет. …......…, ап. ………....….., тел. ................................................................................ ,
удостоверявам с подписа си, че ИМАМ българско гражданство и не съм гражданин на друга държава.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.
ДЕКЛАРАТОР: ..............................

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Приложение № 8
към чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 25, т. 6

Долуподписаният ................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № …………......……......, издадена на ….................… от ….....…………, ЕГН ................. ,
живеещ(а) в гр./с. ……………………………...……….., област ………………...................……, ул. (бул.) ..............................
№ ..........…....., бл. ……......, ет. …......…, ап. ………....….., тел. ................................................................................ ,
на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД давам изрично писмено съгласие Министерството на вътрешните
работи да използва и обработва личните ми данни при приемане в Академията на МВР през 2014 г.
Дата: ……………….…. г.
ДЕКЛАРАТОР: ..............................

Приложение № 9
към чл. 20, ал. 1, т. 1
СТУДЕНТ – „бакалавър“ в редовна форма
на обучение, субсидирано от държавата
…..........……………….……
Входящ №
среден успех от ДЗИ
....................................
ДЗИ по бълг. език
...................................
български език и литература
...................................
история на България
....................................
общ успех (среден успех)
...................................

ЕГН: ...........................................

ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР
З А Я В Л Е Н И Е

от ........................................................................................................................................................................... ,
роден(а) на ……………………… в гр./с. ..................................................................................................................... ,
лична карта № ..........…………………, издадена на …………….........…..…… от ........................................................... ,
постоянен адрес .................................................................................................................................................. ,
дом. тел. …..........………….……, сл. тел. ……............………….………, моб. тел. ............................................................
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за
студент в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата, в специалностите:
Поредност
на желанията

Специалност
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ
Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование – оригинал или официално заверено копие.
2. Свидетелство за съдимост.
3. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер.
4. Медицинско свидетелство.
5. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД (приложение № 8).
6. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.
Подпис: ..............................
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Приложение № 10
към чл. 20, ал. 2, т. 1
СТУДЕНТ – „бакалавър“ в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата

…..........……………………....……
медицински подбор

…..........……………………....……
физическа годност
бр. точки/оценка

оценки от дипломата за средно образование
среден успех от държавни зрелостни изпити .......
български език и литература ...................................
история на България
...................................
математика
....................................
физика
...................................
химия
...................................
общ успех (среден успех)
...................................

ЕГН: …………………………………

…..........……………………....……
психологическо
изследване

…..........……………….……
Входящ №

Тест по бълг. език .....................................................

ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ОДМВР/СДВР(РУП)
ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

– мъж
– жена


– държавен служител
– ЛРТП
(слага се кръстче)

ЧРЕЗ
ДИРЕКТОРА НА
.......................................
З А Я В Л Е Н И Е

от ........................................................................................................................................................................... ,
роден(а) на ……………………… в гр./с. ..................................................................................................................... ,
лична карта № ..........…………………, издадена на …………….........…..…… от ........................................................... ,
постоянен адрес .................................................................................................................................................. ,
дом. тел. …..........………….……, сл. тел. ……............………….………, моб. тел. ............................................................
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за
студент в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, в специалностите:
Поредност
на желанията

Специалност
ППООР
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖ АРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование – оригинал или официално заверено копие.
2. Справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР.
3. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.
Подпис: ..............................

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Приложение № 11
към чл. 21, ал. 4, т. 2, § 3, т. 4

Долуподписаният ................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № …………......……......, издадена на ….................… от ….....…………, ЕГН ................. ,
живеещ(а) в гр./с. ……………………………...……….., област ………………...................……, ул. (бул.) ..............................
№ ..........…....., бл. ……......, ет. …......…, ап. ………....….., тел. ................................................................................ ,
удостоверявам с подписа си, че НЕ притежавам ОКС „МАГИСТЪР“ по специалности от висшето
образование, субсидирано от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.
ДЕКЛАРАТОР: ..............................
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Приложение № 12
към чл. 22, т. 1, чл. 23
СТУДЕНТ – „магистър“ в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата
…..........……………….……
Входящ №
оценки от дипломата за висше образование
среден успех от курса на обучението за
придобиване на висше образование
....................................
среден успех от държавния(ите) изпит(и)
и/или дипломната работа
....................................

оценки от конкурсните изпити
тест по ..................................
тест по ..................................
тест по ..................................
тест по ..................................

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

ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: …………………………………
ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

– мъж
– жена
(слага се кръстче)

ЧРЕЗ
ДИРЕКТОРА НА
..........................................
З А Я В Л Е Н И Е
от ............................................................................................................................................................................
роден(а) на ……………………… в гр./с. ......................................................................................................................
лична карта № ..........…………………, издадена на …………….........…..…… от ............................................................
постоянен адрес ...................................................................................................................................................
дом. тел. …..........………….……, сл. тел. ……............………….………, моб. тел. ............................................................
Притежавам образователно-квалификационна степен ..................................................................................
по специалността .................................................................................................................................................
и диплома за висше образование № .................................................................................................................
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за
студент в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, в специалностите:
Поредност
на желанията

Специалност
ППООР
СРУСОР
ЗНС
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖ АРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Прилагам следните документи:
1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС на висшето
образование.
2. Справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР.
3. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.
Подпис: ..............................
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Приложение № 13
към чл. 23, чл. 25, т. 1
СТУДЕНТ – „магистър“ в задочна форма
на обучение по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО
…..........……………….……
Входящ №
оценки от дипломата за висше образование
среден успех от курса на обучението за
придобиване на висше образование
....................................
среден успех от държавния(ите) изпит(и)
и/или дипломната работа
....................................

оценки от конкурсните изпити
тест по .................................. .........................................
тест по .................................. .........................................
тест по .................................. .........................................
тест по .................................. .........................................
ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: …………………………………
– мъж
– жена
(слага се кръстче)

ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР
З А Я В Л Е Н И Е

от ............................................................................................................................................................................
роден(а) на ……………………… в гр./с. ......................................................................................................................
лична карта № ..........…………………, издадена на …………….........…..…… от ............................................................
постоянен адрес ...................................................................................................................................................
дом. тел. …..........………….……, сл. тел. ……............………….………, моб. тел. ............................................................
Притежавам образователно-квалификационна степен ..................................................................................
по специалността .................................................................................................................................................
и диплома за висше образование № .................................................................................................................
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат
за студент за обучение срещу заплащане в задочна форма по специалностите:
Поредност
на желанията

Специалност
ППООР
СРУСОР
ЗНС

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Прилагам следните документи:
1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита образователно-квалификационна степен на висшето образование.
2. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене.
3. Медицинско свидетелство.
4. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД (приложение № 8).
5. Свидетелство за съдимост.
6. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.
Подпис: ..............................

С Т Р.
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Приложение № 14
към чл. 31, ал. 1 и 2, чл. 40, ал. 1
Специалности

ОКС и
форми на
обучение

БАЛООБРАЗУВАНЕ
І
компо
нент

ІІ
ІII
ІV
компо
компо
компо
нент
нент
нент
Факултет „Полиция“

V
компо
нент

VІ
компо
нент

VII
компо
нент

VІII
компо
нент

Бал за класиране на кандидати съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1
Противодей
ствие на престъпността и
опазване на
обществения
ред и гранична
полиция

Бакалавър Задължи Среден
Среден Оценка от
Редовно телен
успех от
успех от предмета,
дър
държавни дипло включващ
жавен
те
мата
изучаване
зрезрелостн и
на истолостен
изпити
рия на
изпит по
България
български език
и литера
тура
с коеф. 2
Бал за класиране съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2

Точки от
проверката на
физичес
ката
годност,
умножени
с коефициент 0,1

Оценка
от изпита
по бълг.
език

Противодей
ствие на престъпността и
опазване на
обществения
ред и гранична
полиция

Бакалавър
Редовно

Точки от
проверката на физическата
годност,
умножени
с коефициент 0,1

Оценка
от изпита
по бълг.
език

Корпоративна
сигурност
Публична администрация

Бакалавър Задължи Среден
Редовно телен
успех от
Задочно дър
държавни
жавен
те
зрезрелостн и
лостен
изпити
изпит по
български език
и литера
тура
с коеф. 2
Бакалавър Задължи Среден
Задочно телен
успех от
дър
държавни
жавен
те
зрезрелостн и
лостен
изпити
изпит по
български език
и литера
тура
с коеф. 2
Бакалавър
Оценка
Редовно
по бълЗадочно
гарски
език и
литература от дипломата
с коеф. 2
Бакалавър
Оценка
Задочно
по български
език и
литература от дипломата
с коеф. 2

Противо
действие на
престъпността
и опазване на
обществения
ред

Корпоративна
сигурност
Публична администрация

Противо
действие на
престъпността
и опазване на
обществения
ред

Оценка
Среден Оценка от
по бълуспех от предмета,
гарски
дипло включващ
език и
мата
изучаване
литерату- с коеф. 2 на истора от дирия на
пломата
България
с коеф. 2
Бал за класиране съгласно чл. 31, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4
Среден
успех от
дипло
мата

Оценка от
предмета,
включващ
изучаване
на история на
България

Среден
успех от
дипло
мата

Оценка от
предмета,
включващ
изучаване
на история на
България

Среден
успех от
дипломата
с коеф. 2

Оценка от
предмета,
включващ
изучаване
на история на
България

Среден
успех от
дипломата
с коеф. 2

Оценка от
предмета,
включващ
изучаване
на история на
България

Оценка
от изпита
по бълг.
език

Оценка
от изпита
по бълг.
език
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БАЛООБРАЗУВАНЕ
І
компо
нент

ІІ
компо
нент

ІII
компо
нент

ІV
компо
нент

V
компо
нент

VІ
компо
нент

VII
компо
нент

VІII
компо
нент

Точки от
проверка
та на физическата
годност,
умножени
с коефициент 0,1

Оценка
от изпита
по бълг.
език

Бал за класиране съгласно чл. 40
Публична администрация
Противодей
ствие на престъпността и
опазване на
обществения
ред
Стратегическо
ръководство и
управление на
сигурността и
обществения
ред
Защита на
националната
сигурност
І вариант

Магистър Среден
Задочно успех
от държавни
изпити

Среден
успех от
семестри
алн ите
изпити

Оцен
ката от
теста
с коеф. 2

Публична администрация
Противодей
ствие на престъпността и
опазване на
обществения
ред
Стратегическо
ръководство и
управление на
сигурността и
обществения
ред
Защита на
националната
сигурност
ІI вариант

Магистър Среден
Задочно успех
от дипломни
работи

Среден
успех от
семестри
алн ите
изпити

Оцен
ката от
теста
с коеф. 2

Публична администрация
Противодей
ствие на престъпността и
опазване на
обществения
ред
Стратегическо
ръководство и
управление на
сигурността и
обществения
ред
Защита на
националната
сигурност
ІII вариант

Магистър Среден
Задочно успех от
държавни изпити и дипломни
работи

Среден
успех от
семестри
алн ите
изпити

Оцен
ката от
теста
с коеф. 2

Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“
Бал за класиране съгласно чл. 31, ал. 1, т. 3
Пожарна и
аварийна
безопасност
І вариант

Бакалавър Дър
Редовно жавен
зрелостен
изпит по
матем а
тика
с коеф. 2

Среден
успех
от държавните
зрелост
ни изпити

Среден
успех от
дипло
мата

Оценка
от предмета,
изучаващ
физика

Оценка от
предмет а,
изуч аващ
химия
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БАЛООБРАЗУВАНЕ
І
компо
нент

Бакалавър
Редовно

ІІ
компо
нент
Среден
успех
от държавните
зрелост
ни изпити

ІII
компо
нент

ІV
компо
нент

V
компо
нент

VІ
компо
нент

VII
компо
нент

VІII
компо
нент

Среден
успех от
дипло
мата

Оценка
от предмета,
изучаващ
физика

Оценка
от пред
мета,
изучав ащ
химия

Оценка
по мате
матика
от дипломата
с коеф. 2

Точки от
проверка
та на физическата
годност,
умножени с коефициент
0,1

Оценка
от изпита
по бълг.
език

Оценка
по мате
матика
от дипломата
с коеф. 2

Точки от
проверката на
физичес
ката годност, умножени с
коефициент 0,1

Оценка
от изпита
по бълг.
език

Бал за класиране съгласно чл. 31, ал. 1, т. 4
Пожарна и
аварийна
безопасност

Бакалавър
Редовно

Среден
успех от
дипломата
с коеф. 2

Оценка
от предмета,
изучаващ
физика

Оценка
от пред
мета,
изучав ащ
химия

Пожарна и
аварийна
безопасност
І вариант

Бакалавър Дър
Задочно жавен
зрелостен изпит по
матем а
тика
с коеф. 2

Среден
успех
от държавните
зрелост
ни изпити

Среден
успех от
дипломата

Оценка
от предмета,
изучаващ
физика

Оценка
от пред
мета,
изуч аващ
химия

Пожарна и
аварийна
безопасност
II вариант

Бакалавър
Задочно

Среден
успех от
държавните зрелостни
изпити

Среден
успех от
дипломата

Оценка
от предмета,
изучаващ
физика

Оценка
от пред
мета,
изуч аващ
химия

Пожарна и
аварийна
безопасност

Бакалавър
Задочно

Бал за класиране съгласно чл. 31, ал. 2, т. 5
Оценка
от изпита
по бълг.
език

Оценка
по мате
матика
от дипломата
с коеф. 2

Оценка
от изпита
по бълг.
език

Оценка
по мате
матика
от дипломата
с коеф. 2

Оценка
от изпита
по бълг.
език

Бал за класиране съгласно чл. 31, ал. 2, т. 6
Среден
успех от
дипломата
с коеф. 2

Оценка
от предмета,
изучаващ
физика

Оценка
от пред
мет, изу
чаващ
химия

Бал за класиране съгласно чл. 40
Пожарна и
аварийна
безопасност
І вариант

Магистър
Задочно

Среден
успех
от държавни
изпити

Среден
Оценка
успех от
от теста
семестри- с коеф. 2
алните
изпити

Пожарна и
аварийна
безопасност
ІІ вариант

Магистър
Задочно

Среден
успех
от дипломни
работи

Среден
Оценка
успех от
от теста
семестри- с коеф. 2
алните
изпити

Пожарна и
аварийна
безопасност
ІІІ вариант

Магистър
Задочно

Среден
успех от
държавни изпити и дипломни
работи

Среден
Оценка
успех от
от теста
семестри- с коеф. 2
алните
изпити
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2727 от 2010 г. за организацията и
функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република
България (обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.; изм.,
бр. 14 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2013 г.)

С Т Р. 7 5

§ 3. В чл. 18, ал. 2 думите „Институтът
за компютърни технологии“ се заменят с
„Дирекция „Комуникационни и информационни системи“.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 12 „Списък на структурите на Министерството на
вътрешните работи и други държавни органи с право на достъп до данни в НШИС
и обхвата на достъпа“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В таблицата, следваща наименованието, първа колона, трети ред думите „Главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“ се заличават.
2. След таблицата „Министерство на вът решните работи – Дирек ци я „Българск и
документи за самоличност“ се създават две
таблици „Държавна агенция „Национална
сигурност“:

§ 1. В чл. 8, т. 3 думите „Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“
се заличават.
§ 2. В чл. 10, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Създава се т. 12:
„12. разследващи органи от Държавна
агенция „Национална сигурност“ и структурни звена на Държавна агенция „Национална
сигурност“, изпълняващи функции по съгласуване на заявления за издаване на визи.“
„
Държавни органи/
структури:

Регламент (ЕО)
№ 1987/2006 на ЕП
и на Съвета

Решение 2007/533/ПВР
Регламент (ЕО)
на Съвета
№ 1986/2006 на ЕП
и на Съвета

Държавна агенция Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
„Национална сигур- (1) (а) (1) (b)
ност“:
– разследващи органи от Държавна
а г ен ц и я „На ц ио нална сигурност“

Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета

Чл. 40
(2)

Национално
законодателство

Чл. 1
(2)
Достъпът е предоставен на разследващи
органи от Държавна
агенция „Национална сигурност“ в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС

Х

Чл. 26 от Решение
2 0 0 7/533/ П ВР н а
Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2 0 0 7/533/ П ВР н а
Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2 0 0 7/533/ П ВР н а
Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2 0 0 7/533/ П ВР н а
Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2 0 0 7/533/ П ВР н а
Съвета

Х

С Т Р.
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Държавни органи/
структури:

ДЪРЖАВЕН
Регламент (ЕО)
№ 1987/2006 на ЕП
и на Съвета

ВЕСТНИК

Решение 2007/533/ПВР
на Съвета

Държавна агенция Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40
„Национа лна си- (1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
гурност“:
– структурни звена
на Държавна агенция „Национална
сигурност“, изпълн яващи фу нк ции
по съгласуване на
заявления за издаване на визи

Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

Чл. 40
(2)
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Регламент (ЕО)
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Национално
законодателство

Чл. 1
(2)
Достъпът е предоставен
на структурни звена на
Държавна агенция „Нац иона л на си г у рно с т “,
изпълняващи функции
по съгласу ване на заявления за издаване на
визи в съответствие с
разпоредбите на Наредбата за организацията
и функционирането на
НШИС

Х

Чл. 26 от Решение
20 07/533/ П ВР на
Съвета
Чл. 32 от Решение
20 07/533/ П ВР на
Съвета
Чл. 34 от Решение
20 07/533/ П ВР на
Съвета
Чл. 36 от Решение
20 07/533/ П ВР на
Съвета
Чл. 38 от Решение
20 07/533/ П ВР на
Съвета

Х*

(*) (Само по отношение на документи – чл. 38 (1) (d) и (е).“

Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветлин Йовчев
2820

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за професионалната
компетентност на лицата, завършили висше
образование по специалността „кинезитерапия“ (ДВ, бр. 37 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 3 след думата „ръководство“ се
добавя „и контрол“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) К инезитерапевтите у частват в обслужването на пациенти при извършване на

функционални изследвания на опорно-двигателния апарат и при изпълнение на лечебния
план, изготвен от лекар – специалист по
физикална и рехабилитационна медицина,
включващ кинезитерапевтична програма.
(2) При осъществяване на функционални
изследвания на опорно-двигателния апарат
кинезитерапевтите могат да извършват след
назначение на лекар – специалист по физикална и рехабилитационна медицина:
1. кинезиологичен анализ, включващ:
а) антропометрия;
б) динамометрия;
в) плантография;
г) ъглометрия;
д) сантиметрия;
е) мануално-мускулно тестуване;
ж) тестуване на мускулен дисбаланс;
з) проследяване на умения за използване
на помощни средства;
и) проследяване на походката и патологични модели на движение;
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к) тестване на способности за изпълнение
на дейностите от ежедневния живот;
л) двигателни тестове;
2. измерване на артериално кръвно налягане и пулсова честота.
(3) Кинезитерапевтите съвместно с лекаря – специалист по физикална и рехабилитационна медицина, изготвят кинезитерапевтична програма, запознават пациента с нея,
прилагат и контролират изпълнението є и
отчитат промени в двигателното състояние
на пациента.“
2. В ал. 4:
а) в т. 4 думата „екстензионна“ се заличава;
б) точка 5 се отменя;
в) в т. 7 след думата „техники“ се добавя
„на периферните стави“;
г) точка 8 се изменя така:
„8. релаксиращи и улесн яващи тех ник и – постизомет рична релаксаци я на периферни стави и проприоцептивно нервномускулно улесняване (Кабат);“
д) в т. 9 думите „и спортен“ се заличават;
е) точка 10 се отменя.
3. А линея 5 се отменя.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 след думата „медицина“ се добавя „и под негов контрол“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. осъществяват ак тивна, подводна и
пасивна лечебна гимнастика;“.
3. В т. 2 думите „във всеки етап от“ се
заменят с „в“.
4. В т. 3 думите „в интензивни сектори“
се заличават.
5. В т. 4 думите „предоперативната подготовка“ се заменят с „предоперативния“.
6. Точка 6 се изменя така:
„6. участват в укрепване на физическото
състояние при пациенти, лишени от самостоятелна двигателна активност – директна
скелетна екстензия, гипсова имобилизация
и халотракция;“.
7. Точка 8 се изменя така:
„8. провеждат индивидуално ориентирани
спрямо основното заболяване и придружаващата възрастова патология кинезитерапевтични прог рами при х ронично болни
пациенти;“.
8. В т. 9 думите „организират и поддържат прогресивна“ се заменят с „поддържат
подходяща“.
9. Точка 11 се изменя така:
„11. информират периодично лекаря – специалист по физикална и рехабилитационна
медицина, за промени в двигателните възможности на пациента.“
§ 4. В чл. 6 текстът преди т. 1 се изменя
така:
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„Чл. 6. В лечебните заведения кинезитерапевтите под методическото ръководство и
контрол на лекар – специалист по физикална и рехабилитационна медицина, могат да
провеждат следните дейности:“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „кинезитерапевтите“ се добавя „под методическото
ръководство и контрол на лекар – специалист
по физикална и рехабилитационна медицина“.
2. В т. 3 думите „ежедневието и бита“ се
заменят с „ежедневния живот“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. адаптирана физическа активност;“.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. провеждане на обучение на пациента
и неговите близки за самостоятелно изпълнение на кинезитерапевтичната програма
при домашни условия.“
§ 6. В § 1 – допълнителна разпоредба, се
добавя второ изречение: „Кинезитерапевтичната програма в лечебните заведения е част
от рехабилитационната програма, назначена
от лекаря – специалист по физикална и рехабилитационна медицина.“
За минист ър:
Чавдар Славов
2788

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 16747
от 14 декември 2013 г.

по административно дело № 10123 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав: председател: Милка Панчева, и членове: Румяна Папазова и Николай Гунчев, с
участието на секретар-протоколиста Мариана
Салджиева разгледа административно дело
№ 10123 по описа за 2013 г. на Върховния
а дминист ративен съд – шесто отделение,
докладвано от съдията Румяна Папазова.
Производството е по реда на чл. 185 и
следв. от А дминист рат ивноп роцесуа лни я
кодекс (АПК).
Образувано е по протест на прокурор във
Върховна административна прокуратура с
искане да се прогласи нищожността на последния абзац от приложение № 3 към чл. 20,
ал. 3 от Наредба № 49 от 2010 г. за основните
изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешният ред
на лечебните заведения за болнична помощ
и домовете за медико-социални грижи, издадена от министъра на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 83 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92
от 2010 г.; доп., бр. 53 от 2011 г., в сила от
13.08.2011 г.; изм. с Решение № 15323 о т
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22.11.2011 г. на ВАС на РБ – бр. 15 от 2012 г.;
изм., бр. 32 от 2013 г., в сила от 2.04.2013 г.),
със следния текст: „Наясно съм, че следва
да заплатя всички извършени медицински
действия/процедури/изследвания и други в
случай, че с напускането си създавам пречка за заплащане от страна на Националната
здравноосигурителна каса, Министерството
на здравеопазването и други финансиращи
институции на осъществената ми до момента
от болницата медицинска помощ.“
Поддържат се доводи за противоречие на
оспорения текст с чл. 30, ал. 1, чл. 52, ал. 1 и
4 от Конституцията на Република България,
с чл. 4, ал. 1, чл. 45, ал. 1 и чл. 51 от Закона
за здравното осигуряване.
Ответникът министърът на здравеопазването е оспорил протеста в подробно писмено
становище.
За да се произнесе, Върховният административен съд взе предвид следното:
Протестът на прокурора от Върховната
административна прокуратура е процесуално
допустим на основание чл. 186, ал. 2 и чл. 187,
ал. 1 АПК.
Наредба № 49 от 2010 г. за основните
изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешният ред
на лечебните заведения за болнична помощ
и домовете за медико-социални грижи е издадена от министъра на здравеопазването по
законова делегация от чл. 46, ал. 3 и чл. 57,
ал. 2 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).
С чл. 46, ал. 3 ЗЛЗ (доп. – ДВ, бр. 59 от
2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) министърът
на здравеопазването е овластен да определи
с наредба основните изисквания, на които
трябва да отговарят устройството, дейността
и вътрешният ред на лечебните заведения
за болнична помощ и домовете за медикосоциални грижи, както и условията и редът
за откриване на структури по чл. 20, ал. 2.
Съгласно чл. 57, ал. 2 ЗЛЗ (нова – ДВ, бр. 59
от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) с наредбата
по чл. 46, ал. 3 се регламентират и редът и
критериите за определяне нивото на компетентност на клиниките, отделенията и медикодиагностичните лаборатории в съответствие с
утвърдените медицински стандарти по чл. 6,
ал. 1.
Протестираният текст е включен в приложение № 3 (ново – ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила
от 13.08.2011 г.) към чл. 20, ал. 3 от Наредба
№ 49 от 2010 г., която намира систематичното
си място в глава четвърта Основни дейности
на лечебните заведения за болнична помощ
и домовете за медико-социални грижи, раздел I Организация на дейностите по приема
на пациенти.
Приложение № 3 представлява образец на
декларацията, която пациентът/родител/настойник или попечител на пациента подписва
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на основание чл. 20, ал. 3 от Наредба № 49
от 2010 г. (доп. – ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила
от 13.08.2011 г.) в случаите на отказ да бъде
приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това,
включването му в листа на чакащите или
отказът му да бъде включен в него, както и
отказът му да продължи започналия престой
в лечебното заведение. С подписването на
декларацията – приложение № 3, пациентът
удостоверява, че напуска болницата въпреки
становището на лекуващия/дежурния лекар/
медицинск и я ек ип за необходимост та да
продължи лечението/диагностицирането си
в болнични условия; че е наясно, че прекратявайки започналия си престой в болницата,
прекратява и осъществяваното му болнично
лечение/диагностициране и наблюдение; че
е наясно, че прекратяването на болничното
лечение/диагностициране и наблюдение може
да доведе до доста и различни усложнения и
неблагоприятни последици за здравословното
му състояние; да намали значително или да
изключи напълно вероятността от излекуване
или подобряване на състоянието му, да създаде
или увеличи риска за здравето и живота му,
включително и с опасността от смърт. Пациентът заявява, че напълно съзнателно оценява
посоченото по-горе и всички обяснения, които
е изискал и получил от лекуващия/дежурния
лекар/медицинския екип, и въпреки тяхното
мнение и разяснените рискове за живота и
здравето му решава доброволно да прекрати
престоя си в лечебното заведение. Заявява
също, че поема отговорност та за своето
здравословно състояние, както и за евентуалните усложнения и неблагоприятен изход
от недовършеното лечение/диагностициране.
С текста на протестираната к лауза от
декларацията – приложение № 3 към чл. 20,
ал. 3 от Наредба № 49 от 2010 г. – пациентът
заявява, че е наясно, че следва да заплати
всички извършени медицински действия/
процедури/изследвания и други в случай, че с
напускането си създава пречка за заплащане
от страна на Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването и други финансиращи институции на
осъществената му до момента от болницата
медицинска помощ. Тази клауза няма връзка с
обществените отношения, предмет на правна
регламентация от Наредба № 49 от 2010 г. за
основните изисквания, на които трябва да
отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична
помощ и домовете за медико-социални грижи,
издадена от министъра на здравеопазването.
С клаузата се цели уреждането на бъдещи
евентуални финансови претенции от страна
на лечебното заведение към пациента, което
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излиза от рамките на законовата делегация
на чл. 46, ал. 3 и чл. 57, ал. 2 от Закона за
лечебните заведения.
Следва да се има предвид, че правото
на пациента, съответно на негов родител,
настойник или попечител, на лицето по
чл. 87, ал. 5, дирекцията по чл. 87, ал. 6 или
лицето по чл. 162, ал. 3, да откаже по всяко
време предложената медицинска помощ или
продължаването на започнатата медицинска дейност, е уредено в чл. 90, ал. 1 – 5 от
Закона за здравето, а не в ЗЛЗ. Съгласно
чл. 90, ал. 2 от Закона за здравето отказът
по ал. 1 се удостоверява в медицинската
документация с подписи на лицето, като
ал. 5 създава право за пациента да оттегли
отказа си по ал. 2 по всяко време, като в
този случай медицинските специалисти не
носят отговорност за евентуалното забавяне
на лечебно-диагностичния процес. Разпоредбата на чл. 20, ал. 3 от Наредба № 49 от
2010 г. също не предвижда, че с образеца на
декларацията – приложение № 3, се уреждат
бъдещи парични задължения във връзка с
оказана болнична помощ. С изречение второ
изрично е предвидено, че образецът по приложение № 3 се изготвя само за документиране
на отказа от продължаване на започналия
престой в лечебното заведение.
Протестираната разпоредба – последен
абзац от приложение № 3 към чл. 20, ал. 3
от Наредба № 49 от 2010 г., е издадена от министъра на здравеопазването извън пределите
на предоставената му от закона компетентност, което налага обявяването на нейната
нищожност. Следва да бъде уважено искането
на прокурора за присъждане на направените
разноски за такса в размер 20 лв. за съобщаване на протеста в „Държавен вестник“.
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По изложените съображения и на основание чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, шесто отделение,
РЕШИ:
Обявява за нищожно приложение № 3 към
чл. 20, ал. 3 от Наредба № 49 от 2010 г. за
основните изисквания, на които трябва да
отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична
помощ и домовете за медико-социални грижи,
издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 83 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 92 от 2010 г.; доп., бр. 53 от 2011 г., в сила
от 13.08.2011 г.; изм. с Решение № 15323 от
22.11.2011 г. на ВАС на РБ – бр. 15 от 2012 г.;
изм., бр. 32 от 2013 г., в сила от 2.04.2013 г.),
в следната част: „Наясно съм, че следва
да заплатя всички извършени медицински
действия/процедури/изследвания и други в
случай, че с напускането си създавам пречка
за заплащане от страна на Националната
здравноосигурителна каса, Министерството
на здравеопазването и други финансиращи
институции на осъществената ми до момента
от болницата медицинска помощ.“
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на Върховната административна прокуратура разноски за водене на
делото в размер 20 лв.
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването
му на страните пред Върховния административен съд, петчленен състав.
Решението не е обжалвано по реда и в
сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс, и влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Георги Колев
2853
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1189
от 11 април 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 № 327 от 26.05.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 4.06.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на сграда, ж.к. Свобода, зад магазин
„Ена“, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 145 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 500 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 за закупуване на тръжна документация – до 2.06.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 480 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.

2719

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1191
от 11 април 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 № 62 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 3.06.2014 г. в 11 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

идентификатор 68134.1108.8 и построените в него
2 сгради с идентификатори № 68134.1108.8.1 и
68134.1108.8.2, кв. 14, София, ул. Сирма войвода
16, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 305 000 лв. (15,64 %
от сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 30 500 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 за закупуване на тръжна документация – до 30.05.2014 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.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1192
от 11 април 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 № 595 от
22.11.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 2.06.2014 г. в 11 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.
№ 99 (обект „Двата шопа“), с. Долни Пасарел,
срещу яз. „Пасарел“, ул. Самоковско шосе, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 137 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 700 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 за закупуване на тръжна документация – до 29.05.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Це-
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ната на тръжната документация – 360 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.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1193
от 11 април 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 № 426 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 10.06.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4358.228.12.1), София, ж.к. Люлин 9, до
бл. 907, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 57 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5700 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 6.06.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1194
от 11 април 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 № 329 от

ВЕСТНИК
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27.06.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 5.06.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на помещение (самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4082.405.16.32),
София, ж.к. Младост 1, бл. 1Ж, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 105 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 500 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 3.06.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1195
от 11 април 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 № 261 от 31.05.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 11.06.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на ПИ 587, кв. 72, местност Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул. Свети Климент 43a,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 35 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3500 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.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.06.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1203
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 31, ал. 3, чл. 5 от Наредбата за търговете и
конкурсите Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация отменя свое
Решение с № 1168 от 21.03.2014 г. (ДВ, бр. 28 от
2014 г.) за насрочване на публичен търг с явно
наддавяне за следния обект: поземлен имот с
пл. № 17 (образуван от части на бивши ПИ с
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“.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1051
от 27 март 2014 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3 ЗПСК и свое Решение № 790 от
1.08.2013 г. Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Изменя т. 1 на решения № 251 от 17.05.2012 г.
(ДВ, бр. 46 от 2012 г.) и № 284 от 21.06.2012 г.
(ДВ, бр. 55 от 2012 г.), като в края на същата се
заличават думите „обособени части от имуществото на „Инвестстрой – 92“ – ЕООД, Велико
Търново“, вместо които се поставя текст със
следното съдържание: „собственост на Община
Велико Търново“.
2. Изменя т. 1 на Решение № 285 от 21.06.2012 г.
(ДВ, бр. 55 от 2012 г.), като в края на същата се
заличават думите „от имуществото на „Инвестстрой – 92“ – ЕООД, Велико Търново“, вместо
които се поставя текст със следното съдържание:
„собственост на Община Велико Търново“.
3. Изменя т. 1 на решения № 353 от 13.09.2012 г.
(ДВ, бр. 72 от 2012 г.) и № 365 от 27.09.2012 г. (ДВ,
бр. 46 от 2012 г.), като в началото на същите се
заличават думите „от имуществото на „Инвестстрой – 92“ – ЕООД, Велико Търново“, вместо
които се поставя текст със следното съдържание:
„собственост на Община Велико Търново“.

ВЕСТНИК
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ІІ . На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5, 6
и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка със свои решения № 251
от 17.05.2012 г., № 284 от 21.06.2012 г., № 285 от
21.06.2012 г., № 353 от 13.09.2012 г., № 365 от
27.09.2012 г. и № 790 от 1.08.2013 г. Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 35 на сто приетата с Решение
№ 285 от 21.06.2012 г. (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) на
ВТОбС начална цена и определя нова начална
цена в размер 134 615 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС, за продажба на
обособен обект със стопанско предназначение,
представляващ „Офисни помещения с идентификатор 10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. Велико
Търново, със ЗП 172,90 кв. м, разположени на втория етаж от административна сграда, построена в
поземлен имот с идентификатор 10447.502.189 и с
административен адрес ул. Никола Габровски 78,
гр. Велико Търново, заедно със съответстващите
на обособената част идеални части от общите
части на сградата и право на строеж съобразно
застроената площ върху поземления имот“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката
се облага с ДДС.
2. Намалява с 40 на сто приетата с Решение
№ 353 от 13.09.2012 г. (ДВ, бр. 72 от 2012 г.) на
ВТОбС начална цена и определя нова начална
цена в размер 179 820 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС , за продажба на
обособен обект от административна сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 10447.
502.189 и с административен адрес ул. Н. Габровски
78, гр. Велико Търново, представляващ „Ресторант с идентификатор 10447.502.189.6.4 съгласно
КККР на гр. Велико Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части
от общите части на сградата и идеални части от
правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 съобразно застроената площ на
самостоятелния обект“ – собственост на Община
Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.
3. Намалява с 15 на сто приетата с Решение
№ 365 от 27.09.2012 г. (ДВ, бр. 46 от 2012 г.) на
ВТОбС начална цена и определя нова начална цена
в размер 4165 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на обособен
обект от административна сграда, построена в
поземлен имот с идентификатор 10447. 502. 189 и
с административен адрес ул. Н. Габровски 78, гр.
Велико Търново, със стопанско предназначение,
представляващ „Магазин, разположен на партерен
етаж, с идентификатор 10447.502.189.2.1 съгласно
КККР на гр. Велико Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части
от общите части на сградата и идеални части от
правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 съобразно застроената площ на
самостоятелния обект“ – собственост на Община
Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.
4. Определя начин за продажба на посочените в т. 1, 2 и 3 обекти чрез публичен търг с
явно наддаване при стъпка на наддаване, както
следва: за имота по т. 1 – 6750 лв., за имота по
т. 2 – 8900 лв., за имота по т. 3 – 410 лв.
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5. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
6. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация
да се получава след представяне в Общинската агенция за приватизация на документ за
извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
7. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за имота
по т. 1 – 40 380 лв.; за имота по т. 2 – 53 946 лв.;
за имота по т. 3 – 1250 лв. Депозитът да бъде
внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614
01 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMBBGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
8. Зап лащането на договорени те цени и
ск лючването на договори за продажба да се
извърши в 30-дневен срок от датата на заповед
та за определяне на купувач. Дължимата сума
заедно с начисления ДДС и представляваща
разлика меж ду договорената цена и внесения
депозит да се заплати в български левове по
сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на
Общ и нск ата а г ен ц и я за п ри ват иза ц и я п ри
„Общинска банка“ – А Д, к лон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Непарични платежни
средства не се приемат.
За обектите по т. 1 и 2 се допуска и разсрочено
плащане при условията, посочени в чл. 3, т. 6
на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове
и конку рси, ск лючване на приватизационни
сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.
9. Срок за оглед на обектите – всеки работен ден
и до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търговете – всеки работен ден и
до 17 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в стая 419 в сградата на Община
ВеликоТърново.
10. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционните сделки за обектите по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
11. При неявяване на купувачи повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния
търг при същите условия, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе в първия следващ работен ден.

ВЕСТНИК
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12. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на това решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
се провежда в първия следващ работен ден.
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Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 1052
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4
от Наредбата за търговете и конкурсите и във
връзка със свои решения № 584 от 28.02.2013 г.
и № 653 от 25.04.2013 г. Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
1. Намалява с 40 на сто приетата с Решение
№ 653 от 25.04.2013 г. (ДВ, бр. 44 от 2013 г.) на
ВТОбС начална цена и определя нова начална
цена в размер 202 860 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба
на общински нежилищени имот със стопанско
предназначение, представляващ: „Незастроен
ПИ с идентификатор 10447. 501.124 по КККР на
гр. Велико Търново, целият с площ 15 749 кв. м,
за който имот е отреден УПИ V – „за резервен
терен“, кв. 6 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново,
Западна промишлена зона“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 10 150 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за горепосочения обект. Определя
цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново,BIC код SOMBBGSF. Тръжната
документация да се получава след представяне
в Общинската агенция за приватизация на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата
на Община В. Търново, всеки работен ден и до
10 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 60 858 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130
3324 7614 01 на Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико
Търново, BIC код SOMBBGSF – до 16 ч. на деня,
предхождащ датата на търга.
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6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси,
сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – всеки работен ден и до 17 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата на
търга, в стая 419 от сградата на Община Велико
Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на съответния
търг при същите условия, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе в първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
датата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се
провежда в първия следващ работен ден.

2737

Председател:
Н. Ашиков

ВЕСТНИК

2. Забран ява се извършването на разпореди телни сделк и с дългот райни те ак т иви,
сключването на договори за придобиване на
дялово участие, за наем, съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания, както
и поемане на менителнични задължения освен
с разрешение на Общинския съвет – гр. Горна
Оряховица.
3. Възлага на кмета на общината да проведе
процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна
оценка за обекта по т. 1 чрез пряко договаряне в
съответствие с Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство.
4. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние.

2825

РЕШЕНИЕ № 766
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, чл. 7, ал. 1,
чл. 3, ал. 5 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и чл. 5,
ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуа лно представителство
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: дворно
място с площ 7120 кв. м заедно с построената в
него едноетажна масивна училищна сграда (бивше
училище и читалищен салон) с площ 614 кв. м,
разположен в кв. 29 по плана на с. Паисий, с
акт за частна общинска собственост № 1325 от
25.09.2002 г.

Председател:
Д. Костадинов

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 320
от 27 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одобрява проект, приет от ОЕСУТ, за ПУП
на поземлен имот № 46913.5.1 за техническа
инфраструктура с цел обособяване на тупикова
улица – землище с. М. Поровец, община Исперих.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
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Председател:
Г. Хюсмен

РЕШЕНИЕ № 334
от 31 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одо б ря в а п р о ек т, п рие т о т ОЕС У Т, з а
ПУП – парцеларен план на подземна оптична
мрежа за електронни съобщения на територията
на община Исперих (от земл. граница с община
Дулово през общински поземлени имоти в землищата на с. Китанчево – с. Тодорово – с. Средоселци – с. Подайва – с. Делчево – с. Печеница – с. Духовец и с. Белинци).
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

2803

Председател:
Г. Хюсмен
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ОБЩИНА КНЕЖА
РЕШЕНИЕ № 507
от 16 април 2014 г.
На основание ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, ч л. 21,
ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА и решение за приемане на ПУП – ПП по т. 1 от протокол № 4
от 10.04.2014 г. на ЕС към органа, компетентен
да одобри план – ЕСУТ на Община Кнежа, по
чл. 5, ал. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кнежа
одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на линейни обекти от техническата
инфраструктура през имоти, вписани в регистрите на засегнатите имоти от трасето на водопроводното и електропроводното отклонение
за захранване на ПИ № 339444 в землището на
гр. Кнежа, местност Гаговска кошара, община
Кнежа, област Плевен, собственост на „Ловнорибарско дружество Кнежа – 2000“ с БУЛСТАТ
106527850, със седалище и адрес на управление
гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, ул.
Марин Боев 83, представлявано от Йордан Димитров Дилков, съгласно приложените парцеларни
планове и регистър на засегнатите имоти за
изработване на ПУП – ПП за линейни обекти
за водопровод и електропровод, включително
и за учредяване право на прокарване от общите мрежи на техническата инфраструктура
и необходимите вещни права и сервитути за
сумата 1020 лв.
Председател:
М. Цолова
2826

ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 574
от 21 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 24 и чл. 25, т. 1 и 3 ЗАТУРБ във
връзка с предложение от кмета на община Кресна
с вх. № 42 от 17.02.2014 г. Общинският съвет – гр.
Кресна, дава съгласие за създаване на селищно
образувание Върбите със статут на селищно
образувание с местно значение, осигуряващо
условие за пълноценна почивка на населението
на община Кресна и района.
Председател:
Г. Георгиев
2804

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 57
от 26 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод с дължина
26 м от съществуваща КЛ 20 kV до ПИ № 023045,
м. Меселим пере, по КВС на землище Мокрище, преминаващо през ПИ № 000096 – пасище,
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мера, ПИ № 000251 – напоителен канал, и ПИ
№ 000146 – полски път, по КВС съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути и приложения
регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2805
РЕШЕНИЕ № 58
от 26 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на КЛ НН и КЛ СН с дължина
646 м, преминаващо през ПИ № 036405 – напоителен канал, и в обхвата на републикански път
ІІІ-8003 Мало Конаре – Черногорово, означен като
ПИ № 050020 и 000985, до края на регулацията
на с. Черногорово, съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2806
РЕШЕНИЕ № 59
от 26 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод с обща
дължина на трасето 197 м от стълб № 36 на ВЛ
20 kV „Злокучене“, преминаващо през землищата
на гр. Пазарджик и с. Юнаците до ПИ 074029
(нов проектен имот 074033), м. Вукева могила,
землище с. Юнаците, съгласно изчертаните с
червено трасе и сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2807
РЕШЕНИЕ № 60
от 26 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод с дължина на електропровода – 262 м, и
дължина на водопровода – 171 м, преминаващи
през ПИ № 000367, 000640 и 000655 – полски пътища, и ПИ 000642 – мери, по КВС на землище
Огняново до ПИ 912032, м. Орешака, землище
Огняново, съгласно изчертаните с червено и синьо
трасета и сервитути и приложения регистър на
засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2808
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 983
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на водопровод
∅ 90 до подземен имот с № 080009 в местността
Край село в землището на с. Ясен, собственост
на „Фермер 2000“ – АД.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
решението.

2759

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 1009
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.26, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на приземния
етаж, със застроена площ 21,04 кв. м, заедно с
0,3072 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м и
от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. Б.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38420 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 60 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1487.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 18 510 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 930 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
1851 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
27-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
22-рия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано на-

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

именованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 31-вия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2689
РЕШЕНИЕ № 1010
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 3 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.27, с предназначение: за търговска дейност, разположен на първия
етаж, със застроена площ 34,30 кв. м, заедно с
0,5007 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м и
от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. Б.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38421 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 78 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1525.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
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Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 33 170 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 1700 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
3317 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
27-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
22-рия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 11 ч. на 31-вия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2690
РЕШЕНИЕ № 1011
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.19, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на ниво приземен етаж, със застроена площ
29,60 кв. м заедно с 0,4322 % ид. ч. от общите
части и общите помещения на сградата с обща
площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ
І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в
Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38408 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 72 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1517.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 17 100 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 850 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
1710 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
27-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
22-рия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 14 ч. на 31-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, намираща се на ет. 1, пл. Възраждане
2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
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11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2691
РЕШЕНИЕ № 1012
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.20, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седми етаж, със застроена площ 51,17 кв. м, с
прилежащо избено помещение № 19 със светла
площ 4,80 кв. м, заедно с 0,6932 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38409 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 77 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1524.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 33 700 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 1700 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
3370 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
27-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
22-рия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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6. Търгът ще се проведе от 15 ч. на 31-вия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2692
РЕШЕНИЕ № 1013
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен имот: ателие № 3 – самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.21, с
предназначение: ателие за творческа дейност,
разположено на седми етаж, със застроена площ
55,53 кв. м, с прилежащо избено помещение
№ 20, със светла площ 4,74 кв. м, заедно с
0,7503 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м
и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по
плана на гр. Плевен, намиращо се в Плевен,
бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38410 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 104 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1561.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 33 600 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 1700 лв.
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3. Определя депозит за участие в търга в размер
3360 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
25-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 34-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, намираща се на ет. 1, пл. Възраждане
2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2693
РЕШЕНИЕ № 1014
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.22, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седми етаж, със застроена площ 70,41 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 21 със светла
площ 5,93 кв. м, заедно с 0,9505 % ид. ч. от общите
части и общите помещения на сградата с обща
площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ
І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в
Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38411 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписваниятата под № 102 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1559.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 42 700 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 2100 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
4270 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
25-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 11 ч. на 34-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
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12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2694
РЕШЕНИЕ № 1015
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 5 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.23, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седми етаж, със застроена площ 78,30 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 22 със светла
площ 4,56 кв. м, заедно с 1,0486 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38412 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 99 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1556.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 46 600 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 2300 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
4660 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
25-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 14 ч. на 34-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
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7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2695
РЕШЕНИЕ № 1016
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 6 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.24, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седми етаж, със застроена площ 56,53 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 23 със светла
площ 4,69 кв. м, заедно с 0,7631 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38413 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 97 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1554.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 34 100 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 1700 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
3410 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
25-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 15 ч. на 34-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2696
РЕШЕНИЕ № 1017
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен имот: поземлен имот с идентификатор
56722.651.540, с площ 30 244 кв. м, начин на
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трайно ползване: „За друг вид обществен обект,
комплекс“, а по действащия план за регулация
на гр. Плевен – незастроен УПИ І, кв. 604, отреден „За производствена дейност, общественообслужващи дейности и трафопост“, намиращ се в
гр. Плевен, Западна индустриална зона.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 36858 от 1.06.2011 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 16 от 3.06.2011 г.,
том 20, рег. № 8323.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 820 000 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 41 000 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
82 000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
25-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 16 ч. на 34-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
намираща се на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете от т. 3 до т. 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
10. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
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13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
2697

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 402
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
чл. 9, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай,
одобрява подробен устройствен план – план за
регулация – план за застрояване (ПУП – ПРПЗ)
за поземлен имот (ПИ) № 320108, местност
Кошитско юртве, землището на гр. Първомай,
област Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на
обект: „Жилищно строителство“.
Председател:
Д. Петков
2827

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 948
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 16, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
Одобрява ПРЗ на части от квартали в ж.к.
Родина 3 и ж.к. Чародейка по плана на гр. Русе в
района между улици Кадин мост и Опълченска:
Обособява се УПИ I2 – За обществено обслужване, и нов квартал 922 като част от ПИ 63427.6.2
по КККР на Русе на основание чл. 16, ал. 1 ЗУТ.
Изменя се Заповед № 233 от 15.05.1981 г. за
ЗРП на ж.к. Чародейка Г-север, Русе.
Обособява се УПИ III-1178 – За обществено
обслужване, като се променят границите на
кв. 772. Новообразуваният УПИ е част от ПИ
63427.5.1178 по КККР на гр. Русе.
Изменя се Заповед № 6364 от 4.11.2002 г. за
ПУР и ПР на кв. Родина 3.
Създава се план за застрояване за нова общественообслужваща сграда с височина Н до
15 м, свободно разположена в северната част на
УПИ I2 – За обществено обслужване, със зона
за застрояване (Жг).
Създава се план за застрояване за нова обществено обслужваща сграда с Н до 15 м, свободно
разположена в УПИ III-1178 – За обществено
обслужване със зона за застрояване (Жг).
Създава се план за застрояване за новопроектиран пешеходен надлез над бул. България между
УПИ I2 – За обществено обслужване, и УПИ
III-1178 – За обществено обслужване.
Решението може да се оспори в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
2760

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

РЕШЕНИЕ № 949
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 5 от 26.02.2014 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните
територии – водопроводно отклонение до ПИ с
идентификатор 63427.150.227 в местност Караманлийка, землище на гр. Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
2761

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1287
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б,
ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ и протокол № 28
на ПК по „Устройство на територията и екология“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява
ПУП – план за застрояване на поземлен имот
с идентификатор 23039.11.316 по кадастралната
карта на с. Доспей, община Самоков, при обособена рекреационна устройствена зона за вилен
отдих – (Ов), със следните показатели: плътност
на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м;
минимална озеленена площ – 50 %. Имотът подлежи на първа регулация по реда на чл. 16 ЗУТ.
Председател:
С. Стойчева
2727
РЕШЕНИЕ № 1291
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и протокол № 28 на ПК по „Устройство
на територията и екология“ Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – парцеларен план за
трасе на подземен кабел, ниско напрежение, от
съществуващ стълб при о.т. 92 по регулационния
план на с. Поповяне до сондажен кладенец в имот
№ 390007, землище на с. Поповяне, община Самоков.
Председател:
С. Стойчева
2728

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 584
от 5 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за определяне на трасе на подземен водопровод и
електропровод за захранване на имот № 004028.

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

Дължината на електропровода е 182 м, от които
160 м са в землището на гр. Септември и 22 м
са в землището на с. Симеоновец. Трасето на
електропровода започва от края на регулацията
на гр. Септември, върви в сервитута на имот
№ 000060 (държавен, път III-8402), пресича го и
продължава в сервитута и навлиза в имот № 019031
(общински, селскостопански, горски, ведомствен
път), пресича имоти № 0019683, 019052 (общински,
селскостопански, горски, ведомствен път) и навлиза
в землището на с. Симеоновец, където навлиза в
сервитута на имот № 000016 (държавен, път III8402) и достига до имот № 004028. Дължината на
трасето на водопровода е 183 м, от които 160 м са в
землището на гр. Септември и 23 м са в землището
на с. Симеоновец. Трасето на водопровода започва
от съществуващ водопровод в регулацията на гр.
Септември, върви в западния сервитут на имот
№ 000060 (държавен, път III-8402), пресича го и
продължава в източния сервитут на пътя, навлиза
в землището на с. Симеоновец, продължава по
сервитута на имот № 000016 (държавен, път III8402) и достига до имот № 004028.
Проек т ът се нами ра на разположение в
сградата на общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – гр. Пазарджик. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Септември,
в 30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

2729

Председател:
А. Влахов

РЕШЕНИЕ № 593
от 5 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за определяне на трасе на подземен водопровод
за захранване на имот № 015051 в м. Азмъка,
землище с. Лозен. Дължината на трасето на
водопровода е 162,13 м в землището на с. Лозен.
Трасето на водопровода започва от съществуващ
водопровод, ревизионна шахта, намираща се в
южния сервитут на път І-8 (ПИ № 000065), на
около 20 м от регулацията на с. Лозен, върви на
запад в сервитута на пътя, след това завива на
юг и и продължава по полски път ПИ № 015028,
като след около 10 м сменя посоката на запад и
навлиза в границите на ПИ № 015051.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – гр. Пазарджик. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Септември,
в 30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
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Председател:
А. Влахов

ВЕСТНИК
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № АП-03-17-124
от 15 април 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с
постъпило искане от Атанас Устабашиев – управител на „ВиК“ – ЕООД, Смолян, с вх. № АК02-20-486 от 26.03.2014 г. за одобряване на ПУП
(парцеларен план) за обект: „Реконструкция етернитов водопровод „Студенец“ V 1000 – Водоем V
900“ – к.к. Пампорово, попадащ на територията
на община Смолян и община Чепеларе, и въз
основа на решението на областния експертен
съвет от 15.04.2014 г. нареждам:
Одобрявам ПУП (парцеларен план) за обект
„Реконструкция етернитов водопровод „Студенец“ V 1000 – Водоем V 900“ – к.к. Пампорово,
попадащ на територията на община Смолян и
община Чепеларе, област Смолян.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез
областния управител на област Смолян пред
Административния съд – Смолян, от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.

2762

Областен управител:
Д. Кръстанов

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1077
от 16 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на трасе на подземен кабел 20 kV от
ЖР стълб № 25 на ВЛ 20 kV, извод „Кирилово“,
от отклонението от стълб № 95 за с. Ракитница,
разположен в ПИ 019008 до БКТП 1 х 800 kVA
в ПИ 102022 (кариера „Аламура“ 2) по КВС на
поземлен имот 102022 от землище с. Ракитница,
община Стара Загора, с обща дължина на кабела
2210 м, за нуждите на „ИСА 2000“ – ЕООД. Парцеларният план е елемент от комплексен проект
за инвестиционна инициатива за изграждане на
обект: „Каменна кариера „Аламура“ – трошачна
инсталация, трафопост и външно ел. захранване“,
в ПИ № 102022, землище с. Ракитница, община
Стара Загора, одобрен от Община Стара Загора
на 22.04.2014 г.
Елемент от комплексния проект е Заповед
№ 19-12-51 от 22.04.2014 г. за одобрен специализиран ПУП – план за застрояване за ПИ
№ 102022, местност Бакъра, от землището на с.
Ракитница, община Стара Загора, съгласно която
в ПИ № 102022 се установява предимно производствена устройствена зона – Пп (За производствени, складови, административни, търговски и
обслужващи сгради и съоръжения) – свободно,
ниско застрояване (с височина – Н до 10 м), със
следните показатели: максимална плътност на
застрояване – 80 %; максимален коефициент
на интензивност на застрояване – Кинт. – 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %, съгласно
приложения проект.

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
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Председател:
Е. Христов

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 474
от 2 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 77195.502.140
по кадастралната карта на гр. Хасково, м. Идимирлийска кория.
За поземлен имот № 77195.502.140, м. Идимирлийска кория, землище на гр. Хасково, се
определя застрояване – „За приют за кучета“,
при следните показатели:
– височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 50 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,5;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Иванов

ВЕСТНИК
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– коефициент на интензивност на застрояването: 1,2;
– минимална озеленена площ: 60 %;
– начин на застрояване: свободно – е;
– улица с о.т. 84а – о.т. 84д е с ширина 4,50
м (обслужваща) с клас VIА;
– улица с о.т. 84г – о.т. 84д е с ширина 3,50
м (обслужваща) с клас VIБ.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област,
чрез Общинския съвет – с. Горна Малина, на
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
И. Ников

2789

25. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 3 ЗПБ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни
материали, в площ „Параклис“, разположена на
територията на община Ивайловград, област
Хасково, и описана със следните координати в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4534300,1

9475098,8

2.

4534416,1

9475193,2

3.

4534440,1

9475266,8

4.

4534426,0

9475334,0

5.

4534318,0

9475448,0

6.

4534273,0

9475603,0

7.

4534233,0

9475675,0

8.

4534137,5

9475717,0

9.

4534026,9

9475323,0

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

10.

4534074,0

9475190,0

11.

4534035,0

9475002,0

РЕШЕНИЕ № 53
от 7 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
Одобрява ПУП – ПУР (подробен устройствен
план – план за улична регулация) на задънена
улица от о.т. 84а – 84д през ПИ 000060, 015012 и
016011; задънена улица с о.т. 84г – о.т. 84д през
ПИ 015012; ПЗ (план за застрояване) за ПИ 015007
и ПИ 015017 – „За жилищно строителство“, и
ПИ 015012 – „За озеленяване и трафопост“, м.
Тузлата, землището на с. Осойца, със следните
устройствени параметри и показатели:
– устройствена зона: Жилищна устройствена
зона – Жм;
– конкретно предназначение – „За жилищно
строителство“;
– етажност (височина: макс. 3 етажа), Н до
10 м;
– плътност на застрояването: 40 %;

12.

4534181,1

9475002,3

13.

4534271,0

9475075,0

14.

4534168,0

9475231,0

2828

15.
4534205,0
9475256,0
2821
5. – Министърът на регионалното развитие
съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) и чл. 154, ал. 5 във връзка с
чл. 154, ал. 2, т. 5 и 8 и чл. 142, ал. 2 ЗУТ на
Агенция „Пътна инфраструктура“ е издадена
Заповед № РС-14 от 10.04.2014 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-35 от 29.07.2013 г.
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 от А дминистративнопроцесуални я
кодекс (АПК) за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 2
„Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км
359+483.52, съответно за:
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• подобект – виадукт от км 350+682 до км
351+042;
• подобект – преустройство на магистрален
жп телефонен кабел при пътен км 351+000;
• подобект – изместване на контактна мрежа
при пътен км 351+000.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие, а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
2795
7. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 154
ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-16 от
17.04.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-7 от 24.02.2014 г., издадено от министъра
на регионалното развитие, на Община Поморие
за обект: „Реконструкция и модернизация на
рибарско пристанище Поморие“, в УПИ V 459,
465, 466, 467, 545, 555, 556, кв. 19А, гр. Поморие,
община Поморие, област Бургас, със забележка:
Изграждането и въвеждането в експлоатация
на обекта да стане на етапи при условията на
чл. 154, ал. 2, т. 6 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ, както
следва: І етап: подобекти „Пристанищни съоръжения – западен мол от профил 0` до профил
5`“, „Сграда ремонтни работилници“, „Сграда за
рибна борса и административно обслужване“ и
„Площадкови електро- и ВиК мрежи“; ІІ етап:
„Западен предпазен мол от профил 1 до профил
5“, с разпореждане за предварително изпълнение
по реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез МРР, а по
отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от
съобщаването.
2878
19. – Министърът на регионалното развитие обявява в изпълнение на чл. 149, ал. 4 ЗУТ,
че на основание чл. 154, ал. 5 е издал Заповед
№ РС-15 от 10.04.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-43 от 10.08.2010 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие и
благоустройството по искане на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ за строеж: „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Димит
ровград – Свиленград“. Фаза 4.1: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Димитровград – Харманли (от км 231+600 в
междугарието Ябълково – Димитровград до км
266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и
Симеоновград и всички гари и спирки между тях
с приблизителна дължина на железния път 36
км. Участък: Гара Димитровград от км 231+560
до км 234+290, намиращ се на територията на
община Димитровград, Хасково, с допуснато
предварително изпълнение при условията на
чл. 60, ал. 1 АПК. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния админис
тративен съд в 3-дневен срок от съобщаването
в „Държавен вестник“ чрез МРР. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта за допълване на
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Разрешението за строеж № РС-43 от 10.08.2010 г.
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез МРР.
2879
54. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 9/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Бургас, Милен Стоянов Батилов – адвокат
от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок седем месеца.
2833
54а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 1/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Хасково, Ясен Стефанов Станчев – адвокат
от Адвокатската колегия – Хасково, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
2834
54б. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 във връзка с
чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата с решение
по д. д. № 3/2014 г. на Дисциплинарния съд при
А двокатската колегия – Хасково, Франциска
Крумова Дуева – адвокат от Адвокатската колегия – Хасково, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок три месеца.
2835
54в. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д. д. № 2/2014 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – Бургас, Владимир Любенов Димитров – адвокат от Адвокатската колегия – Бургас,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок девет месеца.
2836
54г. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 1/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Кюстендил, Емил Методиев Ангелов – адвокат от Адвокатската колегия – Кюстендил,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок шест месеца.
2837
176 . – На ц иона л нат а а г ен ц и я з а п ри хо д и т е, Териториа лна дирек ция – София, отдел „Публични вземани я“, съобщава, че на
основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановления за възлагане на недвижим имот № 5154/2011/000102
о т 2 1 .1 1 . 2 0 1 3 г. , № 51 5 4 / 2 0 1 1 / 0 0 0 1 0 3 о т
21.11.2013 г., № 5154/2011/000105 от 22.11.2013 г.,
№ 51 5 4/ 2 011 / 0 0 010 6 о т 2 2 .11 . 2 01 3 г. ,
№ 51 5 4/ 2 011 / 0 0 010 7 о т 2 2 .11 . 2 01 3 г. ,
№ 5154/2011/000108 от 22.11.2013 г., издадени от
публичен изпълнител Даниела Кирова, са възложени на Теодоси Неделчев Георгиев, адрес за
кореспонденция: Русе, бул. Славянски 3, вх. 1,
ет. 1, ап. 1, следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор 11003.16.19, с площ
съгласно скица – копие от кадастралната карта
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на СГКК – Добрич, към 21.11.2013 г. – 19 201 кв.
м, а съгласно нотариален акт от 31.10.2006 г.
с площ 19 200 кв. м, с трайно предназначение
на територията „земеделска“, начин на трайно
ползване „нива“, III категория, разстояние до
населено място – 1820 м, до общински път с
трайна настилка – 2080 м, при съседи – имоти с идентификатори 11003.12.191, 11003.16.136,
11003.16.30 и 11003.16.18; поземлен имот с идентификатор 11003.16.22 с площ съгласно документ
за собственост от 31.10.2006 г. и скица – копие
от кадастралната карта на СГКК – Добрич, към
21.11.2013 г. – 7200 кв. м, с трайно предназначение на територията „земеделска“, начин на трайно ползване „нива“, III категория, разстояние
до населено място – 1730 м, до общински път
с трайна настилка – 2020 м, при съседи – имоти с идентификатори 11003.16.21, 11003.16.132,
11003.16.23 и 11003.16.137; поземлен имот с идентификатор 11003.16.23 с площ съгласно документ
за собственост от 31.10.2006 г. и скица – копие
от кадастралната карта на СГКК – Добрич, към
21.11.2013 г. – 4700 кв. м, с трайно предназначение на територията „земеделска“, начин на трайно ползване „нива“, III категория, разстояние
до населено място – 1690 м, до общински път
с трайна настилка – 1970 м, при съседи – имоти с идентификатори 11003.16.22, 11003.16.132,
11003.16.24 и 11003.16.137; поземлен имот с идентификатор 11003.16.21 с площ съгласно документ
за собственост от 31.10.2006 г. и скица – копие
от кадастралната карта на СГКК – Добрич, към
21.11.2013 г. – 7000 кв. м, с трайно предназначение на територията „земеделска“, начин на трайно ползване „нива“, III категория, разстояние
до населено място – 1770 м, до общински път
с трайна настилка – 2070 м, при съседи – имоти с идентификатори 11003.12.191, 11003.16.132,
11003.16.22 и 11003.16.137; поземлен имот с идентификатор 11003.16.25 с площ съгласно документ
за собственост от 31.10.2006 г. и скица – копие
от кадастралната карта на СГКК – Добрич, към
21.11.2013 г. – 4800 кв. м, с трайно предназначение на територията „земеделска“, начин на трайно ползване „нива“, III категория, разстояние
до населено място – 1640 м, до общински път
с трайна настилка – 1900 м, при съседи – имоти с идентификатори 11003.16.24, 11003.16.132,
11003.16.30 и 11003.16.137; поземлен имот с идентификатор 11003.16.24 с площ съгласно документ
за собственост от 31.10.2006 г. и скица – копие
от кадастралната карта на СГК К – Добрич,
към 21.11.2013 г. – 4700 кв. м, с трайно предназначение на територията „земеделска“, начин на трайно ползване „нива“, III категория,
разстояние до населено м ясто – 1670 м, до
общински път с трайна настилка – 1940 м, при
съседи – имоти с идентификатори 11003.16.23,
11003.16.132, 11003.16.25 и 11003.16.137, всички
намиращи се в землището на с. Видно, община
Каварна, област Добрич.
2840

152. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление № 30 от 31.03.2014 г. за възлагане на
недви ж им имот възлага на к у п у вача Еми л
Ангелов Чочев с адрес за кореспонденция: гр.
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Несебър, област Бургас, ул. Блок Роза, ап. 320,
следния недвижим имот, отнет в полза на държавата, представляващ: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 51500.502.278.3.14 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Несебър, област Бургас, одобрени със
Заповед № РД-18-46 от 18.08.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, последно изменение
със Заповед № К Д-14-02-84 от 14.01.2011 г. на
началника на СГКК – Бургас, съгласно схема
№ 2193 от 20.01.2014 г., издадена от СГКК – Бургас, с адрес на имота: гр. Несебър, п.к. 8230,
ул. Г. Раковски 2, ет. 2, ап. 2, самостоятелният
обект се намира в сграда № 3, разположена в
поземлен имот с идентификатор 51500.502.278,
п р ед на значен ие на с а мо с т оя т е л н и я о б ек т:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1,
посочена в документите площ: 79,21 кв. м, прилежащи части: 13,76 ид.ч. = 10,19 кв. м, ниво:
1, съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 51500.502.278.3.1, под обекта:
51500.502.278.3.10, над обекта: 51500.502.278.3.5,
51500.502.278.3.4, а съгласно нотариален акт
№ 193, том I, рег. № 718, дело № 176 от 2003 г.
на нотариус Стоян Ангелов с рег. № 208 от Нотариалната камара и влязло в сила определение
№ 173 от 22.04.2010 г. по НОХД № 302/2009 г.
по описа на ОС – Бургас, имотът представлява
апартамент № 2 с площ 79,21 кв. м, намиращ
се на втори жилищен етаж от жилищната сграда – източен калкан, състоящ се от сутеренен
етаж, партерен етаж, първи жилищен етаж,
втори жилищен етаж, трети жилищен етаж и
тавански мансарден етаж, изграден в дворно
място УПИ парцел VI-589 в кв. 59 по плана на
гр. Несебър, урегулиран 490 кв. м, при граници:
от две страни – улици, парцел X-588 и парцел
VII-590, а самият апартамент, състоящ се от
кухня, дневна, спалня, склад, антре, баня, тоалетна, две тераси, при граници: апартамент
№ 1, улица, стълбище, от две страни – външен
зид, горе – ап. № 4 и ап. № 5, долу – ап. № 2,
ведно със съответните 13,76 % идеални части
на сградата и правото на строеж, т.е. 10,19 кв.
м. Имотът се продава такъв, какъвто е към
момента на продажбата, и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупения
имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението.
2838
20 0. – На ц иона л нат а а г ен ц и я з а п ри ходите, Териториална дирекция – Пловдив, на
основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
№ 1148/2013/000190 от 2.04.2014 г. възлага на
Хубен Радев Крушков, с постоянен и настоящ
адрес: Златоград 4980, област Смолян, следния
недвижим имот: обособена част за аптека с
бруто площ 29,05 кв. м и нето площ 20,86 кв.
м, състояща се от търговско помещение с нето
площ 13,02 кв. м и склад с нето площ 7,48 кв.
м, със съответно прилежащите и идеални части
от общите части и идеални части от правото
на строеж върху мястото на приземен етаж с
бруто площ 122 кв. м от двуетажна масивна
сграда „Здравна служба“, с. Старцево, община
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Златоград, област Смолян, намиращо се в УПИ
XII, кв. 22 по ПУП на с. Старцево, с обща площ
920 кв. м, при граници и съседи на имота: на
север – УПИ V-144, УПИ VI-144, УПИ V-144;
на изток – УПИ XI-145, 147; на юг – улица; на
запад – УПИ ХІІІ-149, за сумата 13 100 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд
по местонахождението на имота.
2839
25. – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Р а ко вски“ – София, обявява конкурси за щатно осигурена академична длъжност „главен асистент“
за военнослужещи, както следва: в област на
висше образование 9. „Сигурност и отбрана“,
професионално направление 9.2. „Военно дело“,
научна специалност „Организация и управление
на въоръжените сили“, по учебните дисциплини
„Тактика на ВВС“, „Обработване на радиолокационната информация и автоматизирани системи
за управление в ПВО“ и „Методика на подготовката във ВВС и ПВО (в)“ – офицер, един; в
област на висше образование 9. „Сигурност и
отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“, по учебните
дисциплини „Организаци я и у правление на
комуникационно-информационните системи в
оперативните и тактическите формирования“,
„Ком у н и к а ц ион но -и нформа ц ион н и въ з л и в
оперативните и тактическите формирования“ и
„Защита на комуникационно-информационните
системи“ – офицер, един; в област на висше
образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(отрасъл „Управление на сигурността и отбраната“)“, по учебните дисциплини „Мениджмънт
на човешките ресурси“ и „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили“ – офицер, един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите за участие в
конкурсите са определени със Заповед № ОХ278 от 14.04.2014 г. на министъра на отбраната
на Република България. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Военната
академия. Документи и справки – София, бул.
Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел.: 92-26-512,
92-26-576.
2905
11. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конку рси за: професори по: професиона л но на п ра в лен ие 3.7. А д м и н ис т ра ц и я
и у п ра в лен ие, спец иа л нос т И н т елек т уа л на
собственост – един к ъм катед ра „Правни и
хуманитарни науки“ – СФ; професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност А втоматизация на производството – един
към катедра „А втоматизация на дискретното
производство“ – МФ; професионално направление 5.4. Енергетика, специалност Енергопреобразуващи технологии и системи – един към
катедра „Енергетика и машиностроене“ – КЕЕ;
професионално напр авление 5.4. Енергетика,
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специалност Енергопреобразуващи технологии
и системи – един към катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ – ЕМФ; доцент по
професионално напр авление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
Електрически мреж и и системи – един към
к ат ед ра „Е лек т роенерг е т и к а“ – ЕФ; гла вн и
асис т ен т и по: п рофесиона л но на п ра в лен ие
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
спец иа л но с т Е лек т р од и на м и к а и а н т ен но фидерни устройства – един към катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК;
професионално направление 5.4. Енергетика,
специалност Термични и ядрени електрически
централи – един към катедра „Топлоенергетика
и ядрена енергетика“ – ЕМФ, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Техническия университет,
София – в съответните факултетни канцеларии:
СФ – кабинет 3235, тел. 965-37-04; МФ – кабинет
3242, тел. 965-22-88; К ЕЕ – кабинет 23076, тел.
965-36-43; ЕМФ – кабинет 2344, тел. 965-32-90;
ЕФ – кабинет 12222, тел. 965-23-70; ФТК – кабинет 1254, тел. 965-22-72.
2831
28 . – ВТ У „Тодор К аб леш ков“ – С о фи я ,
обявява конку рси за: професор в област на
висшето образование 5. „Технически науки“,
професионално направление 5.7. „Архитектура,
строителство и геодезия“, нау чна специалност
„Приложна механика“ (Якостно-деформационен
анализ) – един със срок 2 месеца; доценти: в
област на висшето образование 3. „Социални,
стопански и правни науки“, професионално
напр авление 3.8. „Икономика“ (Счетоводство
на транспортната фирма) – един със срок 2
месеца; в област на висшето образование 3.
„Социални, стопански и правни науки“, професиона л но на п ра влен ие 3.8. „И коном и к а“
(Финансово счетоводство) – един със срок 2
месеца; асистенти: в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни
науки“, професионално направление 3.8. „Икономика“ (Финансово счетоводство) – един със
срок 2 месеца; в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“,
професионално направление 3.8. „Икономика“ (Икономика на труда) – един със срок 2
месеца; в област на висшето образование 4.
„Природни науки, математика и информатика“,
професиона лно направление 4.2. „Х имични
нау к и“, нау чна специа лност „Х ими я“ (Екология) – един със срок 2 месеца; в област на
висшето образование 5. „Технически науки“,
професиона лно направление 5.1. „Машинно
инженерство“ (Механизация и автоматизация
на товарно-разтоварните работи) – един със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в деловодството
на ВТ У „Тодор Каблешков“, кв. Слатина, ул.
Гео Милев 158, тел. 9709-209.
2841
94. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за доцент в професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация; научна специалност: Корабни силови
уредби, машини и механизми (корабни хидравлични машини) към Корабостроителния факул-
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тет, катедра „Корабни машини и механизми“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи в университета – отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
2842
95. – Медицинският университет – Факултет
по дентална медицина, София, обявява конкурс
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология за заемане на академичната длъжност
доцент по терапевтична стоматология – един
за нуждите на катедра „Пародонтология“. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
деканата на Факултета по дентална медицина,
ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12
ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
2880
509. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор по 03.01.53 Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията – един в сектор „Медицинска статистика“ на катедра „Социална и превантивна
медицина, медицинска статистика, педагогика
и психология“ към ФОЗ, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 105, тел. 064/884-184.
2796
8. – Институтът по биоразнообразие и екосис
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурс за академична длъжност главен
асистент по професионално направление 4.3. Биологични науки, по научна специалност Зоология
(01.06.02) за нуждите на ИГ „Фауна, таксономия
и екология на безгръбначните животни“ на отдел
„Животинско разнообразие и ресурси“ със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към кандидатите и документите по конкурса
са публикувани на сайта на института: http://
www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар
на ИБЕИ – проф. д-р Снежана Грозева (тел.:
0884606814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg).
Документи – в деловодството на ИБЕИ – база
2, бул. Цар Освободител 1.
2881
80. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за професор в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Кардиология“, за нуждите
на Клиниката по кардиология на УМБАЛСМ
„Н. И. Пирогов“ – ЕАД, със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи: бул. Тотлебен
21, тел. 9154-400.
2797
309. – Националната библиотека „Св. св.
Кирил и Методий“ – София, обявява конкурс за
главен асистент по професионално направление
2.2. История и археология (документалистика и архивистика; документи за Българското
възраждане) за нуждите на отдел „Български
исторически архив“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – София 1037, бул. В. Левски 88, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“,
стая № 82 – ас. Бояна Минчева, тел. 029183-165.
2843
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2 0. – 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 на подробен устройствен план – изменение
на план за улична регулация от о.т. 8 до о.т. 1и;
създаване на нов кв. 32А, отреждане на УПИ
І-43 „къщи за гости за временно настаняване“
и план-схема на В и К мрежи и съоръжения,
кв. Вердикал. Плановете са изложени в район
„Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столична
община чрез район „Банкя“.
2844
34 . – 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 на подробен устройствен план – план за
улична регулация от о.т. 600 до о.т. 623; ПРЗ на
нов кв. 45, в.з. Бистрица – разширение, район
„Панчарево“. Плановете са изложени в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Панчарево“.
2845
54. – Община Асеновград съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ на заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ, че е изработен ПУП (ПП)
за изграждане на обект: Водопровод за напълване на басейните от сондаж – 6, Асеновград,
и водопровод за поливни нужди от собствен
водоизточник в УПИ VІ-410, кв. 9, по плана на
ПЗ „Север“, Асеновград, до резервоари в обект
„Аквапарк и ресторантски комплекс“. Проектът
и придружаващата го документация са изложени
за справка в Информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2809
61. – Общинската служба по земеделие – Ботевград, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите за обезщетяване със
земеделски земи в община Ботевград, Софийска
област, че е приет планът за обезщетяване на
територията на общината. Планът за обезщетяване е изложен за разглеждане в Общинската
служба по земеделие – Ботевград, и не подлежи
на обжалване.
2877
20. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация и проект за частичен подробен устройствен
план – план за застрояване за УПИ Х-20 от кв.
1 по плана на с. Ресен, община Велико Търново – частично закриване на улица с ОК 4 – 8,
създаване на улица-тупик с ОК 4 – 8а, сливане
на кв. 1 и кв. 2 в един нов кв. 1, промяна на
номерацията на всички УПИ от бившия кв. 2,
промяна на уличнорегулационната и дворищнорегулационните линии на УПИ Х-20 от кв. 1 по
съществуващите кадастрални граници и пред-
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виждане на жилищна застройка в УПИ Х-20 от
кв. 1 с ниско жилищно застрояване. Проектът се
намира в общинската администрация, стая 520.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2876
674. – Община гр. Джебел, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, включващ парцеларни планове
за трасето на газопровода, неговите технологични
площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на с.
Великденче, с. Илийско, с. Полянец, с. Рогозари
и с. Софийци на територията на община Джебел.
Проектната документация е изложена за разглеждане в техническата служба – сграда № 2,
ет. 3, стая 11 – Община Джебел. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2886
45. – Община Димитровград, област Хасково,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, включващ парцеларни планове
за трасето на газопровода, неговите технологични
площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на с. Брод,
с. Воден, с. Голямо Асеново и с. Черногорово на
територията на община Димитр овград. Проектната документация е изложена за разглеждане в
Община Димитровград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2887
68. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Корекция на р. Суха от опашката на
микроязовир „Златия 1“ до 500 м от язовирната
стена на язовир „Одринци“, през регулацията и
землищата на селата Одринци и Долина и през
землището на село Златия, община Добричка,
област Добрич“. Проектът за ПУП – парцеларен
план е изложен за разглеждане в община Добрич
ка, стая 229 в сградата на администрацията. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2810
712. – Община гр. Кърджали, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка
с ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за под робен ус т ройс т вен п ла н за л и ней н и
обекти на техническата инфраструкт у ра извън г ра ниц и т е на населени т е мес та – фаза
окончателен проект за обект „Междусистемна
газова връзка Гърция – България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура
през землищата на с. Бели пласт, с. Болярци,
с. Бялка, с. Вишеград, с. Глу хар, с. Гъсково,
с. Дъждино, с. Звезден, гр. Кърджали, с. Орешница, с. Островица, с. Панчево, с. Пепелище,
с. Повет, с. Седловина, с. Соколяне и с. Стремци
на територията на община Кърджали. Проектната документация е изложена за разглеждане в
Община Кърджали. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2888
9. – Община Момчилград, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект за обект „Междусистемна газова връзка
Гърц и я – Бъ л гари я“, вк л ючва щ парцеларни
планове за трасето на газопровода и неговите
технологични площадки през землищата на с.
Балабаново, с. Загорско, с. Птичар, с. Садовица, с. Седлари и с. Върхари на територията
на община Момчилград. Проектната документация е изложена за разглеждане в Община
Момчилград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2889
13. – Община гр. Раднево, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за линейни обекти
на техническата инфраструктура извън границите на населените места – фаза окончателен
проект за обект „Междусистемна газова връзка
Гърция – България“, включващ парцеларен план
за трасето на газопровода и неговите технологични площадки през землището на с. Коларово
на територията на община Раднево. Проектната документация е изложена за разглеждане в
Община Раднево. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2890
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8 3. – Общ и н а г р. С т ар а За г ор а , о блас т
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 във
връзка с ал. 12 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за подробен уст ройствен план за линейни обекти на техническата инфраструкт у ра
извън границите на населените места – фаза
окончателен проект за обект „Меж дусистемна
газова връзка Гърци я – Българи я“, вк лючващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслу ж ващата техническа инфраст ру кт у ра
през землищата на с. Загоре, с. Малко Кадиево, с. Пет рово и с. Бъдеще на територи ята на
община Стара Загора. Проектната док у ментаци я е изложена за разглеж дане в Община
С тара За г ора. На основа н ие ч л. 12 8, а л. 5
ЗУ Т заинтересу ваните лица могат да направят
писмени възра жени я, предложени я и искани я
по проекта за подробен уст ройствен план до
общ и нск ата а д м и н ис т ра ц и я в ед номес ечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2891
827. – Община с. К ирково, област Кърд жали, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
ал. 12 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен уст ройствен план за линейни обекти
на техническата инфраст ру кт у ра извън границите на населените места – фаза окончателен
проект за обект „Меж дусистемна газова връзка
Г ърц и я – Бъ л гари я“, вк л юч ва щ парцеларен
план за т расето на газопровода и неговите
технологични площадк и през землищата на
с. Върбен, с. А прилци, с. Брегово, с. Домище,
с. К ирково, с. Кърчовско, с. Лозенградци, с.
Орлица, с. Ост ровец, с. Първица, с. Самодива и с. Ст ри жба на територи ята на община
К ирково. Проектната док у ментаци я е изложена за разглеж дане в Община К ирково. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т заинтересуваните
лица могат да направят писмени възра жени я,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската админист раци я в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2892
133. – Община с. Опан, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, включващ парцеларни планове
за трасето на газопровода, неговите технологични площадки и елементите на обслужващата
техническа инфрастру кт у ра през землищата
с. Ястребово, с. Средец, с. Опан, с. Тракия,
с. Бяло поле и с. Бял извор на територията
на община Опан. Проектната документация е
изложена за разглеждане в Община Опан. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2893
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14. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през юни 2014 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 2.06.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 7735/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
692/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Емил Николов Манов, София, ул.
Милин камък 18, ет. 1, ап. 3; Лозан Николов
Манов чрез пълномощник Емил Николов Манов,
София, ул. Милин камък 18, ет. 1, ап. 3, срещу
Христо Цветков Георгиев чрез адвокат Богдана
Григорова, София, ул. Денкоглу 30, ет. 1, кантора
5; Силвия Йорданова Георгиева чрез адвокат
Богдана Григорова, София, ул. Денкоглу 30, ет. 1,
кантора 5; Константин Николаев Гечев, София,
ж. к. Младост 1, бл. 60, вх. 1, ап. 22.
Второ гражданско отделение, 491/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
163/2013 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Хризантема Пенчева Николаева, Троян, ж. к.
Лъгът, бл. 10, вх. Б, ап. 3, срещу Донка Симеонова Попова чрез адвокат Дончо Чонов, Троян, ул.
Христо Ботев 194а; Ценка Иванова Цочева чрез
адвокат Дончо Чонов, Троян, ул. Христо Ботев
194а; Ренета Георгиева Кирова, Свищов, ул. Петър
Парчевич 21, ет. 1, ап. 2; Иван Ангелов Киров,
Свищов, ул. Петър Парчевич 21, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 1157/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11297/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виктория Николаева Герджикова чрез
адвокат Виолета Герова, София, бул. България
75, ет. 5, срещу Николай Николов Герджиков
чрез адвокат Михаил Миланов, София, ул. Дякон
Игнатий 4, ет. 2, ап. 7.
Второ гражданско отделение, 1515/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1000/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Жеко Динев Гочев, Димитровград,
ул. Софроний Врачански 1, вх. А, ет. 8, ап. 24;
Николинка Стефанова Гочева, Димитровград, ул.
Софроний Врачански 1, вх. А, ет. 8, ап. 24, срещу
Община Димитровград чрез адвокат Николай
Григоров, Димитровград, бул. Г. С. Раковски 13,
ет. 2, офис 24.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3049/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 178/2012 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Димитър Цветанов Димит
ров, с. Павел, община Полски Тръмбеш, ул. 18
№ 19; Иво Цветанов Атанасов, с. Караманово, ул.
Възраждане 2, срещу „Комплексен онкологичен
център – Велико Търново“ – ЕООД, чрез адвокат Йоана Ненкова, Велико Търново, ул. Петко
Тодоров 14, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 6686/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3380/2011 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от Кирил Спасов Танчев чрез адвокат
Деян Борисов, София, бул. Тодор Александров
137, ет. 6, срещу Емилия Станимирова Маркова
чрез адвокат Пламена Маркова, София, ул. Хан
Аспарух 39, ет. 1, ап. 1; „168 часа“ – ЕООД, чрез
адвокат Пламена Маркова, София, ул. Хан Аспарух 39, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 7075/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1636/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от Петя Димитрова Петакова-Апостолова
лично и като законен представител на Апостол
Ангелов Апостолов и Лъчезара Ангелова Апостолова чрез адвокат Галин Манолов, София, ул.
Васил Априлов 24, ап. 3 (партер), срещу Росен
Борисов Димитров чрез адвокат Диди Вулджева,
София, ул. Цар Асен 10, ап. 7; Елза Димитрова
Стоянова чрез адвокат Диди Вулджева, София,
ул. Цар Асен 10, ап. 7, и страна Дирекция „Социално подпомагане“, Айтос.
Четвърто гражданско отделение, 123/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4737/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Ваня Пламенова Керина чрез адвокат
Галина Христова, София, Зона Б 5, бл. 2, вх. Г,
ет. 6, ап. 231, срещу Мария Димитрова Керина
чрез адвокат Ринка Пашова, София, ул. Цар Асен
2 Б; „Идея Билдингс“ – ООД, чрез адвокат Силвия
Цветкова, София, бул. Васил Левски 41, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 705/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
608/2013 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Гергана Василева Васева, Дупница, ул.
Софроний 13, срещу Златка Спасова Говедарска,
Дупница, ж. к. Дупница, бл. 49, вх. А, ет. 3, ап. 9.
НА 2.06.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 7019/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13602/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Илия Димитров Илиев, София, р-н
„Триадица“, ж. к. Гоце Делчев, бл. 5, вх. В, ап. 31,
срещу „Център за градска мобилност“ – ЕАД,
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 84.
Четвърто гражданско отделение, 7353/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3741/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от Десислав Богданов Петров чрез
адвокат Христо Петков, Враца, ул. Лукашов 8,
ет. 2, офис 2, срещу Академия на МВР, София,
ж. к. Младост 4, бул. Александър Малинов 1.
Четвърто гражданско отделение, 499/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
221/2013 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Верж Цветанов Христов, Търговище,
кв. Запад, бл. 65, вх. В, ет. 7, ап. 20, срещу „Ей
Ес Пи“ – ЕООД, представлявано от управителя
Петър Димитров Миланов, София, ул. Лъчезар
Станчев 3, Литекс Тауър, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 983/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 675/2013 по описа на Окръжен съд Перник,
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подадена от „Жилфонд“ – ЕООД, чрез адвокат
Росица Ангелова, Перник, ул. Самоков 5, срещу
Богдан Варадинов Гигов, Перник, ул. Оборище 24.
НА 3.06.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3433/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
859/2012 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Мара Кръстева Тонова, с. Гиген, област
Плевен, ул. Димитър Благоев 13; Сашо Асенов
Тонов, с. Гиген, област Плевен, ул. Димитър
Благоев 13; Любка Асенова Тонова, гр. Белене,
област Плевен, срещу Райна Петрова Гъркова чрез
адвокат Благомир Колев, Плевен, ул. Дойран 154;
Милен Петров Драгнев, с. Лозен, област Велико
Търново, ул. Двадесет и девета 4.
Второ гражданско отделение, 755/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
60/2013 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от „Агробул – Р“ – ООД, Разград, ул.
Кирил и Методий 4; Община Разград, ул. Бели
Лом 37, подн. А, Разград, срещу Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, София, район „Сердика“, бул.
Княгиня Мария-Луиза 110.
Второ гражданско отделение, 764/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
133/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Надежда Кирилова Велкова чрез
адвокат Албина Анева-Томова, Благоевград, ул.
Пере Тошев 6; Красимир Николов Велков чрез
адвокат Албина Алексеева Анева-Томова, Благоевград, ул. Пере Тошев 6; Десислава Николова
Велкова чрез адвокат Албина Анева Томова,
Благоевград, ул. Пере Тошев 6, срещу Кирил
Филипов Бучински чрез адвокат Росица Иванчева, Благоевград, ул. Т. Александров 41, офис
114; Катерина Филипова Бучинска чрез адвокат
Росица Иванчева, Благоевград, ул. Т. Александров 41, офис 114; Мария Димитрова Бучинска
чрез адвокат Росица Иванчева, Благоевград, ул.
Т. Александров 41, офис 114.
Второ гражданско отделение, 932/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
229/2013 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Стилиян Добринов Симеонов, Монтана,
ж. к. Пъстрина, бл. 5, ет. 9, ап. 33, срещу Петканка Рангелова Великова, Монтана, ул. Тодорини
кукли 4; Димитър Иванов Великов, Монтана, ул.
Тодорини кукли 4; Снежанка Досева Костова,
Монтана, ул. Иван Вазов 32, вх. Б, ап. 15.
Второ гражданско отделение, 1001/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1265/2013 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Община Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 107, Стара Загора, срещу Дончо
Иванов Ангелов чрез адвокат Елена Нонева, Стара
Загора, ул. Св. Княз Борис Първи 97, ет. 1, офис 6.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 6210/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
594/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Минка Здравкова Асенова чрез
адвокат Филип Симеонов Саръев, Кърджали,
бул. Беломорски 58, вх. Б, ет. 1, ап. 1; Стефан
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Рангелов Асенов чрез адвокат Филип Симеонов
Саръев, Кърджали, бул. Беломорски 58, вх. Б,
ет. 1, ап. 1; „Лъки Инвест – Джурово“ – ЕООД,
Лъки, ул. Освобождение 2.
Трето гражданско отделение, 7042/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1719/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез
адвокат Светлана Нейкова, София, ул. 20 април
19, ет. 2, срещу Мария Георгиева Иванова чрез
адвокат Недялка Печева, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38.
Трето гражданско отделение, 7320/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4693/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Камен Ангелов Попов чрез адвокат
Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис Първи
120, срещу Недко Асенов Младенов чрез адвокат Илияна Иванова Мавродиева, София, ул.
Александър Стамболийски 84, ет. 10, офис 54 и
55; ТД „ДИК“ – ЕООД, чрез управителя Атанас
Кирилов Давчев, София, бул. Г. М. Димитров 14,
ет. 2, ап. 301; Силвана Иванова Младенов чрез
адвокат Веселка Маркова, София, бул. Македония
10, вх. 2, ап. 12.
Трето гражданско отделение, 7573/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
468/2013 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Община Дупница, пл. Свобода 1,
Дупница, срещу Малинка Генчова Данаилова
чрез адвокат Юлия Динева, Дупница, ул. Солун 1.
Трето гражданско отделение, 152/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
366/2013 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Красимир Миланов Кирилов чрез особен
представител Светлана Еленкова, Шумен, ул.
Добри Войников 9 – 13, офис 21, срещу ДП „Кабиюк“ чрез адвокат Снежана Иванова, Шумен,
Адвокатска колегия.
Трето гражданско отделение, 214/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
624/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Христина Александрова Маринова
чрез адвокат Надежда Гаргова, Благоевград, ул.
Тодор Александров 21, срещу Венцислав Калинов
Поюков, с. Кочан.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6203/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 687/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Софийски имоти“ – ЕАД, чрез
процесуален представител юрисконсулт Аделина
Герова, София, ул. Ген. Гурко 12, ет. 6, срещу
Георги Василев Младенов чрез адвокат Христо
Трандев, София, ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2,
ап. 12; Бойка Владимирова Младенова чрез адвокат Христо Трандев, София, ул. Граф Игнатиев
23, ет. 2, ап. 12; Владимир Георгиев Младенов
чрез адвокат Христо Трандев, София, ул. Граф
Игнатиев 23, ет. 2, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 6217/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 165/2013 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от Руса Косева Панайотова чрез адвокат Рени Георгиева Русева, Ямбол, ул. Жорж
Папазов 6 А, срещу „Ранил Консулт“ – ООД, чрез
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адвокат Жанета Петкова Алдинова, Ямбол, ул.
Жорж Папазов 14, ет. 3, кантора 306; ЕТ Желка
Иванова Трънкова с фирма „Трънкови – Желка
Иванова“, Ямбол, ж. к. Г. Бенковски (Ст. Сюлемезов) 11, вх. Д, ап. 90.
Четвърто гражданско отделение, 6302/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3171/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от Калинка Василева Ангелова с
фирма ЕТ „Калинка Ангелова – Кали“, София,
ж. к. Люлин, бл. 327, вх. Б, ет. 2, ап. 24, срещу
„Проучване и добив на нефт и газ“ – АД, чрез
адвокат Юлиан Валентинов Радев, София, ул.
Стефан Караджа 2, и трета страна Агенция за
приватизация и следприватизационен контрол,
София, ул. Аксаков 29.
Четвърто гражданско отделение, 6605/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 251/2013 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Гинка Жейнова Драганова чрез адвокат Лиляна Чакърова, Варна, ул. Н. Бозвели 3,
офис 15; Добри Драганов Драганов чрез адвокат
Лиляна Чакърова, Варна, ул. Н. Бозвели 3, офис
15, срещу „Одисей – 96“ – ЕООД, Варна, ул. Козлодуй 27 – 29, ет. 1, магазин с офис 6.
НА 4.06.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 300/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1539/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Георги Христов Пурналев чрез адвокат
Тодор Симеонов, Варна, ул. Шипка 21; Мария
Христова Славова чрез адвокат Тодор Симеонов,
Варна, ул. Шипка 21; Милка Христова Евлогиева
чрез адвокат Тодор Симеонов, Варна, ул. Шипка
21; Веселка Иванова Дочева чрез адвокат Атанас
Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1, срещу Димитринка Иванова Арабаджиева, с. Баня, община
Несебър; Веска Иванова Бабева, Несебър, ул.
Еделвайс 1, ап. 42.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 6469/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
365/2013 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Велко Пейов Маслев чрез адвокат Димитър
Куртев, Панагюрище, ул. Георги Бенковски 10,
вх. А, ет. 1, срещу Иванка Денева Николова, с.
Гергевец.
Трето гражданско отделение, 7030/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
438/2013 по описа на Софийски градски съд, подадена от Снежанка Стоянова Кулева-Малеева
чрез адвокат „Бузева и партньори“, София, бул.
Цар Освободител 17А; Дарина Малеева Малеева
чрез адвокат „Бузева и партньори“, София, ул.
Цар Освободител 17А; Константин Малеев Малеев чрез адвокат „Бузева и партньори“, София,
бул. Цар Освободител 17А, срещу Ирина Костова
Малеева чрез адвокат Нина Седефова, София, ул.
Шести септември 13, вх. А, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 7121/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
120/2013 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от „Булгарплод София“ – АД, София,
Индустриална зона Орион, ул. 3020 № 34, ет. 6,
срещу Николай Иванов Петров, Монтана, ж.к.
Младост, бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 8.
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Трето гражданско отделение, 7364/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1108/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Илияна Илиева Малакова, София,
ж.к. Люлин, бл. 706, вх. Б, ет. 9, ап. 56; Ангел
Илиев Малаков, София, ж. к. Хаджи Димитър, бл. 111, вх. Г, ет. 8, ап. 137, срещу „Алекс
АЕ“ – ЕООД, чрез адвокат Ясен Тенев, София,
ул. Хан Крум 5, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 196/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
674/2013 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Арлет Фади Раби, Враца, ул. Братя
Миладинови 8, вх. Б, ет. 6, ап. 40, срещу Петър
Руменов Димитров чрез адвокат Мария Генова,
Враца, ул. Лукашов 14, ет. 5, и страна Дирекция
„Социално подпомагане“ – Враца, ул. Лукашов 15.
Трето гражданско отделение, 230/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5757/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Ангелов Черийски чрез адвокат Димитър Найденов, София, пл. Македония
1, ет. 10, стая 5, срещу Българска национална
телевизия чрез адвокат Христо Томов, София,
бул. Витоша 10, ет. 2, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4441/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 10467/2012 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Кенар“ – ЕООД, чрез адвокат
Иван Веселинов Ангелов, София, бул. Александър
Стамболийски 37, ет. 1, ап. 1, срещу Даниел Станимиров Данчов чрез адвокат Дамян Францов,
София, ул. Алабин 33А, ет. 3, кантора 321.
Четвърто гражданско отделение, 6526/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 769/2013 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от „Аркус“ – АД, чрез адвокат
Деница Цветанова, Горна Оряховица, ул. Климент
Охридски 8, ет. 2, офис 3, срещу Иванка Христова
Симеонова чрез адвокат Светозар Бялков, Велико Търново, ул. Васил Левски 15, ет. 4, офис 17.
Четвърто гражданско отделение, 7007/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2985/2013 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Софийски имоти“ – ЕАД, чрез
адвокат Силвия Цветкова, София, бул. Васил
Левски 41, ет. 2, адвокатско дружество „Цветкова
и партньори“, срещу Христо Димитров Михайлов
чрез адвокат Катя Ламбрева, София, ул. Хан
Аспарух 18, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 7029/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1180/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Йордан Христов Симеонов чрез адвокат
Цветанка Ботева, Пловдив, ул. Евлоги Георгиев 1,
ет. 2, офис 13, срещу Йовка Николова Симеонова
чрез адвокат Виолета Иванова-Спасова, Пловдив,
бул. Шести септември 159, ет. 3, ап. 23.
Четвърто гражданско отделение, 64/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
476/2013 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Никола Пенков Николов, Перник, ул.
Рашо Димитров, бл. 68, вх. Е, ап. 126, ет. 2, срещу
„Колхида метал“ – АД, чрез адвокат Борислав
Иванов Пашунов, Ихтиман, ул. Полковник Борис
Драганов 23, вх. А, ет. 2.
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Четвърто гражданско отделение, 599/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 569/2013 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Георги Станков Заров чрез
адвокат Стоян Петьов Бабачев, Пазарджик, ул.
Хан Омуртаг 2, ет. 2, срещу Йорданка Николова
Шиндарова, Панагюрище, ул. Кръстьо Чолаков 2.
Четвърто гражданско отделение, 845/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1308/2013 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Феим Емин Мехмедали
чрез адвокат Диана Гърдева, Казанлък, ул. Иван
Вазов 3; Емине Феим Мехмедали чрез адвокат
Диана Гърдева, Казанлък, ул. Иван Вазов 3;
Мюмюн Феим Мехмедали чрез адвокат Диана
Гърдева, Казанлък, ул. Иван Вазов 3, срещу
„България – К“ – АД, чрез адвокат Мирослава
Господинова Стръмска, Стара Загора, ул. Хаджи
Димитър Асенов 119, ет. 3, офис 6, и трета страна ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“ – АД,
София, пл. Позитано 5.
Четвърто гражданско отделение, 1319/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
459/2013 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „Италия стил БГ“ – ЕООД, представлявано от управителя Димитър Димитров чрез
адвокат Александър Борисов Тошев, Кюстендил,
ул. Гороцветна 35, ет. 1, срещу Аделина Венчова
Кръстева чрез адвокат Гачо Вълчев Груев, София,
бул. Витоша 99, ап. 62; Бойка Любомирова Захариева чрез адвокат Гачо Вълчев Груев, София,
бул. Витоша 99, ап. 62.
НА 5.06.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 793/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
140/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Министерство на регионалното
развитие и благоустройство, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19, срещу Христо Михайлов
Стефанов чрез адвокат адв. Караминева, Пловдив,
ул. Четвърти януари 45 А.
Първо гражданско отделение, 715/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7065/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васил Димитров Дойчинов чрез
адвокат Маргарита Рангелова, София, ул. Уилям
Гладстон 9, ет. 2, срещу Екатерина Иванова
Иванова-Димова чрез адвокат Цветана Чуклева,
София, ул. Марко Балабанов 4А, АД „Доковска,
Атанасов и съдружници“; Борислав Иванов Иванов чрез адвокат Цветана Чуклева, София, ул.
Марко Балабанов 4А, АД „Доковска, Атанасов
и съдружници“.
Първо гражданско отделение, 794/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2013 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Сергей Радев Христов чрез адвокат Пейчо Йовев, Силистра, ул. Илия Блъсков
1; Мариана Йорданова Христова чрез адвокат
Пейчо Йовев, Силистра, ул. Илия Блъсков 1,
срещу Ружди Ружди Саид чрез адвокат Метин
Джамбазов, Шумен, ул. Бачо Киро 5, ет.1, кантора 7; Бейхан Руждиев Хюсеинов чрез адвокат
Метин Джамбазов, Шумен, ул. Бачо Киро 5,
ет. 1, кантора 7.
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Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4732/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9/2012 по описа на Камара на частните съдебни
изпълнители, подадена от Величко А нтонов
Апостолов чрез адвокат Атанас Трифонов Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7, адвокатско
дружество „Богданов и Пенев“, срещу Камара на
частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4; Министерство на правосъдието,
София, ул. Славянска 1.
Трето гражданско отделение, 5010/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
172/2013 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Областна дирекция на МВР – Добрич,
ул. Максим Горки 12, срещу Сдружение „Спортен
клуб по колоездене“ чрез адвокат Галина Пенчева,
Добрич, бул. Добруджа 9А, офис 304.
Трето гражданско отделение, 6641/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2854/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Веселин Диков Дилков чрез адвокат
Мариана Айдарова, София, пл. България 1, ет. 8,
офис 14, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; Окръжна следствена
служба – Благоевград, ул. Тодор Александров 47,
ет. 3, офис 3.
Трето гражданско отделение, 7500/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12364/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мария Георгиева Бъчварова чрез
адвокат Красимира Господинова, София, ул.
Кърниградска 3, ет. 1, ап. 3, срещу Нина Николова Пашова чрез адвокат Елена Владимирова
Тодоровска, София, ул. Солунска 21, ет. 2, ап. 2;
Мирослав Иванов Пашов, София, ул. Солунска
21, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5394/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 313/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Надежда Иванова Занкова,
Благоевград, ул. Христо Смирненски 24, ет. 1,
срещу Бюджетна дейност „Спортни имоти“ при
община Благоевград, Благоевград, пл. Георги
Измирлиев 1.
Четвърто гражданско отделение, 6064/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7471/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от Тодор Димитров Манолов чрез адвокат
Росица Петкова Мечкова, София, ул. Алабин 33,
вх. А, ет. 3, кантора 335, срещу Българска национална телевизия чрез адвокат Силвия Русанова,
София, бул. Витоша 10, ет. 2, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 6126/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1433/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васил Христов Попов чрез адвокат
Александрина Танева, София, ул. Гургулят 17,
ет. 1, ап. 4; Добрина Цанкова Попова чрез адвокат
Александрина Танева, София, ул. Гургулят 17,
ет. 1, ап. 4, срещу „Стройкорект 2003“ – ЕООД,
София, ул. Христаки Павлович 15, ет. 7, ап. 22.
Четвърто гражданско отделение, 6779/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2019/2012 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество (КОНПИ) чрез процесуален
представител Атанаска Асенова Петкова, Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9, срещу ЕТ Любима
Петрова Тодорова с фирма „Делва – 65 – Любима
Тодорова“, Благоевград, ул. Чаталджа 4; Любима
Петрова Тодорова, Благоевград, ул. Чаталджа 4;
Петър Георгиев Тодоров, Благоевград, ул. Чаталджа 4, и страна Върховна касационна прокуратура,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 6877/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4145/2013 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Иван Христов Коев чрез адвокат
Даниела Павлова, София, бул. Княгиня МарияЛуиза 51, ап. 7, срещу „Летище София“ – ЕАД,
София, бул. Христофор Колумб 1, Аерогара София.
Четвърто гражданско отделение, 7639/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2490/2013 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Сандина – 2“ – ООД, чрез адвокат
Александър Иванов Одварков, Пловдив, район
„Централен“, ул. Петър Парчевич 5, партер, офис
1, срещу Янка Керазова Димитрова чрез адвокат
Васил Ставрев, Варна, ул. Цар Иван Страцимир
2А, офис 318.
НА 5.06.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 426/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
840/2013 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Татяна Стефанова Александрова чрез
адвокат Илия Николов Николов, Плевен, ул.
Радецки 5, ет. 1, ап. 2, срещу Средно общообразователно училище „Иван Вазов“ чрез адвокат
Руска Георгиева Дучева, София, ул. Хан Аспарух
45, ап. 11.
Трето гражданско отделение, 519/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10886/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мая Василева Александрова-Бакалова чрез адвокат Евгения Веселинова Дашина,
София, ул. Христо Белчев 43; Димитър Петков
Бакалов чрез адвокат Евгения Дашина, София,
ул. Христо Белчев 43, срещу Столична община,
София, ул. Московска 33.
НА 9.06.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1913/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
420/2013 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от едноличен търговец Митко Димитров Драгнев с фирма „Иком – Митко Драгнев“
чрез адвокат Марине Галева, Добрич, ул. Д-р К.
Стоилов 5, ет. 2, офис 3, срещу едноличен търговец Илия Димитров Филипов с фирма „Илия
Филипов“ чрез адвокат Ангел Ангелов, Добрич,
ул. Генерал Киселов 3А, ет. 2, офис 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5924/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2800/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, чрез адвокат Стефан
Стефанов, София, бул. Витоша 176, ет. 5, ап. 17;
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„Си Еко Консулт“ – ООД, чрез адвокат Стефан
Стефанов, София, бул. Витоша 176, ет. 5, ап. 17,
срещу „Нифе“ – ЕООД, чрез адвокат Владимир
Чернев, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 502;
Светослав Димитров Чешмеджиев чрез адвокат
Стефан Стефанов, София, бул. Витоша 176, ет. 5,
ап. 17.

Трето гражданско отделение, 523/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3247/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Малин Бориславов Крумов чрез
адвокат Емил Велинов, Кюстендил, ул. Тодор
Ангелов – Божаната 8, ет. 3, срещу Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6590/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 289/2013 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Неджатин Рамадан Вели, с. Борино,
ул. Цар Самуил 6, срещу Районна потребителна
кооперация „Кастракли“ от председателя Шабан
Чобанов, с. Борино, ул. Родопи 58.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6767/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 247/2013 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от „Аспарухов Вал“ – ЕООД, Кнежа,
чрез адвокат Румяна Тодорова, Враца, ул. Мито
Цветков 2, ет. 4,офис 2, срещу Тодор Димитров
Бучелски чрез адвокат Огнян Лазаров, Плевен,
ул. Св. св. Кирил и Методий 18, офис 7 – служебен адрес.
Четвърто гражданско отделение, 6874/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 350/2013 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Донка Станчева Костова
чрез адвокат Таня Тодорова, София, бул. Дондуков 58, офис 10, срещу ЕТ Венцислав Иванов
Боев с фирма „Венцислав Боев“, гр. Павликени,
област Велико Търново, ул. Свети свети Кирил
и Методий 3, вх. В, ет. 1, ап. 3.

Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2418/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 353/2012
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Хипо Алпе – Адриа – Аутолизинг“ – ООД, чрез
адвокат Ивайло Костов, София, ул. Аксаков 7а,
ет. 4, срещу „Нолина 6“ – ЕООД, чрез адвокат
Емилия Георгиева Дюлгерова, Варна, ул. Неофит
Бозвели 5, ет. 1, ап. 1; Жоро Славов Жечев чрез
адвокат Емилия Георгиева Дюлгерова, Варна,
ул. Неофит Бозвели 5, ет. 1, ап. 1.
Първо търговско отделение, 2489/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1919/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат
Мариан Гочев, София, бул. Джеймс Баучер 87,
срещу „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – АД,
София, пл. Позитано 5, и трета страна Стефан
Николов Николов, Чирпан, ул. Пирин 1.
Първо търговско отделение, 2496/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
32/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Ти Би Ай Лизинг“ – ЕАД, с изпълнителен директор Валентин Гълъбов, София,
ул. Димитър Хаджикоцев 52 – 54, ет. 2, срещу
„Михайлов инженеринг“ – ЕООД, Стара Загора,
ул. Клокотница 12; Стоян Михайлов Михайлов,
Стара Загора, ул. Железни врата 23, ап. 14;
„Ди Ес Жиреклама“ – ООД, чрез адвокат Ива
Михайлова, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър
Асенов 119, ет. 2, офис 4.
Първо търговско отделение, 2620/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
468/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Сдружение на собствениците в комплекс
„Роял Лодж Хотел и казино“ чрез адвокат Юлия
Вардева, София, ул. Казбек 30, вх. В, ап. 32, срещу
„Кристал Дивелъпмънтс“ – ЕООД, в несъстоятелност, със синдик Ганка Янева Кольовска, София,
ж. к. Мусагеница, бул. Климент Охридски 1А,
ет. 2, ап. 2.
НА 10.06.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 7430/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3762/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Интеркомерс груп плюс“ – ЕООД,
София, Индустриална зона „Орион“, ул. 2030 № 34,
срещу Петя Иванова Кузманова чрез адвокат
Виктор Трифонов Тодоров, София, ул. Проф. Н.
Михайлов 7, вх. Б, ап. 2.

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2907/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4501/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Маргарита Веселинова Стоянова
чрез адвокат Цветозар Исаев Младенов, София,
ул. Сан Стефано 15, ет. 1; Юрий Павлов Стоянов чрез адвокат Цветозар Исаев Младенов,
София, ул. Сан Стефано 15, ет. 1, срещу „Верос
Констръкшън“ – ЕООД (в несъстоятелност),
чрез адвокат Антон Николаев Андонов, София,
ул. Тунджа 12А, ет. 4, офис 401 – 407; „Верос
Констръкшън“ – ЕООД (в несъстоятелност),
чрез синдик Миглена Стамболиева, София, бул.
Ботевградско шосе, бл. 20, вх. А, ап. 9.
Второ търговско отделение, 2974/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3389/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от Борислав Иванов Якимов чрез адвокат
Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А,
ет. 3, офис 9; Албена Живкова Якимова чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано
9, вх. А, ет. 3, офис 9, срещу Застрахователна
компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни
връх 51Д.
Второ търговско отделение, 3465/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4071/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Величка Александрова Иванова чрез
адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул.
Денкоглу 34, ет. 2, срещу „ЗК „Лев Инс“ – АД,
София, бул. Черни връх 51Д, и трета страна Пламен Илиев Николов, Пазарджик, ул. Преспа 38;
Кръстьо Нешев Нешев, Панагюрище, ул. Хаджи
Димитър 11.
Второ търговско отделение, 3643/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
233/2013 по описа на Апелативен съд Варна, пода-
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дена от „Райфайзенбанк“ (България)“ – ЕАД, чрез
адвокат Мария Атанасова Куцарова, Варна, бул.
Сливница 2, Фестивален и конгресен център, ет. 2,
офис 210, срещу „Тракия глас България“ – ЕАД,
чрез адвокат Румяна Моллова, Търговище, ул. Цар
Асен 1, партер, и трета страна „Рупас 21“ – ЕООД,
чрез адвокат Мария Кирилова Павлова, Търговище, ул. Георги Бенковски 1, вх. Б, ет. 2, ап. 4.
НА 11.06.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 991/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
206/2013 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Териториално поделение „Държавно
горско стопанство – гр. Чипровци“, Чипровци, ул.
Васил Левски 15, ет. 2, срещу Спасимир Николаев
Спасов, Монтана, ул. П. Парчевич 21, ет. 1, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 7488/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 348/2013 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Зарина Кирилова Янкулова чрез
адвокат Сиво Петров Сивов, Сливен, к-с Печ,
ет. 3, офис 312, срещу Кирил Христов Йосифов
чрез адвокат Георги Мавродиев, Сливен, ул. Граф
Игнатиев 8, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 7607/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1102/2013 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Билдстрой инвест“ – ЕООД, гр.
Царево, област Бургас, ул. Преображенска 17,
срещу Владимир Иванов Попов чрез адвокат
Димка Тортоланова, Бургас, ул. Поп Георги 5,
ет. 2; Валентина Михайлова Попова чрез адвокат
Димка Тортоланова, Бургас, ул. Поп Георги 5, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 7723/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13774/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Валери Първанов Първанов, София,
ул. Тодор Петров, бл. 29, вх. 1, ап. 4, срещу „Топлофикация София“ – ЕАД, София, ул. Ястребец
23Б, и трета страна „Техем сървисис“ – ЕООД,
София, ул. Проф. Г. Павлов 3.
Четвърто гражданско отделение, 781/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 844/2013 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ чрез мл. юрисконсулт Галя Георгиева, Ловеч, ул. Търговска 55, комплекс „Космос“,
ет. 2, срещу Пламен Петров Райков чрез адвокат
Искра Славкова Атанасова-Давидова, Плевен, ул.
Бъкстон 5, ет. 4, офис 32.
Четвърто гражданско отделение, 891/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 824/2013 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Марио Аспарухов Кузманов, София,
ж. к. Бъкстон, бл. 17, вх. В, ет. 5, ап. 49, срещу
Ганчо Кънчев Кънчев, Плевен, пл. Македония
2, вх. А, ап. 28.
Четвърто гражданско отделение, 969/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2435/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Васил Димитров Стоянов чрез адвокат
Ивелин Димитров, Варна, ул. Шопен 10, ет. 2,
срещу ГД „Пожарна безопасност и защита на
населението“ към МВР, София, ул. Пиротска 171А.
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Четвърто гражданско отделение, 1019/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1304/2013 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Лальо Коев Пантов чрез адвокат Мирослава Гачева, Стара Загора, ул. Сава
Лилов 66, ет. 1, ап. 1, срещу Христина Стоянова
Кирицова чрез адвокат Красимира Горунска,
Казанлък, ул. Св. св. Кирил и Методий 12, ап. 4;
Петко Илиев Кирицов чрез адвокат Красимира
Горунска, Казанлък, ул. Св. св. Кирил и Методий
12, ап. 4.
НА 12.06.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6376/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 469/2013 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Калина Ангелова Янкова чрез адвокат
Искра Славкова Атанасова, Плевен, ул. Бъкстон
5, ет. 4, офис 32, срещу областен управител на
област Плевен, пл. Възраждане 1, ет. 4, Плевен.
Четвърто гражданско отделение, 7289/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
284/2013 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Димитър Ангелов Николов чрез адвокат
Стелли Стефанова, Сливен, пл. Ал. Стамболийски
1, офис 219, срещу Ваня Колева Николова чрез
адвокат Антон Стефанов Ангелов, Сливен, бул.
Хаджи Димитър 3.
Четвърто гражданско отделение, 953/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2498/2013 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Пламен Бориславов Чаков чрез
адвокат Росица Маринова, Варна, ул. Драгоман
5, ет. 1, срещу Светлана Богданова Тодорова
чрез адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2, и контролираща страна
Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, ул.
Георги Раковски 62.
НА 16.06.2014 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1469/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
974/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
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 Любен
Георгиев Георгиев чрез адвокат Ангел Ангелов,
Стара Загора, бул. М. М. Кусев 42.
Първо търговско отделение, 1943/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
751/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от Община Самоков чрез адвокат Красимир
Григоров, София, ул. Позитано 8, етаж 3, срещу
СД „Лобут – АК, Конярски и СИЕ“ с управител
Димитър Лобутов чрез адвокат Даниела Куцева,
София, ул. Калоян 6, офис 211.
Първо търговско отделение, 3540/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
653/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Веселин Веселинов Грънчаров чрез
адвокат Христо Вълков, София, ул. Княз Борис
Първи І № 61, срещу ЗАД „Армеец“, София, ул.
Стефан Караджа 2.
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Първо търговско отделение, 3871/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4126/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Здравко Николов Стоименов чрез
адвокат Георги Станчев, София, ул. Лавеле 16,
ет. 2, офис 201; ЗД „Бул инс“ – АД, София, бул.
Джеймс Баучер 87, срещу Даниела Петкова Ценова, София, ул. Проф. Д-р Г. Павлов 29, вх. Б,
ет. 1, ап. 14.
НА 17.06.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2275/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1067/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Държавна лаборатория българска
роза“ – ЕООД, София, ул. Иван Вазов 3, срещу
„Българска роза – 16“ – ЕООД, Казанлък, ул.
Скобелев 26.
Второ търговско отделение, 2473/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
433/2012 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Денислав Иванов Михайлов, Русе,
ул. Ямбол 8, ет. 3, срещу Стойчо Николов Цергиловски, Дупница, ул. Антим Първи 5.
НА 18.06.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 632/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2196/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Веселин Минчев Минчев, София, ж.
к. Овча купел, бл. 8, вх. А, ет. 4, ап. 24; Илона
Минчева Минчева, София, ул. Иван Йончев,
бл. 6, ет. 9, ап. 45, срещу „ЗД БУЛИНС“ – АД,
София, ул. Лавеле 19.
Второ търговско отделение, 2193/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2658/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, София,
пл. Света Неделя 7, срещу „Европа тауър София“ – ООД, София, бул. Тотлебен 38.
Второ търговско отделение, 2334/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
357/2012 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Пума България“ – ЕООД, София,
ул. Христо Белчев 9, ет. 2, срещу Професионален спортен футболен клуб „Черноморец Бургас“ – АД, Бургас, ж.к. Лазур, спортен комплекс
„Лазур“.
Второ търговско отделение, 2617/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3579/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Милчов Николов, София,
ж. к. Дианабад, бл. 43, вх. А, ет. 6, ап. 12, срещу
„Младост естейтс“ – ЕООД, чрез адвокат Ива
Ценкова, София, ул. Хан Крум 32, партер.
Второ търговско отделение, 4369/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3425/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Политическа партия „Обединени
земеделци“, София, ул. Цар Симеон 38, партер,
срещу Надежда Иванова Байчева чрез адвокат
Албена Янева, София, ул. Твърдишки проход 23,
ет. 3, офис 12; Надя Тонова Манолова чрез адвокат
Албена Янева, София, ул. Твърдишки проход 23,
ет. 3, офис 12; Роска Николова Николова чрез
адвокат Албена Янева, София, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 3, офис 12.
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Второ търговско отделение, 4391/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4749/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Нели Василева Досева чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. П. Хилендарски
33, офис 3; Любомир Рачков Досев чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. П. Хилендарски 33,
офис 3; Христо Недев Христов чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. П. Хилендарски 33, офис
3, срещу Застрахователно дружество „ДЗИ Общо
застраховане“ – АД, София, ул. Г. Бенковски 3, и
трета страна Иван Георгиев Копанов, Казанлък,
ж. к. Васил Левски, бл. 46, вх. Г, ап. 60.
НА 19.06.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1889/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4101/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Макантъни Риълни Интернешънъл
Кънстракшън 1“ – ЕООД, с управител Димка
Иванова Кънчева чрез адвокат Дафинка Стойчева,
София, ул. Г. С. Раковски 130, ет. 1, ап. 4, срещу
„Тейлър Бридж Дивелъпмънтс“ – ЛТД, чрез адвокат Драмов, София, ул. Славянска 18 А, вх. 1,
ет. 1, ап. 6, и трета страна „Лийгал Индепенданс
България“ – ЕООД, София, ул. Московска 17, ет. 3.
Първо търговско отделение, 2843/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2923/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „3 С СОТ“ – АД, с изпълнителен
директор Александър Милчев Митев чрез адвокат
Матей Матев, София, ул. Алабин 56, ет. 5, срещу
Борис Димитров Гарванов чрез адвокат Николай
Лазаров, София, ул. Петър Парчевич 27.
Първо търговско отделение, 2859/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2002/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Труфанка Монева Велева чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10; Вида Господинова Иванова чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10,
срещу Застрахователна компания „Уника“ – АД,
София, ул. Юнак 11 – 13, и трета страна Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2.
Първо търговско отделение, 3228/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2995/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Ирина Николова Стоилова-Родопска чрез
адвокат Димитър Деков, Пловдив, бул. Шести септември 193А, ет. 3, офис 6, срещу „Рото“ – ЕООД,
с управител Радни Владимиров Йорданов чрез
адвокат Любина Карамитева, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 23, ет. 1, и трета страна „Пълдин
Ойл“ – ЕООД, чрез адвокат Любина Карамитева,
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 23, ет. 1.
НА 26.06.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 6836/2013, по
касационна жалба срещу решението 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 Трети
225А, вх. 1, ет. 1, офис 5.
2712
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Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от „Мобилтел“ – ЕАД, с
адрес София, ул. Кукуш 1, и от „Космо България
Мобайл“ – ЕАД, с адрес София, ж.к. Младост 4,
Бизнес парк София, сграда 6, с която се оспорва § 4
от Решение № 928 от 19.12.2013 г. на Комисията за
регулиране на съобщенията за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване
на електронни съобщения (ДВ, бр. 4 от 2014 г.)
в частта, с която се създават чл. 43, 44, 46, 47 и
50, по което е образувано адм.д. № 3697/2014 г.
по описа на Върховния административен съд.
2898
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ (изм., ДВ, бр. 87 от
2010 г.) съобщава, че е постъпила жалба от Донка Стоянова Иванова против Заповед № 167 от
17.02.2014 г. на кмета на община Ловеч, с която
е одобрено изменение на подробен устройствен
план – план за заст рояване (П У П – ПРЗ) и
работен устройствен план (РУП) за урегулиран
поземлен имот VII-2772 от кв. 232 по плана на
АИР – Вароша, гр. Ловеч, с което в урегулиран
поземлен имот VII-2772 се запазва отреждането
„За жилищно строителство“ и се предвижда
разширение на съществуващата жилищна сграда в южна и западна посока. В южна посока
застрояването стига до граница с УПИ XII-2773,
без да се предвижда покриване на калкан. На
запад застрояването се разширява. Предвижда се
нискоетажно основно застрояване по червените
задължителни линии, съобразено с нормите за
жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина Жм, съгласно
приложения проект, който е неразделна част от
заповедта и приложения силуетен план, с който
са изяснени височина на сграда, кота било покрив
и вид на покрива, по която е образувано адм.д.
№ 76 по описа за 2014 г. на Административния
съд – Ловеч. Заинтересуваните лица могат да
подадат молба за конституиране като ответници по адм.д. № 76/2014 г. на Административния
съд – Ловеч, в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
2899
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Христо Иванов Цонковски,
„Асиро България“ – ЕООД, „Пробия“ – ООД, и
Румен Николов Маджаров против Заповед № 641
от 2.06.2009 г. на кмета на община Велинград, с
която е одобрено частично изменение на плана за
регулация по отношение на УПИ № I-5937, 6396
в кв. 465 по плана на Велинград. По жалбата е
образувано адм.д. № 298/2014 г. по описа на Административния съд – Пазарджик, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 26.05.2014 г. от 10 ч. Заинтересуваните лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародване на
настоящото обявление чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
2897
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Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 824 по описа
за 2014 г. на Административния съд – Пловдив,
по жалба на Василка Тодорова Марчева срещу
чл. 1 и чл.1.1, част І от Заповед № 14 ОА 470 от
27.02.2014 г. на кмета на община Пловдив и параграф втори от чл.2.2, част І от Заповед № 14 ОА
470 от 27.02.2014 г. на кмета на община Пловдив.
Ответник по жалбата е кметът на община Пловдив. Делото е насрочено за 20.06.2014 г. от 9,30 ч.
2882
Кубратският районен съд уведомява Зелиха
Ерогуз, родена на 23.05.1964 г., без постоянен и
настоящ адрес в Република България, че по искова молба, заведена от Анета Асенова Хинова,
е образувано гр. д. № 630/2012 г. по описа на
РС – Кубрат, за делба на останали в наследство от
общия им наследодател Хасан Исмаилов Бейрулов
недвижими имоти. В случай че в двуседмичен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ призованата не се яви в деловодството
на Кубратския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията, ще є бъде
назначен служебен защитник.
2824
Кюстендилският районен съд, гражданска
колегия, VII състав, призовава Йоаннис Константинос Катцигяннис, роден на 7.11.1956 г., с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.06.2014 г.
в 9 ч. като ответник по гр.д. № 362/2014 г. по
описа на Кюстендилския районен съд, заведено
от Соня Георгиева Гинова, за развод – чл. 49,
ал. 1 СК, за да му бъдат връчени книжа – препис
от искова молба и приложени документи. Ако
същият не се яви в съдебното заседание, за да
получи преписите от исковата молба и от приложенията към нея, съдът ще му назначи особен
представител. Указва на призованата страна, че
може да посочи съдебен адресат.
2883
Районният съд – Никопол, гражданска колегия, призовава Анелия Петрова Давидайт с
последен адрес Плевен, ж.к. Дружба 137, вх. А,
ет. 2, ап. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 29.05.2014 г. в 11 ч. като ответница по гр.д.
№ 417/2013 г., заведено от Катя Г. Иванова за делба.
Ответницата Анелия Петрова Давидайт да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2798
Пловдивският районен съд, ХІІІ гр. състав,
съобщава на Жана Чешкова Петкова (Жанин
Чешкова Петкова), родена на 2.01.1940 г., сега с
неизвестен адрес, че в едномесечен срок считано
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в съда и да получи съдебните
книжа като ответница по гр. д. № 13646/2013 г. на
ПРС, ХІІІ гр. състав, заведено от Младен Иванов
Филипов с основание делба, с оглед депозиране
на писмен отговор по чл. 131 ГПК. Ако въпреки
публикацията ответницата не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът є назначава особен
представител.
2799

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

Търговищкият районен съд уведомява Ахмед
Арслан, роден на 6.10.1989 г. в Република Турция, че
има качеството на ответник по гр. д. № 423/2014 г.
по описа на ТРС, 11-и състав, образувано по
предявен от Леман Исмаилова Яменова-Арслан
иск по чл. 49, ал. 1 СК. Указва на ответника, че
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да се яви в канцеларията на
Търговищкия районен съд, за да получи книжата,
както и да посочи адрес в Република България,
на който да бъде призован за делото.
2800
Хасковският районен съд уведомява Наталия
Александровна Иванова, родена на 6.09.1981 г.
в гр. Оренбург, Руска федерация, без адресна
регистрация в Република България, да се яви
в съда в двуседмичен срок от обнародване на
съобщението в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за получаване на съобщението
с приложените книжа като ответник по гр. д.
№ 604/2014 г., заведено от Иван Стоянов Иванов
от Димитровград, с правно основание чл. 49, ал. 1
и 3 ГПК, насрочено за 5.06.2014 г. от 9 ч. Ако не
се яви, за да получи съобщението с книжата в
указания срок, те ще се приложат към делото и
ще се считат за редовно връчени. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
2884

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
4. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация Прозрачност без граници“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на сдружението
свиква редовно годишно общо събрание на сдружението на 30.05.2014 г. в 17 ч. в София, ул. Шандор
Петьофи 50, ет. 1, ап. 8, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет на сдружението
за дейността му за периода от 1.01.2013 г. до
31.12.2013 г.; 2. приемане на годишен финансов
отчет на сдружението за периода от 1.01.2013 г.
до 31.12.2013 г.; 3. приемане на годишен доклад
за дейността на сдружението през периода от
1.01.2013 г. до 31.12.2013 г. на основание чл. 40,
чл. 24, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет
на сдружението за дейността им през периода от
1.01.2013 г. до 31.12.2013 г.; 5. промяна на адреса
на управление на сдружението; 6. изменение на
чл. 2, ал. 3 от устава на сдружението във връзка с
промяна на адреса на управление; 7. изменение на
чл. 14, ал. 3 от устава – ред за свикване на общото
събрание. Членовете на сдружението могат да се
запознаят с материалите за свикване и провеждане
на общото събрание всеки работен ден от 10 до
16 ч. на адреса на управление на сдружението:
София, ул. Шандор Петьофи 50, ет. 1, ап. 8. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
общото събрание ще се проведе същия ден и на
същото място при същия дневен ред в 18 ч.
2927
17. – Управителният съвет на Български
енергиен форум, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и протокол № 17 от 15.04.2014 г. в 16 ч.
свиква на 4.06.2014 г. годишно общо събрание на
сдружението в сградата на Научно-техническите
съюзи, ул. Раковски 108, ет. 2, заседателна зала
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№ 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на сдружението за 2013 г.; 2.
приемане на отчет на контролната комисия за
2013 г.; 3. приемане на бюджет и план за дейността
на сдружението през 2014 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се
разпуска и се свиква повторно в 17 ч.
2791
1. – Управителният съвет на „Сдружение
на студентите по индустриално инженерство
и мениджмънт“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 20.06.2014 г. в 18 ч. в
София, ж.к. Студентски град, бл. 33, ет. 5, офис
5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението през
2013 г.; 2. доклад на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2013 г.; 3.
освобождаване от длъжност и от отговорност на
членовете на управителния съвет на сдружението и на председателя на сдружението; 4. избор
на нов управителен съвет на сдружението и нов
председател на сдружението; 5. разни.
2811
58. – Управителният съвет на Българската
асоциация на частните училища (БАЧУ), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.06.2014 г. в 10 ч. в София, ул. Христо
Белчев 21, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет на управителния
съвет за дейността на БАЧУ през 2013 г. и план
за дейността на БАЧУ през 2014 г.; 3. финансов
отчет за 2013 г. и бюджет за 2014 г.; 4. разни.
2902
11. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация по превенция и контрол
на нозокомиалните инфекции „БУЛ НОЗО“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 26.06.2014 г. в 13 ч.
в София, бул. Янко Сакъзов 26, НЦЗПБ, в залата
на Учебния център по превенция и контрол на
нозокомиалните инфекции, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2013 г.; 2. годишен финансов отчет за 2013 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на УС
за досегашната им дейност и избор на следващ УС;
4. организационни въпроси, разни. Материалите
са на разположение в седалището на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
2857
4. – Управителният съвет на СИЦ „Българско
анатомично дружество“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и решение на УС на СИЦ
„Българско анатомично дружество“ свиква общо
събрание на сдружението на 30.06.2014 г. в 12 ч.
на адреса на сдружението – София, ул. Св. Георги
Софийски 1 (нова ул. Здраве 2), Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицинския
факултет при Медицинския университет – София,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на дружеството за периода от 20-ия
до 21-вия конгрес на дружеството; 2. приемане
на решение за промяна в устава на СИЦ „Българско анатомично дружество“; 3. приемане на
решение за избор на нов управителен съвет и
избор на председател на сдружението; 4. приемане
на решение за избор на ревизионна комисия; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място в 13 ч. независимо
от броя на присъстващите.
2906
43. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на българските автомобилисти“ (СБА), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 1.07.2014 г. в 10,30 ч. в залата
на Националния комитет на Българския Червен
кръст в София, ул. Джеймс Баучер 76, общо
събрание на сдружението при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за 2013 г.
и основни приоритети за развитие на СБА през
2014 – 2015 г.; 2. приемане на бюджета на СБА
за 2014 г. Материалите за общото събрание са
на разположение на делегатите в клоновете на
СБА 7 дни преди събранието. Регистрацията на
делегатите ще започне в 10 ч. на 1.07.2014 г.
2907
74. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Тритон екстрийм“ – Асеновград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и във връзка с разпоредбата на
чл. 15, ал. 1 от устава свиква редовно годишно
отчетно общо събрание на 22.06.2014 г. в 10 ч. в
сградата на офиса на сдружението в Асеновград,
ул. 6 януари 23 (Бачковски път, магазин за велосипеди и велочасти „Тритон“), при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
от 1.01. до 31.12.2013 г.; приемане на доклада и
отчета на УС за извършената дейност на СК
„Тритон екстрийм“; 2. вземане на решения за
кандидатстване за редовно членство в Българска
федерация „Триатлон“; 3. вземане на решения за
кандидатстване за редовно членство в сдружение „Български туристически съюз“; 4. разни.
Съгласно чл. 16 във връзка с чл. 12 от устава
членовете – физически лица, могат да бъдат
представлявани на събранието от пълномощници. Пълномощните следва да бъдат изрични за
участие в общото събрание в писмена форма.
Пълномощниците могат да представляват само
един член на сдружението и не могат да преупълномощават с правата си трети лица. Събранието
се счита за законно и може да взима валидни
решения, ако присъстват най-малко половината
от всички членове на сдружението. Ако не се явят
нужният брой членове за наличие на кворум, на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
1 час по-късно при същия дневен ред, на същото
място и се счита за законно независимо от броя
на присъстващите членове.
2812
14. – Управителният съвет на Волейболен
клуб „Асеновец“ – Асеновград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на к луба
свиква редовно отчетно-изборно събрание на
членовете на клуба на 23.06.2014 г. в 18 ч. в ОУ
„Отец Паисий“ – Асеновград, ул. Христо Ботев
9, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
изминалия период на ВК „Асеновец“; 2. избор на
ръководни органи – УС, председател, контролен
съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали за общото събрание
са на разположение на членовете на клуба на
посочения по-горе адрес.
2792
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4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб за водомоторен спорт
„Дионис – 95“, Балчик, на основание чл. 23, ал. 1
от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 22.06.2014 г. в 9 ч.,
Балчик, област Добрич, ж. к. Балик, бл. 12, вх. Б,
ет. 6, ап. 17, при следния дневен ред: 1. приемане
на решение за преобразуване на дружеството от
частна полза в обществена полза; 2. приемане на
промени в устава на сдружението; 3. промяна на
адреса на управление на сдружението; 4. изключване на съдружници от сдружението; 5. приемане
на нови членове на сдружението. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
в 10 ч. на същото място при същия дневен ред.
2900
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 26, ал. 1, изр. 2 ЗЮЛНЦ по инициатива на
повече от 1/3 от членовете на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружение ФК
„Спартак“, с. Калугерово, по ф.д. № 35/2009 г.,
на 30.05.2014 г. в 17 ч. в седалището на клуба в
с. Калугерово 4462, ул. Площад 1, при следния
дневен ред: 1. освобождаване и приемане на
нови членове на ОС на ФК „Спартак“, с. Калугерово; 2. освобождаване на членове на УС на
ФК „Спартак“, с. Калугерово; 3. избор на нови
членове на УС на ФК „Спартак“, с. Калугерово;
4. избор на нов председател на ФК „Спартак“, с.
Калугерово; 5. изменение и допълнение на устава
на ФК „Спартак“, с. Калугерово; 6. разни.
2863
39. – Управителният съвет на СНЦ „Зелени
Балкани“, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ и решение от заседание, проведено на
21.03.2014 г., свиква общо събрание на членовете
на СНЦ „Зелени Балкани“ на 14.06.2014 г. в 10 ч.
на адрес: хотел „Интелкооп“, Пловдив, ул. Константин Нунков 13А, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета на управителния съвет за дейността на сдружението през 2013 г.; 2. приемане
на финансовия отчет за 2013 г. на сдружението;
3. приемане на оперативeн бюджет за 2014 г. на
сдружението; 4. избор на нов управителен съвет;
5. приемане на предложения за промени в устава
на сдружението; 6. други.
2847
10. – Управителният съвет на „Национална
развъдна асоциация по пчеларство“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на 21.06.2014 г. в 10 ч. на адрес Пловдив,
бул. Димитър Менделеев 12, Аграрен университет – Пловдив, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за изграждане на Научно-изследователски
и учебен център по пчеларство; 2. разисквания и
вземане на решение относно членството на Иван
Николов Кожухаров; 3. промени в устава на асоциацията. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., при същия дневен ред и на същото място.
2846
3. – Общото събрание на „Настоятелство
на Общински детски комплекс – Пловдив“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва отчетноизборно общо събрание на настоятелството на
25.06.2014 г. в 13 ч. в сградата на Общинския
детски комплекс – Пловдив (ОДК), бул. Шести
септември 193, Пловдив, при следния дневен
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ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. отчет
на контролния съвет, 3. избор на ръководни
органи – управителен съвет и председател на
управителния съвет, контролен съвет и председател на контролния съвет; 4. промяна на устава
на сдружението; 5. разни.
2813
178. – Управителният съвет на „Асоциация
за обучение в транспорта“ – Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на асоциацията
на 27.06.2014 г. в 14 ч. в учебен кабинет № 5 на
„Трансинг“ – АД, Пловдив, бул. Хр. Ботев 82,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
през 2013 г.; 2. приемане план за 2014 г.; 3. разни. Регистрацията за участие в събранието ще
се извършва от 13 ч. на мястото на провеждане
на събранието срещу лична карта за членовете
и лична карта и пълномощно за упълномощените. 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.
Материалите за събранието са на разположение
в Пловдив, бул. Хр. Ботев 82, офис 612.
2814
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на инвалидите в регион
Разград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно събрание на 18.06.2014 г. в 17 ч. в
сградата на Филхармонията – Разград, ул. Васил
Левски 1, при следния дневен ред: 1. информация
за дейността на сдружението; 2. финансов отчет;
3. промени в устава на сдружението – промени в
наименованието, промяна в т. 3 от чл. 23, промяна
в състава на УС; 4. бюджет.
2864
11. – Управителният съвет на сдружение
„Баскетболен клуб „Спортист 1959“ – Своге, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.06.2014 г. в 16,30 ч. в Спортна зала – Своге,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава на
сдружението; 2. други.
2793
17. – Управителят на СНЦ „Тенис клуб за Силистра“, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на
30.06.2014 г. в 10 ч. в Силистра, община Силистра,
бул. Македония 146, при следния дневен ред: 1.
промяна на наименованието на СНЦ „Тенис клуб
за Силистра“; 2. вземане на решение за разширяване на обема от спортни дейности, извършвани
от СНЦ „Тенис клуб за Силистра“; 3. освобождаване и приемане на нови членове на СНЦ „Тенис
клуб за Силистра“; 4. избор на нов управителен
орган – освобождаване и избор на нов управител
на СНЦ „Тенис клуб за Силистра“; 5. промяна на
реда и начина на свикване на общото събрание
на СНЦ „Тенис клуб за Силистра“. 6. промени
в устава на СНЦ „Тенис на клуб за Силистра“.
Членовете на сдружението се поканват да участват в общото събрание лично или чрез писмено
упълномощени представители. Регистрацията
на членовете и/или техните представители се
извършва в деня на общото събрание с начален
час 9,30 ч. на обявеното за провеждане на събранието място. При регистрацията членовете на
сдружението или техните писмено упълномощени
представители се легитимират с личен паспорт
или лична карта. При липса на кворум съгласно
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чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред.
2794
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел К луб „Лека атлетика – Берое“ – Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 13 от устава на сдружението свиква редовно
отчетно-изборно общо събрание на 29.06.2014 г.
в 8 ч. в заседателната зала на ет. 2 в административната сграда на „Металик“ – АД, Стара
Загора, кв. Индустриален, ул. Промишлена, при
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на УС на СНЦ „Клуб Лека атлетика
„Берое“ за 2013 г.; проект за решение: ОС приема
отчета за дейността на управителния съвет на
СНЦ „Клуб Лека атлетика „Берое“ за 2013 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2009, 2010, 2011, 2012 и
2013 г. и избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на сдружението за 2014 г.;
проект за решение: ОС приема ГФО за 2009, 2010,
2011, 2012 и 2013 г., ОСА избира предложения
от УС регистриран одитор; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
на сдружението за дейността им през отчетния
период; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на УС за дейността им
през отчетния период; 4. промяна на устава;
проект за решение: ОС изменя устава съгласно
приложен проект; 5. избор на членове на УС на
сдружението; проект за решение: ОС преизбира
членовете на УС Иван Колев, Емилия Драгиева,
Красимира Чахова, Светослав Иванов и Тодор
Гургуриев за нов петгодишен мандат; 6. приемане
на бюджет на сдружението за 2014 и 2015 г.; проект
за решение – ОС приема бюджет на сдружението
съгласно предложен от УС проект. Материалите
за събранието са на разположение на членовете.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 9 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
2865
10. – Управителният съвет на сдружение
„Туристическо дружество „Планинец“ – Трявна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 23.08.2014 г. в 8 ч. – сборен пункт в
общината – гр. Трявна, със следния дневен ред:
1. отчет за дейността за 2013 г.; 2. приемане на
финансово-счетоводен отчет за 2013 г.; 3. разни.
2848
4. – Управителният съвет на сдружение „Център за регионално развитие“, Търговище, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.06.2014 г. в 16 ч. в офиса на сдружението в
Търговище, ул. Хр. Ботев 2 (партер), при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността и финансовото
състояние на сдружението за 2013 г., проект за
решение – ОС приема отчетите и освобождава
членовете на УС от отговорност; 2. одобряване
решения на УС и разпореждания и заповеди на
председателя на УС; проект за решение – ОС
приема предложенията на УС; 3. приемане на
насоки и програма за дейността на сдружението за 2014 г.; проект за решение – ОС приема
предложените от УС насоки и програма за дейността на сдружението за 2014 г.; 4. приемане
на бюджет на сдружението за 2014 г.; проект за
решение – ОС приема предложения от УС бюджет
за 2014 г.; 5. освобождаване на членовете на УС
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от отговорност; проект за решение – ОС приема
предложението на УС; 6. вземане на решение за
невнесени членски вноски за минали години; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място при същия дневен ред един час по-късно.
2901
14. – Съветът на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство – ФСГ „Атанас
Буров“, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 24 от устава на настоятелството свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 11.06.2014 г. в 10 ч. в Хасково, ул. Банска 70,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за избиране на съвет на настоятелите на УН
ФСГ „Атанас Буров“; проект за решение: ОС
на УН ФСГ „Атанас Буров“ избира съвет на
настоятелите в съответствие с направените
предложения; 2. вземане на решение за избиране на контролен съвет на УН ФСГ „Атанас
Буров“; проект за решение: ОС на УН ФСГ
„Атанас Буров“ избира контролен съвет в съответствие с направените предложения; 3. други.
Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват на общото събрание лично или
чрез упълномощен представител. Писмените
материали по дневния ред ще бъдат на разположение на членовете 30 дни преди датата на
общото събрание в офиса на сдружението в
Хасково, ул. Банска 70, всеки работен ден от 8
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до 17 ч. и при поискване ще им се предоставят
безплатно. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението
събранието ще се проведе в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред, независимо от
броя на явилите се членове.
2849
13. – Управителният съвет на футболен клуб
„Стефан Караджа“, с. Стефан Караджово, област
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 22.06.2014 г. в 13 ч. в
читалището на с. Стефан Караджово при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2013 г.; 2. промяна на седалището и адреса
на управление на сдружението; 3. обсъждане
и приемане на промени в устава; 4. промени в
ръководните органи.
2850
Тодор Николов Колев – ликвидатор на СНЦ
„Регионално сдружение за управление на отпадъците „ЕКО 2010“ – Варна, в ликвидация по ф.д.
№ 225/2008 г. на Варненския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление на дейността:
Варна, район „Одесос“, ул. Съборни 19А, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението в 6-месечен срок считано от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
да предявят вземанията си.
2851

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „ Б ъ л г ар с к и п о щ и “ – А Д , г р. С о ф и я 170 0 , ул . А к а д . С т. М л а д е н о в 1, б л . 31, т е л .:
02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082, факс: 02
9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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