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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение по искане за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на 42-то Народно събрание Мая
Божидарова Манолова
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действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на
всички обстоятелства около публично
огласения телефонен разговор между
бившия министър-председател Бойко
Борисов и бившия директор на Агенция „Митници“ Ваньо Танов, в който
се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт
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Българския лекарски съюз за 2014 г.

4

Министерство
на здравеопазването

Президент на републиката
 Указ № 115 за насрочване на частичен
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Централна избирателна
комисия
 Решение № 302-НС от 8 май 2014 г.
за обявяване за избран за народен
представител в 24. многомандатен
изборен район – София, Иван Ивайлов
Ченчев от листата на коалиция „Коа
лиция за България“ в 42-то Народно
събрание на мястото на Атанас
Атанасов Папаризов
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 Решение № 316-МИ от 9 май 2014 г.
относно утвърждаване образците на
изборните книжа за произвеждане на
изборите за общински съветници и
кметове
73

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

РЕШЕНИЕ

по искане за предсрочно освобождаване на
заместник-председателя на 42-то Народно
събрание Мая Божидарова Манолова
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 5, ал. 1, т. 2, предл. трето от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Отхвърля искането за предсрочно освобож даване на заместник-председател я на
42-то Народно събрание Мая Божидарова
Манолова.

РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всичк и обстоятелства около
п убл и ч но огласен и я т елефонен разг овор
между бившия министър-председател Бойко
Борисов и бивши я директор на А генци я
„Митници“ Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо ск лоняване към тежки
престъпления и злоупотреба с власт, създадена с решение на Народното събрание на
21 ноември 2013 г. (ДВ, бр. 103 от 2013 г.),
с един месец.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 9 май 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
3257

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 9 май 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
3256

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и
установяване на всички обстоятелства около
публично огласения телефонен разговор между
бившия министър-председател Бойко Борисов
и бившия директор на Агенция „Митници“
Ваньо Танов, в който се съдържат данни за
грубо склоняване към тежки престъпления
и злоупотреба с власт
Народното събрание на основание чл. 34
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

УКАЗ № 115
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Джулюница, община Лясковец, област
Велико Търново, на 29 юни 2014 г.
Издаден в София на 8 май 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
3196
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103
ОТ 8 МАЙ 2014 Г.

за откриване на Институт за изследване и
развитие на лидерството в информационна
среда в структурата на Университета по
библиотекознание и информационни технологии – София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Открива Институ т за
изследване и развитие на лидерството в информационна среда в структурата на Университета по библиотекознание и информационни
технологии – София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от
Закона за висшето образование.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3163

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
ОТ 8 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г. в размер 18 000 лв. за реализиране на проект с Грузия по линия на
международното сътрудничество за развитие.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г. за официална помощ
за развитие.
Чл. 2. Организирането, координирането и
реализирането на проекта по чл. 1 се възлага
на министъра на външните работи.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на активната двустранна и многостранна
дипломаци я“, бюд жетна прог рама „Международно сътрудничество“ по бюджета на
Министерството на външните работи за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.

ВЕСТНИК
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Чл. 4. Министърът на външните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на външните 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. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните 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
3164

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105
ОТ 9 МАЙ 2014 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. в размер 9 000 000 лв.,
необходими за поддържане на инфраструктурни обекти от републиканската пътна мрежа
съгласно приложението.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на подобряване инфраструктурната свързаност
на регионите – изграждане и модернизиране
на пътната и ВиК инфраструктура“, бюджетна
програма „Рехабилитация и изграждане на
пътна инфраструктура“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се променят показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното развитие да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие.
§ 3. 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, ал. 1
№
по
ред

Наименование на обекта

1.

Път III-6008 „Разклон за гр.
Българово – Камено“ от км
13+000 до км 16+000 – 3,00 км

2.

Път III-5392 „Камено – Братово“ от км 9+900 до км
17+900 – 8,00 км

3.

Път III-7907 „Дебал – Тръстиково – Полски извор“ от км
14+300 до км 16+185 – 1,885 км

4.

Път III-7909 „Кв. Горно Езерово – Братово“ от км 4+000 до
км 12+400 – 8,4 км

Сума
(в лв.)

9 000 000

3190

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106
ОТ 9 МАЙ 2014 Г.

за допълнение на Наредбата за таксите за
използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в
Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
(обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 15
от 2000 г., бр. 9 и 62 от 2001 г., бр. 19 от
2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 32 и 71 от 2004 г.,
бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 22 от 2006 г., бр. 1
и 25 от 2007 г., бр. 34 и 92 от 2008 г.; бр. 28
от 2010 г., бр. 20 и 107 от 2011 г., бр. 94 от
2012 г. и бр. 38 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 7 се създава
ал. 7:

ВЕСТНИК
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„(7) При разсрочване или отсрочване на
таксите по чл. 3, ал. 1 се начислява лихвата,
приложима при разсрочването или отсрочването на публични задължения.“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

3191

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110
ОТ 10 МАЙ 2014 Г.

за изменение на Наредбата за задължителните
общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи,
в които се създава, обработва, съхранява и
пренася класифицирана информация, приета с
Постановление № 99 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 44 от 2008 г., бр. 57 и 101 от 2009 г.
и бр. 108 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Навсякъде в наредбата и в приложенията към нея думите „специализирана дирекция „Технически операции“ се заменят със
„специализирана дирекция „Информационна
сигурност“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Издадените от специализирана дирекция „Технически операции“ сертификати за
сигурност на автоматизирани информационни
системи или мрежи запазват действието си.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3233

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
за 2014 г. (ДВ, бр. 3 от 2014 г.)
§ 1. Член 168 се изменя така:
„Чл. 168. Лечебните заведения – КОЦ и
ЦКВЗ, в чиито разрешения за дейност не
е посочено ниво на компетентност, както
и за МЦ/МДЦ/ДКЦ с разкрити легла за
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наблюдение и лечение до 48 часа и хосписи,
на които не се издава разрешение за дейност,
не се изиск ва ниво на компетентност, а
с ъ о т ве т с т вие с ус лови я т а за ск л юч ва не
на дог овор и изиск ва н и я та, пос очен и в
съответните КП, ВСМД и КПр/процедури,
за които се кандидатства.“
§ 2. В чл. 176 се създава ал. 7 със следното
съдържание:
„(7) При хоспитализация (планов прием)
по клинична пътека ЗОЛ може да представи
предварително извършени изследвания от
групата на образната диагностика и клинико-лабораторни изследвания, реализирани от
друго лечебно заведение преди дата на хоспитализация. Приемащото лечебно заведение
следва да зачете тези изследвания, както и
да ги използва при отчитане на клиничната
пътека, доколкото това не противоречи на
диагностично-лечебния алгоритъм на същата.
Давността на предварително извършените
клинико-лабораторни изследвания е 7 дни,
като за тези от групата на образната диагностика може да е и по-дълъг (но не повече
от 30 дни) преди датата на хоспитализация в
зависимост от вида им и клиничната преценка
на лекуващия лекар.“
§ 3. В приложение № ���������������
3��������������
„Първични медицински документи“ в таблица „Кодове на
специалности на лекари“ се създава нов ред:
„код 73 – Ангиология“.
§ 4. В приложение № 9 „Пакет дейности
и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“ в таблица „Заболявания на
ЗОЛ над 18 г.“:
1. Ред „Желязонедоимъчна анемия“ с кодове по МКБ 10: D50.00 и D50.9 се заличава.
2. В колона „Необходими консултации (специализирани медицински дейности и ВСД)“
към Рубрика по МКБ: „Неинсулинозависим
захарен диабет – възрастни на лечение само с
перорални противодиабетни лекарствени средства и/или диета с код по МКБ 10: Е11.5I79.2“
и Рубрика по МКБ: „Флебит и тромбофлебит
с код по МКБ 10: I80.0“ след думите „съдова
хирургия“ се добавя „или ангиология“.
§ 5. В приложение № 10 „Изисквания на
НЗОК за сключване на договор с лечебни
заведения за първична извънболнична медицинска помощ“ в таблица № 3 „Манипулации“,
ред 6-и думите „Осигуряване на постоянен
достъп до венозен път (венозен катетър)“ се
заменят с „Осигуряване на продължителен
периферен венозен достъп“.
§ 6. В приложение № 11 „Изисквания на
НЗОК за сключване на договор с лечебни
заведения за специализирана извънболнична
медицинска помощ“:
1. В буква „А“ „Общомедицински дейности“:
а) таблица „Манипулации“ се изменя така
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„
39.97

Инжекции – подкожни, мускулни и венозни

38.93

Осигуряване на продължителен периферен
венозен достъп

38.99 Венозна пункция и вземане на кръв
39.97

Инсталиране на медикаменти през катетър
(сонда), дренаж

39.97 Венозна инфузия
57.94 Въвеждане на уретрален катетър
96.48 Промиване на уретрален катетър
57.95 Смяна на уретрален катетър
93.93 Изкуствена вентилация
99.63 Непряк сърдечен масаж
93.57 Всички видове превръзки
39.98

Механична хемостаза и/или локално
прилагане на хемостатични лекарства

“
б) в таблица „Основно оборудване и инструментариум за изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ“, ред
13-и „ЕКГ апарат“ и ред 21-ви „Иглодържател“
се заличават;
в) в забележката към таблица „Основно
оборудване и инструментариум за изпълнителите на специализирана извънболнична
медицинска помощ“ т. 13 и 21 се заличават;
г) в таблица „Консумативи за изпълнителите на специализирана извънболнична
медицинска помощ в кабинета на лекаря
специалист“, ред 11-и „Анестетик (локален)“,
ред 14-и „Назогастрална сонда и сонда за
стомашна промивка“, ред 15-и „Интубационна
тръба“ и ред 21-ви „Игли с конец – стерилни,
различни размери“ се заличават.
2. В буква „Б“ „Пакети специализирани и
високоспециализирани медицински дейности
по специалности“:
а) в пакет „Нервни болести, детска неврология“, в таблица „Специализирани медицински дейности“, ред 3-ти „Диагностичнотерапевтична лумбална пункция“ с код 03.31
се заличава;
б) в пакет „Вътрешни болести“, в таблица
„Специа лизирани медицинск и дейности“,
ред 7-и „Мануално изследване на ректум“
с код 89.34, ред 8-и „Промивка на катетри
и стоми“ с кодове 96.3, 96.4, 96.5 и 96.6, ред
12-и „Плеврална пункция“ с код 34.04 и ред
14-и „Локално обезболяване“ с код 04.81 се
заличават;
в) в пакет „Гастроентерология и детска гастроентерология“, в таблица „Специализирани
медицински дейности“, ред 2-ри „Отстраняване
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на чуждо тяло от ректум – без ексцизия“ с
код 98.05 и ред 6-и „Ректална тампонада“ с
код 96.19 се заличават;
г) в пакет „Кардиология и Детска кардиология“, в таблица „Специализирани медицински дейности“, ред 4-ти „Плеврална и
перикардна пункция: Плеврална пункция с
код 34.04 и Перикардна пункция с код 37.0“
се изменя така:
„Плеврална пункция с код 34.04.“;
д) в пакет „Съдова хирургия“:
аа) наименованието на пакета се изменя
така:
„Съдова хирургия, ангиология“;
бб) в таблица „Специалност“ се добавя
нов ред:
„код 73 – Ангиология“;
вв) в част „Високоспециализирани медицински дейности“, високоспециализираната
медицинска дейност „Венозни инфузии на
вазоактивни медикаменти при застрашаващи
живота състояния“ с код 99.29 и „Оборудване, съгласно медицински стандарт „Общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия,
съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и
лицево-челюстна хирургия“ се заличават;
е) в пакет „Хирургия“:
аа) наименованието на пакета се изменя
така:
„Хирургия, Детска хирургия“;
бб) в таблица „Специалност“ се добавя
нов ред:
„код 50 – Детска хирургия“;
вв) в таблица „Специализирани медицински дейности“, ред 8-и „Диагностична пунк
ция при повърхностни кисти и абсцеси“ с
код 86.09, ред 10-и „Ректална тампонада при
анално кръвотечение“ с код 96.19 и ред 23-ти
„Профилактичните прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на
простата“ с код Z12.5 се заличават;
гг) в забележка към таблица „Специализирани медицински дейности“ думите „от
злокачествени заболявания на простата“ се
заличават;
ж) в забележката към т. Б „Пакети специализирани и високоспециализирани „*За ДКЦ,
МЦ, МДЦ, групови практики и индивидуални
практики, които се намират в една сграда,
позициите, отбелязани със „*“ (звезда), не са
задължителни за всеки отделен кабинет. В
този случай специалистите могат да ползват
общо оборудване, което се намира на място
с гарантиран достъп за всички“ се изменят
така „За ДКЦ, МЦ, МДЦ, групови практики
и индивидуални практики, които се намират в една сграда, специалистите могат да
ползват общо оборудване, което се намира
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на място с гарантиран достъп за всички, при
извършване на специализирани медицински
дейности, които изискват еднакво оборудване,
съгласно съответните медицински стандарти
по специалности“;
з) в пакет „Имунология“:
аа) наименованието на пакета се изменя
така:
„Клинична имунология“;
бб) в таблица „Специализирани изследвания“ се създават ред 7-и и 8-и:
„Ред 7-и „Изследване на С-реактивен протеин с код 01.38“
Ред 8-и „Изследване на ревматоиден фактор
с код 02.10“;“
вв) в таблица „Високоспециализирани изследвания“, в частта „Хормони“ се създава
ред 3-ти:
„Ред 3-ти „Определяне на Anti-TPO с код
10.27“;
и) в пакет „К линична лаборатория“, в
таблица „Специализирани изследвания“, в
част V „Клинично-химични изследвания“, в
т. А „Субстрати“ се създават ред 16-и и 17-и:
„Ред 16-и „Антистрептолизинов титър (AST)
(ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции) с код 02.09“
Ред 17-и „Изследване на ревма фактор (RF)
с код 02.10“;“
и) в пакет „Клинична микробиология“:
аа) в таблица „Специализирани изследвания“, в ред 10-и специализираното изследване
„Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит) с код
02.10“ се заменя с „Диагностично изследване
за ревматоиден артрит с код 02.10“;
бб) в таблица „Специализирани изследвания“, в ред 11-и специализираното изследване
„Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза) с
код 02.11“ се заменя с „Диагностично изследване за инфекциозна мононуклеоза с код 02.11“;
вв) в таблица „Специализирани изследвания“, в ред 12-и специализираното изследване
„Chlamydia (сух тест) с код 02.20“ се заменя
с „Диагностично изследване за Chlamydia с
код 02.20“.
§ 7. В приложение № 13 „Дейности на ОПЛ
по имунопрофилактика, програма „Детско
здравеопазване“, профилактични прегледи на
ЗОЛ над 18 години, формиране на рискови
групи при ЗОЛ над 18 години и програма
„Майчино здравеопазване“, в таблицата към
Програма „Детско здравеопазване“, Дейности
на ОПЛ по програма „Детско здравеопазване“,
в колона „Профилактичен преглед“ към Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата (състояние на пубертетното
развитие) с МКБ код Z00.3 и Рутинна обща
проверка на здравето на други определени
подгрупи от населението (ученици) с МКБ
код Z10.8 се добавя т. 6:
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„6. Изследване на урина за протеин (с
тест-лента в кабинет)“.
§ 8. В приложение № 14 „Пакет дейности
и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист“:
1. В частта „Заболявания при ЗОЛ от 0
до 18 г.“:
а) в колона „Необходими консултации (специализирани медицински дейности и ВСД)“
към Рубрика по МКБ: „Ехинококоза с кодове
по МКБ 10: В67.0, В67.1, В67.3 и В67.4“ след
думата „хирург“ се добавя „или детски хирург“;
б) в колона „Необходими консултации (специализирани медицински дейности и ВСД)“
към Рубрика по МКБ: „Захарен диабет с код
по МКБ Е10.5 I79.2“ след думата „съдова хирургия“ се добавя „ангиология“, а след думата
„хирургия“ се добавя „детска хирургия“;
в) ред „Кистозна фиброза муковисцидоза“
с МКБ код Е84.0 и МКБ код Е84.1 Р75 се
заличава;
г) ред „Желязонедоимъчна анемия“ с МКБ
код D50.0 и МКБ код D50.9 се заличава;
д) в ред „Язва на стомаха“ заболяванията:
„Язва на стомаха, хронична или неуточнена,
с кръвоизлив“ с МКБ код К25.4, „Язва на
стомаха, хронична или неуточнена, с перфорация“ с МКБ код К25.5, „Язва на стомаха,
хронична или неуточнена, с кръвоизлив и
перфорация“ с МКБ код К25.6 и „Язва на
стомаха, неуточнена като остра или хронична,
без кръвоизлив или перфорация“ с МКБ код
К25.9 се заличават;
е) в ред „Язва на дванадесетопръстника“
заболяванията: „Язва на дванадесетопръстника, хронична или неуточнена, с кръвоизлив“ с
МКБ код К26.4, „Язва на дванадесетопръстника, хронична или неуточнена, с перфорация“
с МКБ код К26.5, „Язва на дванадесетопръстника, хронична или неуточнена, с кръвоизлив
и перфорация“ с МКБ код К26.6 и „Язва на
дванадесетопръстника, неуточнена като остра
или хронична, без кръвоизлив или перфорация“ с МКБ код К26.9 се заличават;
ж) в колона „Необходими консултации (специализирани медицински дейности и ВСД)“
към Рубрика по МКБ: „Вродени аномалии
на хранопровода с кодове по МКБ 10: Q39.1
и Q39.3“ и Рубрика по МКБ: „Други вродени
аномалии на черва с код по МКБ 10: Q43.0“
след думата „хирург“ се добавя „или детски
хирург“;
з) в колона „Специалист, провеждащ диспансеризацията“ към Рубрика по МКБ: „Последици от термични и химични изгаряния
и измръзване с кодове по МКБ 10: Т95.0 и
Т95.1“ след думата „хирургия“ се добавя „или
детска хирургия“.
2. В частта „Заболявания при ЗОЛ над 18 г.“:
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а) в колона „Необходими консултации (специализирани медицински дейности и ВСД)“
към Рубрика по МКБ: „Инсулинозависим
захарен диабет с код по МКБ 10: Е10.5 I79.2“
и Рубрика по МК Б: „Неинсулинозависим
захарен диабет – възрастни на инсулиново
лечение с код по МКБ 10: Е11.5 I79.2“ след
думите „съдова хирургия“ се добавя „или
ангиология“;
б) ред „Кистозна фиброза (муковисцидоза)“
с код Е84.0 и код Е84.1 се заличава;
в) в колона „С пец иа л ис т, п ровеж да щ
диспансеризацията“ към Рубрики по МКБ
„Атеросклероза с код по МКБ 10: I70.2“, „Аневризма и дисекация на аортата с кодове по
МКБ 10: I71.4 и I71.6“, „Аневризма и дисекация
на аортата. Наличие на сърдечни и съдови
имплантанти и трансплантант с кодове по
МКБ 10: I71.4Z95.9 и I71.6Z95.9“, „Аневризма
и дисекация на аортата. Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти
с кодове по МКБ 10: I71.2Z95.9, I71.4Z95.9 и
I71.6Z95.9“, „Други видове аневризма с код по
МКБ 10: I72“, „Други болести на периферните
съдове с код по МКБ 10: I73.1“, „Флебит и
тромбофлебит с кодове по МКБ 10: I80.2 и
I80.1“, „Варикозни вени на долните крайници с
кодове по МКБ 10: I83.0, I83.1 и I83.2“, „Други
неинфекциозни болести на лимфните съдове
и лимфните възли с код по МКБ 10: I89.1“,
„Постпроцедурни болести на органите на
кръвообращението, некласифицирани другаде,
с код по МКБ 10: I97.2“ след думите „съдова
хирургия“ се добавя „или ангиология“;
г) в забележките, във второто изречение със
„*“ след думите „съдова хирургия“ се добавя
„или ангиология“.
§ 9. В приложение № 15 „Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма
„Детско здравеопазване“, на лекаря специалист
по „Акушерство и гинекология“ по програма
„Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ от рискови
групи“, в таблицата към програма „Детско
здравеопазване“, Дейности на специалист по
педиатрия по програма „Детско здравеопазване“ – за деца от 0 до 18 г., в колона „Профилактичен преглед“ към Изследване за оценка
на състоянието на развитието на юношата
(състояние на пубертетното развитие) с код
Z00.3 и Рутинна обща проверка на здравето
на други определени подгрупи от населението
(ученици) с код Z10.8 се добавя т. 6:
„6. Изследване на урина за протеин (с
тест-лента в кабинет).“
§ 10. В п ри ложен ие № 16 „К л и н и ч н и
пътеки“ се правят следните изменения и
допълнения:
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1. Клинична пътека (КП) № 8 „Диабетна
полиневропатия“ се заличава.
2. В К П № 13 „Наследс т вен и и дег е
неративни заболявания на нервната система
при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и
моторния неврон (ЛАС�������������������
)������������������
“ в таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9-КМ“,
„Процедури, отнасящи се до психиката, 94.02
„прилагане на психологичен тест (MMSE)
прилагане на“ се изменя така:
„Benton Visual Retention Test /BVRT/ или
Clock Drawing Test/CDT/
визуално ретенционен тест и конструктивен праксис;
Isaacs’Set Test /IST/ – тест за вербална
флуидност;
Десет думи – тест на Лурия за оценка
компонентите на паметта.
Wisconsin Card Sorting Test /WCST/ или
Stroop test – тест за екзекутивни функции“.
3. В КП № 26 „Заболявания на горния
гастроинтестинален тракт“:
а) текстът под таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ“: „Договор за
клинична пътека № 26 се сключва от лечебно
заведение, което сключва договор и за КП
№ 27“ се заличава;
б) в т. I „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 1
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи
на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица
„Задължителни звена/медицинска апаратура“
текстът „клиника/отделение по вътрешни
болести – при наличие на специалист по
гастроентерология“ се заличава;
в) т екс т ът в раздел І „Услови я за ск л ючва не на дог овор и за изп ъ л нен ие на к л ин и ч ната п ът ек а“, т. 3 „Необход и м и спец иа л ис т и за изп ъ л нен ие на к л и н и ч ната
п ът ек а“, Блок 1 „Необход и м и спец иа л ис т и
за изп ъ л нен ие на к л и н и ч ната п ът ек а за
лечен ие на па ц иен т и на въ зрас т на д 18
г од и н и“ се измен я та к а:
„Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
– лекар/и със специалност по гастроентерология,
или
лекари със специалност по вътрешни болести – минимум двама;
– лекар със специалност по образна диагностика;
– лекар със специа лност по к линична
лаборатория.
От работещите в структурата лекари специалисти минимум един с квалификация по
„конвенционална абдоминална ехография“
и „конвенционална горна и долна гастро
интестинална ендоскопия с биопсия – първо
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ниво“. Сертификат, издаден от отдел „Следдипломна квалификация“ към Медицински
университет“.
4. В КП № 28 „Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на гастроинтестиналния тракт“, в таблица
„Ск ъпост ру ващ и медиц инск и издели я за
провеждане на лечение“ се добавят следните
медицински изделия за провеждане на лечение, за които НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
П о л и п е к т о м и ч н а НЗОК не заплаща посопримка еднократна ченото изделие
Игла ендоскопска ед- НЗОК не заплаща посонократна
ченото изделие
Клипси за ендоскоп- НЗОК не заплаща пососка хемостаза
ченото изделие
Балон – дилататор

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сет за ПЕГ

НЗОК не заплаща посоченото изделие
“

5. В КП № 31 „Ендоскопско и медикамен тозно лечение п ри ост ро к ървене от
гастроинтестиналния тракт“, в т. I „Условия
за сключване на договор и за изпълнение
на клиничната пътека“, в края на т. 2 „Задължителни звена, медицинска апаратура и
оборудване, необходими за изпълнение на
алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител
на болнична помощ“ се създава таблица
„Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение“ със следните медицински
изделия за провеждане на лечение, за които
НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Сет за лигиране ед- НЗОК не заплаща посонократен
ченото изделие
Игла ендоскопска ед- НЗОК не заплаща посонократна
ченото изделие
Клипси за ендоскоп- НЗОК не заплаща пососка хемостаза
ченото изделие

“
6. В КП № 32 „Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса
и перитонеума“, в таблица „Скъпоструващи
медицински изделия за провеждане на лечение“ се добавят следните медицински изделия
за провеждане на лечение, за които НЗОК
не заплаща:
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„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
НЗОК не заплаща
ченото изделие
Водачи за протези- НЗОК не заплаща
ране
ченото изделие
НЗОК не заплаща
Папилотоми
ченото изделие
Игла за чернодробна НЗОК не заплаща
биопсия
ченото изделие
И гла за а л кохол на НЗОК не заплаща
аблация
ченото изделие
Сетове за перкутанен
НЗОК не заплаща
дренаж под ехографченото изделие
ски контрол
Сет за трансгастрална НЗОК не заплаща
цистостомия
ченото изделие
Балон дилататор

посопосопосопосопосопосопосо-

“
7. В КП № 34 „Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)“, в т. I „Условия за
сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в края на т. 2 „Задължителни
звена, медицинска апаратура и оборудване,
необходими за изпълнение на алгоритъма на
пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична
помощ“ се създава таблица „Скъпоструващи
медицински изделия за провеждане на лечение“ със следното медицинско изделие за
провеждане на лечение, за което НЗОК не
заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Консумативи за екстра- НЗОК не заплаща посокорпорална депурация ченото изделие

“
8. В КП № 47.1 „Нестабилна форма на
ангина пекторис/остър миокарден инфаркт
без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден“ и КП
№ 47.2 „Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно
изследване и/или интервенционално лечение
без насочване за ранна коронарография и с
минимален болничен престой 3 дни“ текстът,
посочен в т. II „Индикации за хоспитализация
и лечение“:
а) т. 1 „Индикации за хоспитализация“,
Спешни: „т. 1 Болни със сигурен остър коронарен синдром (остър миокарден инфаркт)
със ST-сегмент елевация повече от 12 ч от
началото на клиничната симптомотика или
без персистираща ST-сегмент елевация“ се
изменя така: „т. 1 Болни със сигурен остър
коронарен синдром (остър миокарден инфаркт)
със ST сегмент елевация повече от 24 ч от
началото на клиничната симптомотика или
без персистираща ST сегмент елевация“;
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б) т. 2 „Диагностично-лечебен алгоритъм“
след думите „– преходен бедрен блок (ЛББ)“
се добавя следното: „Болните с ОКС, с персистираща ST-сегмент елевация, с давност над
24 часа, се насочват в първите 24 – 48 часа
за хоспитализация към високоспециализирано
ЛЗБП до 48-ия час, препоръчително до 24-тия
час, и минимален престой 1 ден, като в ИЗ
и епикризата се отбелязва ЛЗБП, към което
е насочен пациентът.
При болните с ОКС, без персистираща
ST����������������������������������������
-сегмент елевация до 24-тия час задължително се прави оценка на риска* от клиничното протичане на заболяването и данните
от неинвазивните лабораторни изследвания.
По-нататъшното терапевтично поведение се
определя от оценката на риска. При неизвършена такава оценка клиничната пътека не се
счита за завършена“;
в) текстът за оценка на риска се изменя така:
„Болните с ОКС, с персистираща ST-сегмент
елевация, с давност над 24 часа, се насочват в
първите 24 – 48 часа за хоспитализация към
високоспециализирано ЛЗБП до 48-ия час,
препоръчително до 24-тия час, и минимален
престой 1 ден, като в ИЗ и епикризата се отбелязва ЛЗБП, към което е насочен пациентът.
При болните с ОКС, без персистираща
ST����������������������������������������
-сегмент елевация до 24-тия час задължително се прави оценка на риска* от клиничното протичане на заболяването и данните
от неинвазивните лабораторни изследвания.
По-нататъшното терапевтично поведение се
определя от оценката на риска. При неизвършена такава оценка клиничната пътека не се
счита за завършена.
*Оценка на риска за възникване на миокарден инфаркт или смърт при болни с остър коронарен синдром без персистираща ST-сегмент
елевация – прави се в първите 24 часа според
GR ACE скалата на интернет страницата на
Global Registry of Acute Coronary Events:
http://w w w.outcomes-umassmed.org/grace/
acs_risk/acs_risk_content.html
Разпечатката от интернет страницата се
прилага в ИЗ и оценката на риска от болнична
смъртност в точки се отразява в епикризата
съгласно следните таблици:
Риск от болнична смъртност при пациенти
с ОКС без персистираща ST-сегмент елевация,
съгласно GR ACE скала
нисък риск
1 – 108 т.
< 1 %
умерен риск
109 – 140 т.
1 – 3 %
висок риск
> 140 т.
> 3 %
При наличие на висок и умерен клиничен
риск болният се насочва за ранно диагностично
инвазивно изследване към високоспециализирано ЛЗБП до 48-ия час, препоръчително
до 24-тия час, и минимален престой 1 ден,
като в ИЗ и епикризата се отбелязва ЛЗБП,
към което е насочен пациентът.
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При наличие на допълнителен рисков фактор, като рецидив на ангина или миокардна
исхемия, повишаване и последващо понижение
на тропонин, захарен диабет, предшестваща
коронарна реваскуларизация, високорискова
камерна аритмия, GFR под 60 мл/мин/1,73
кв. м, ЛК ФИ под 40 %, пациентът може да
се насочи към високоспециализирано ЛЗБП
за диагностично инвазивно изследване независимо от оценката по GR ACE скалата.“
9. В КП № 48 „Нестабилна форма на ангина
пекторис с инвазивно изследване“ текстът,
посочен в т. II „Индикации за хоспитализация
и лечение“, т. 2 „Диагностично-лечебен алгоритъм“ за оценка на риска, се изменя така:
„*Оценка на риска за възникване на миокарден инфаркт или смърт при болни с остър
коронарен синдром – прави се в първите 24
часа според GR ACE скала:
http://w w w.outcomes-umassmed.org/grace/
acs_risk/acs_risk_content.html
Разпечатката от интернет страницата се
прилага в ИЗ и оценката на риска от болнична смъртност в % се отразява в епикризата
съгласно следните таблици:
Риск от болнична смъртност при пациенти
с нестабилна ангина и ОКС без персистираща
ST-сегмент елевация, съгласно GR ACE скала
нисък риск
1 – 108 т.
< 1 %
умерен риск
109 – 140 т.
1 – 3 %
висок риск
> 140 т.
> 3 %
Риск от болнична смъртност при пациенти
с ОКС със персистираща ST-сегмент елевация,
съгласно GR ACE скала
нисък риск
49 – 125 т.
< 2 %
умерен риск
126 – 154 т.
2 – 5 %
висок риск
> 155 т.
> 5 %
Разпечатката от интернет страницата се
прилага в ИЗ и оценката на риска от болнична
смъртност в точки се отразява в епикризата
съгласно следните таблици:
Болните с нестабилна стенокардия с висок
и умерен риск се хоспитализират спешно и
се започва консервативно лечение както при
остър коронарен синдром.
При болни с НАП и висок и умерен риск се
провежда задължително селективна коронарна
ангиография и при неподходяща коронарна
анатомия за интервенционално лечение се
насочват за оперативна реваскуларизация.
При наличие на допълнителен рисков фактор, като рецидив на ангина или миокардна
исхемия, повишаване и последващо понижение
на тропонин, захарен диабет, предшестваща
коронарна реваскуларизация, високорискова
камерна аритмия, GFR под 60 мл/мин/1,73 кв.
м, ЛК ФИ под 40 %, независимо от оценката по
GRACE скалата може да се проведе селективна
коронарна ангиография и при неподходяща
коронарна анатомия за интервенционално
лечение тези болни се насочват за оперативна
реваскуларизация.
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Консервативната терапия при болни с нестабилна ангина пекторис с висок и умерен риск
се провежда с нитропрепарати, бета-блокери,
антиагреганти, антикоагуланти (нефракциониран хепарин, нискомолекулен хепарин и
др.), ACE инхибитори, калциеви антагонисти,
статини (интензивна доза), обезболяващи
медикаменти (опиати).“
10. В КП № 49 „Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение“
текстът, посочен в т. ���������������������
II�������������������
„Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 2 „Диагностичнолечебен алгоритъм“ за оценка на риска, се
изменя така:
„*Оценка на риска за възникване на миокарден инфаркт или смърт при болни с остър
коронарен синдром – прави се в първите 24
часа според GR ACE скала:
http://w w w.outcomes-umassmed.org/grace/
acs_risk/acs_risk_content.html
Разпечатката от интернет страницата се
прилага в ИЗ и оценката на риска от болнична
смъртност в точки се отразява в епикризата
съгласно следните таблици:
Риск от болнична смъртност при пациенти
с нестабилна ангина и ОКС без персистираща
ST-сегмент елевация, съгласно GR ACE скала
нисък риск
1 – 108 т.
< 1 %
умерен риск
109 – 140 т.
1 – 3 %
висок риск
> 140 т.
> 3 %
Оценката на риска от клиничното протичане на заболяването и данните от неинвазивните лабораторни изследвания, която може
да е извършена в друго ЛЗБП, задължително
се отразява в ИЗ и епикризата.
Болните с нестабилна стенокардия с висок
и умерен риск се хоспитализират спешно и
се започва консервативно лечение както при
остър коронарен синдром.
При болни с Н А П и висок и у мерен
риск се провежда задължително селективна
коронарна ангиография и при подходяща
коронарна анатомия се осъществява спешна
интервенционална лечебна продура.
При на личие на допълнителен рисков
фактор, като рецидив на ангина или миокардна исхемия, повишаване и последващо
пони жение на тропонин, захарен диабет,
предшестваща коронарна реваскуларизация,
високорискова камерна аритмия, GFR под 60
мл/мин/1,73 кв. м, ЛК ФИ под 40 %, независимо от оценката по GR ACE скалата може да
се���������������������������������������
��������������������������������������
проведе селективна коронарна ангиография и при неподходяща коронарна анатомия
за интервенционално лечение тези болни се
насочват за оперативна реваскуларизация.
Консервативната терапия при болни с нестабилна ангина пекторис с висок и умерен риск
се провежда с нитропрепарати, бета-блокери,
антиагреганти, антикоагуланти (нефракциониран хепарин, нискомолекулен хепарин и
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др.), ACE инхибитори, калциеви антагонисти,
статини (интензивна доза), обезболяващи
медикаменти (опиати).“
11. В КП № 63 „Гломерулонефрити – остри
и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица
под 18 години“ в т. �����������������������
II���������������������
„Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 4 „Дехоспитализация
и определяне на следболничен режим“ след
„Медицински критерии за дехоспитализация“
се добавя текст „Забележка: Стойността на
имуносупресивната терапия, прилагана по КП
№ 63 за състояния/усложнения, произтичащи
от основното заболяване или лечение, не се
включва в цената на клиничната пътека,
заплащана от НЗОК. Отчитането на приложените лекарствени продукти се извършва
ежемесечно с „Отчет за лечение с лекарствени
продукти по клинични процедури/процедура за
интензивно лечение или по клинични пътеки
в областта на онкологията, онкохематологията
и неонатологията“.
12. В КП № 65 „Лечение на хистологично
доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни
заболявания – при лица под 18 години“ в т. II
„Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 4
„Дехоспитализация и определяне на следболничен режим“ след „Медицински критерии за
дехоспитализация“ се добавя текст „Забележка:
Стойността на имуносупресивната терапия,
прилагана по КП № 65 за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване
или лечение, не се включва в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК. Отчитането на приложените лекарствени продукти
се извършва ежемесечно с „Отчет за лечение
с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по
клинични пътеки в областта на онкологията,
онкохематологията и неонатологията“.
13. В КП № 70 „Трансуретрално оперативно
лечение при онкологични заболявания на
пикочния мехур стадии T1-4, N 0-3, M 0-1“,
в т. I „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3
„Необходими специалисти за изпълнение на
клиничната пътека“, в „Блок 1. Необходими
специалисти за лечение на пациенти на възраст
над 18 години“ текстът:
„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология, от които единият с 5 години стаж по специалността“ се
изменя така:
„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология“.
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14. В КП № 71 „Радикална цистопроста
тектоми я с ортотопичен пикочен мех у р“
в т. I „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3
„Необходими специалисти за изпълнение на
клиничната пътека“, в „Блок 1. Необходими
специалисти за лечение на пациенти на възраст
над 18 години“ текстът
„– шестима лекари със специалност по
урология, един от които със стаж над 5 години
по специалността“ се изменя така:
„– шест лекари, о т кои т о чет и рима с
придобита специалност по урология, един
от които със стаж над 5 (пет) години по
специалността.“
15. В КП № 72 „Трансуретрална простатектомия“ в т. I „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3
„Необходими специалисти за изпълнение на
клиничната пътека“, в „Блок 1. Необходими
специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години“ текстът
„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология, от които единият с 5 години стаж по специалността“ се
изменя така:
„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология“.
16. В К П № 73 „Отворени оперативни
процедури при доброкачествена хиперплазия
на простатната жлеза и нейните усложнения,
с изключение на ендоскопски методи“ в т. I
„Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3 „Необходими
специалисти за изпълнение на клиничната
пътека“, в „Блок 1. Необходими специалисти
за лечение на пациенти на възраст над 18
години“ текстът
„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
с ъ с спец иа л нос т по у ролог и я, о т кои т о
единият с 5 години стаж по специалността“
се изменя така:
„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология.“
17. К линична пътека № 76 „Бъбречнокаменна болест: уролитиаза – ендоскопски
методи на лечение“ се изменя така: „Ендоскопски процедури при обструкции на горните
пикочни пътища“.

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

В т. I „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3
„Необходими специалисти за изпълнение на
клиничната пътека“:
в „Блок 1. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“
текстът
„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология, от които единият с 5 години стаж по специалността“ се
изменя така:
„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология“;
в „Блок 2. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст под 18 години“ текстът
„�����������������������������������������
– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология“ се
изменя така:
– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология“.
18. В КП № 77 „Оперативни процедури при
вродени заболявания на пикочо-половата система“ в т. I „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3
„Необходими специалисти за изпълнение на
клиничната пътека“:
в „Блок 1. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“
текстът
„�����������������������������������������
– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари със специалност по урология, единият от
които с 5 години стаж по специалността“ се
изменя така:
„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология;“
в „Блок 2. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст под 18 години“ текстът
„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология“ се
изменя така:
„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология.“
19. В КП № 78 „Оперативни процедури върху
мъжка полова система“ в таблица „Скъпоструващи медицински изделия за провеждане
на лечение“ се добавя следното медицинско
изделие за провеждане на лечение, за които
НЗОК не заплаща:
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„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Индивидуална игла за
биопсия на простатна
жлеза

НЗОК не заплаща посочените изделия

“
20. В КП № 79 „Оперативни процедури
на долните пикочни пътища с голям обем
и сложност“ в т. I „Условия за сключване
на договор и за изпълнение на клиничната
пътека“, т. 3 „Необходими специалисти за
изпълнение на клиничната пътека“:
в „Блок 1. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“
текстът
„�����������������������������������������
– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология, от които единият с 5 години стаж по специалността“ се
изменя така:
„����������������������������������������
– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология;“
в „Блок 2. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“
текстът
„�����������������������������������������
– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология“ се
изменя така:
„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология.“
21. В КП № 80 „Оперативни процедури на
долните пикочни пътища със среден обем и
сложност“ текстът, посочен в т. I „Условия
за сключване на договор и за изпълнение на
клиничната пътека“, т. 3 „Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека“:
в „Блок 1. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“
текстът
„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология, от които единият с 5 години стаж по специалността“ се
изменя така:
„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология;“
в „Блок 2. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“
текстът
„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология“ се
изменя така:
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„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология.“
22. В КП № 81 „Оперативни процедури при
инконтиненция на урината“ текстът, посочен
в т. I „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3
„Необходими специалисти за изпълнение на
клиничната пътека“:
в „Блок 1. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“
текстът
„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология, от които единият с 5 години стаж по специалността“ се
изменя така:
„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология;“
в „Блок 2. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст под 18 години“
текстът
„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология“ се
изменя така:
„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология.“
23. В КП № 82 „Реконструктивни операции
в урологията“:
в т. I „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“ текстът
се изменя така:
„Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение с ниво на компетентност:
– ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Урология“;
– минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Хирургия – детска хирургия;“
в т. I „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3
„Необходими специалисти за изпълнение на
клиничната пътека“:
в „Блок 1. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“ текстът
„– шестима лекари със специалност по
урология“ се изменя така:
„– четирима лекари, от които двама със
специалност по урология;“
в „Блок 2. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст под 18 години“ текстът
„– шестима лекари със специалност по
урология;
или
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лекар със специалност по детска хирургия“
се изменя така:
„– четирима лекари, от които двама със
специалност по урология;
или
лекар със специалност по детска хирургия“.
24. В КП № 85 „Оперативни процедури
на бъбрека и уретера с голям и много голям
обем и сложност“, т. I „Условия за сключване
на договор и за изпълнение на клиничната
пътека“, т. 3 „Необходими специалисти за
изпълнение на клиничната пътека“:
в „Блок 1. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“
текстът
„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология, от които единият с 5 години стаж по специалността“ се
изменя така:
„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология;“
в „Блок 2. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст под 18 години“
текстът
„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология“ се
изменя така:
„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология.“
25. В КП № 86 „Оперативни процедури на
бъбрека и уретера със среден обем и сложност“, т. I „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3
„Необходими специалисти за изпълнение на
клиничната пътека“:
в „Блок 1. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“
текстът
„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология, от които единият с 5 години стаж по специалността“ се
изменя така:
„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология;
– за хирургично отделение – двама лекари
със специалност по урология;“
в „Блок 2. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст под 18 години“
текстът
„– за клиника/отделение по урология – трима лекари със специалност по урология“ се
изменя така:
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„– за клиника/отделение по урология – четирима лекари, от които двама със специалност по урология.“
26. В КП № 87 „Радикална цистектомия.
Радикална цистопростатектомия“ в т. I „Условия за сключване на договор и за изпълнение
на клиничната пътека“, т. 3 „Необходими
специалисти за изпълнение на клиничната
пътека“, в „Блок 1. Необходими специалисти
за лечение на пациенти на възраст над 18
години“ текстът
„– шестима лекари със специалност по урология, един от които със стаж над 10 (десет)
години по специалността“ се изменя така:
„– шестима лекари, от които четирима с
придобита специалност по урология, един от
които със стаж над 10 години по специал
ността“.
27. В КП № 88 „Радикална простатектомия“:
а) в т. I „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3
„Необходими специалисти за изпълнение на
клиничната пътека“:
в „Блок 1. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“
текстът
„– шестима лекари със специалност по урология, един от които със стаж над 10 (десет)
години по специалността“ се изменя така:
„– шестима лекари, от които четирима с
придобита специалност по урология, един
от които със стаж над 10 (десет) години по
специалността“;
б) в таблица „Скъпоструващи медицински
изделия за провеждане на лечение“ се добавя
следното медицинско изделие за провеждане
на лечение, за които НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Консумативи за лапа- НЗОК не заплаща пороскопска и роботаси- сочените изделия
стирана хирургия

“
28. В КП № 114 „Глухота – диагностика
и консервативно лечение“ текстът относно
изискване за завършване на КП за лица под
18 години се изменя така:
„Изискване: При лица под 18 години клиничната пътека се счита за завършена, ако са
приложени и отчетени четири диагностични
процедури, като едната задължително е **95.23,
и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури
по МКБ-9 КМ.“
29. В КП № 122 „Оперативно лечение на
неоплазми на ларинкс, фаринкс, шия и шийни метастази“ в т. I „Условия за сключване
на договор и за изпълнение на клиничната
пътека“, т. 3 „Необходими специалисти за
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изпълнение на клиничната пътека“, „Блок
1. Необходими специалисти за лечение на
пациенти на възраст над 18 години“ текстът
„– двама лекари със специалност по „УНГ
болести“ се изменя така:
„– четирима лекари със специалност по
„УНГ болести“.“
30. В КП № 156 „Оперативни процедури
на хранопровод, стомах и дуоденум с голям
и много голям обем и сложност, при лица
над 18 години“:
а) в таблица „Кодове на основни процедури
по МКБ-9КМ“ след код
„*44.29 друга пилоропластика
пилоропластика БДУ
ревизия на пилор“ се добавя код:
„*44.39 друга гастроентеростомия
байпас:
гастродуоденостомия
гастроентеростомия
гастро-гастростомия
гастройеюностомия без гастректомия БДУ;“
б) в таблица „Скъпоструващи медицински
изделия за провеждане на лечение“ се добавят
следните медицински изделия за провеждане
на лечение, за които НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Хранопроводни стен- НЗОК не заплаща посотове
чените изделия
С он д и за йеюна л но НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Перк у та н н и гас т ро  НЗОК не заплаща посостомни катетри – PEG чените изделия
Мешове и п ротезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“
31. В КП № 157 „Оперативни процедури на
хранопровод, стомах и дуоденум с голям и
много голям обем и сложност, при лица под
18 години“ в таблица „Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение“
се добавят следните медицински изделия за
провеждане на лечение, за които НЗОК не
заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Хранопроводни стен- НЗОК не заплаща посотове
чените изделия
С он д и за йеюна л но НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Перк у та н н и гас т ро  НЗОК не заплаща посостомни катетри – PEG чените изделия
Мешове и п ротезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“
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32. В КП № 158 „Оперативни процедури на
хранопровод, стомах и дуоденум със среден
обем и сложност, при лица над 18 години“
в таблица „Кодове на основни процедури по
МКБ-9КМ“ отпада код:
„*44.39 друга гастроентеростомия
байпас:
гастродуоденостомия
гастроентеростомия
гастро-гастростомия
гастройеюностомия без гастректомия БДУ.“
33. В КП № 160 „Оперативни процедури на
тънки и дебели черва, вкл. при заболявания
на мезентериума и ретроперитонеума с голям
и много голям обем и сложност, при лица
над 18 години“:
а) в таблица „Кодове на основни процедури
по МКБ-9КМ“ след код:
„*46.22 континентна (постоянна) илеостомия
д жоб по Kock за гас т рои н т ес т и на л но
отвеждане“ се добавя код:
„ревизия на чревна стома
*46.42 Възстановяване на периколостомна
херния;“
б) в таблица „Скъпоструващи медицински
изделия за провеждане на лечение“ се добавят
следните медицински изделия за провеждане
на лечение, за които НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Сонди за йеюна лно НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“
34. В КП № 161 „Оперативни процедури на
тънки и дебели черва, вкл. при заболявания
на мезентериума и ретроперитонеума с голям
и много голям обем и сложност, при лица
под 18 години“:
а) в таблица „Кодове на основни процедури
по МКБ-9КМ“ след код:
„*46.22 континентна (постоянна) илео
стомия
д жоб по Kock за гас т рои н т ес т и на л но
отвеждане“ се добавя код:
„ревизия на чревна стома
*46.42 Възстановяване на периколос томна
херния;“
б) в таблица „Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение“ се
добавят следните нови медицински изделия
за провеждане на лечение, за които НЗОК
не заплаща:
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„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Лапароскопски консу- НЗОК не заплаща посомативи
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“
35. В КП № 162 „Оперативни процедури
на тънки и дебели черва със среден обем и
сложност, при лица над 18 години“:
а) в таблица „Кодове на основни процедури
по МКБ-9КМ“ отпада код:
„ревизия на чревна стома
*46.42 Възстановяване на периколостомна
херния;“
б) в таблица „Скъпоструващи медицински
изделия за провеждане на лечение“ се добавят
следните медицински изделия за провеждане
на лечение, за които НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Лапароскопски кон- НЗОК не заплаща пососумативи
чените изделия
Сонди за йеюнално НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“
36. В КП № 163 „Оперативни процедури
на тънки и дебели черва със среден обем и
сложност, при лица под 18 години“:
а) в таблица „Кодове на основни процедури
по МКБ-9КМ“ отпада код:
„ревизия на чревна стома
*46.42 Възстановяване на периколостомна
херния“;
б) в таблица „Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение“ се
добавят следните нови медицински изделия
за провеждане на лечение, за които НЗОК
не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Лапароскопски кон- НЗОК не заплаща пососумативи
чените изделия
Сонди за йеюнално НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“
37. В КП № 165 „Хирургични интервенции
за затваряне на стома“ в таблица „Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на
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лечение“ се добавят следните медицински
изделия за провеждане на лечение, за които
НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Сонди за йеюнално НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“
38. В КП № 171 „Оперативни процедури
върху екстрахепаталните жлъчни пътища“:
а) в таблица „Кодове на основни процедури
по МКБ-9КМ“ след код:
„Холецистектомия
*51.21 друга частична Холецистектомия
ревизия на предишна холецистектомия
Изключва:
такава при лапароскопия-51.24“ се добавят
следните кодове:
„Анастомоза на жлъчен мехур или жлъчен
проток
Изключва: на хепаталния проток с гастроинтестиналния тракт
р е зек ц и я с а нас т омоза к ра й- с -к ра й –
51.61-51.69
*51.31 анастомоза на жлъчен мехур с хепатални пътища
*51.32 анастомоза на жлъчен мехур с черво
*51.34 анастомоза на жлъчен мехур със
стомах
*51.35 други анастомози на жлъчен мехур
анастомоза на жлъчния мехур БДУ
*51.36 холедохоентеростомия
*51.37 анастомоза на хепаталния проток с
гастроинтестиналния тракт
портоентеростомия (операция) на Kasai
*51.39 Други анастомози на жлъчния проток
анастомоза на жлъчен проток БДУ
анастомоза на неуточнен жлъчен проток със:
черво
панкреас
черен дроб
стомах;“
б) в т. I „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, в
края на т. 2 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за
изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение,
изпълнител на болнична помощ“ се създава
таблица „Скъпоструващи медицински изделия
за провеждане на лечение“ със следните медицински изделия за провеждане на лечение,
за които НЗОК не заплаща:
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„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Линеарни ушиватели НЗОК не заплаща посоченото изделие
Лапароскопски консу- НЗОК не заплаща посомативи
чените изделия
Сон ди за йеюна лно НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“
39. В КП № 172 „Оперативни процедури
върху черен дроб“ в т. I „Условия за сключване
на договор и за изпълнение на клиничната
пътека“, в края на т. 2 „Задължителни звена,
медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното
заведение, изпълнител на болнична помощ“
се създава таблица със следните медицински
изделия за провеждане на лечение, за които
НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Линеарни ушиватели НЗОК не заплаща посоченото изделие
Лапароскопски консу- НЗОК не заплаща посомативи
чените изделия
Сонди за йеюна лно НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“
40. В КП № 173 „Оперативни процедури
върху черен дроб при ехинококова болест“ в
т. I „Условия за сключване на договор и за
изпълнение на клиничната пътека“, в края на
т. 2 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение
на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител
на болнична помощ“ се създава таблица със
следните медицински изделия за провеждане
на лечение, за които НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Лапароскопски консу- НЗОК не заплаща посомативи
чените изделия
Сонди за йеюна лно НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

41. В КП № 174 „Оперативни процедури
върху панкреас и дистален холедох, с голям
и много голям обем и сложност“ в т. ������
I�����
„Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в края на т. 2
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, необходими за изпълнение на
алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител
на болнична помощ“ се създава таблица със
следните медицински изделия за провеждане
на лечение, за които НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели НЗОК не заплаща посоченото изделие
Лапароскопски консу- НЗОК не заплаща посомативи
чените изделия
Сонди за йеюна лно НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“
42. В КП № 175 „Оперативни процедури
върху панкреас и дистален холедох, със среден
обем и сложност“:
а) в таблица „Кодове на основни процедури
по МКБ-9КМ“ се заличават кодове:
„Анастомоза на жлъчен мехур или жлъчен
проток
Изключва: на хепаталния проток с гастроинтестиналния тракт
резекция с анастомоза край-с-край – 51.6151.69
*51.31 анастомоза на жлъчен мехур с хепатални пътища
*51.32 анастомоза на жлъчен мехур с черво
*51.34 анастомоза на жлъчен мехур със
стомах
*51.35 други анастомози на жлъчен мехур
анастомоза на жлъчния мехур БДУ
*51.36 холедохоентеростомия
*51.37 анастомоза на хепаталния проток с
гастроинтестиналния тракт
портоентеростомия (операция) на Kasai
*51.39 Други анастомози на жлъчния проток
анастомоза на жлъчен проток БДУ
анастомоза на неуточнен жлъчен проток
със:
черво
панкреас
черен дроб
стомах;“
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б) в т. ��������������������������������
I�������������������������������
„Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“,
в края на т. 2 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими
за изпълнение на алгоритъма на пътеката,
неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“ се
създава таблица със следните медицински
изделия за провеждане на лечение, за които
НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консу- НЗОК не заплаща посомативи
чените изделия
Сонди за йеюнално НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“
43. В КП № 176 „Оперативни процедури
върху далака при лица над 18 години“ в т. I
„Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в края на т. 2
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, необходими за изпълнение на
алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител
на болнична помощ“ се създава таблица със
следните медицински изделия за провеждане
на лечение, за които НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски кон- НЗОК не заплаща пососумативи
чените изделия
Сонди за йеюнално НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“
44. В КП № 177 „Оперативни процедури
върху далака при лица под 18 години“ в т. I
„Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в края на т. 2
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, необходими за изпълнение на
алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител
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на болнична помощ“ се създава таблица със
следните медицински изделия за провеждане
на лечение, за които НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски кон- НЗОК не заплаща пососумативи
чените изделия
Сонди за йеюнално НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия

“
45. В КП № 178 „Оперативни интервенции
при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции“ в т. I „Условия за сключване
на договор и за изпълнение на клиничната
пътека“, в края на т. 2 „Задължителни звена,
медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното
заведение, изпълнител на болнична помощ“
се създава таблица със следните медицински
изделия за провеждане на лечение, за които
НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Консумативи за ендо- НЗОК не заплаща посоваксистема
чените изделия

“
46. В КП № 181 „Оперативно лечение при
остър перитонит“ в т. I „Условия за сключване
на договор и за изпълнение на клиничната
пътека“, в края на т. 2 „Задължителни звена,
медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното
заведение, изпълнител на болнична помощ“
се създава таблица със следните медицински
изделия за провеждане на лечение, за които
НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски кон- НЗОК не заплаща пососумативи
чените изделия
Сонди за йеюнално НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия
Консумативи за ен- НЗОК не заплаща посодоваксистема
чените изделия

“
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47. В КП № 182 „Оперативно лечение на
интраабдоминални абсцеси“ в т. I „Условия
за сключване на договор и за изпълнение
на клиничната пътека“, в края на т. 2 „Задължителни звена, медицинска апаратура и
оборудване, необходими за изпълнение на
алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител
на болнична помощ“ се създава таблица със
следните медицински изделия за провеждане
на лечение, за които НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консу- НЗОК не заплаща посомативи
чените изделия
Сонди за йеюнално НЗОК не заплаща посохранене
чените изделия
Мешове и протезни НЗОК не заплаща посоматериали
чените изделия
Консумативи за ендо- НЗОК не заплаща посоваксистема
чените изделия

“
48. В КП № 197 „Конструиране на постоянен
достъп за хрониохемодиализа и за поставяне
на порт-а-кат за химиотерапия“ в т. ������
I�����
„Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в края на т. 2
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, необходими за изпълнение на
алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител
на болнична помощ“ се създава таблица със
следните медицински изделия за провеждане
на лечение, за които НЗОК не заплаща:
„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Постоянен катетър за НЗОК не заплаща посодиализа
чения консуматив

“
49. В КП № 214.1 „Оперативно лечение на
болести на бял дроб, медиастинум, плевра и
гръдна стена, без онкологични заболявания“
в т. I „Условия за сключване на договор и за
изпълнение на клиничната пътека“, в края на
т. 2 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение
на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител
на болнична помощ“ се създава таблица със
следните медицински изделия за провеждане
на лечение, за които НЗОК не заплаща:
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„Скъпоструващи медицински изделия за
провеждане на лечение
Механични ушиватели НЗОК не заплаща посоза бронх
чения консуматив
Механични ушиватели НЗОК не заплаща посоза паренхим
чения консуматив
Механични ушиватели НЗОК не заплаща посоза съдове
чения консуматив
Пластични материали НЗОК не заплаща посоза реконструкция
чения консуматив
Клипси

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Лепила и хемостатични НЗОК не заплаща посоматериали
чения консуматив
Плаки за реконструк- НЗОК не заплаща посоция на гръдна стена
чения консуматив

“
50. В КП № 241 „Физикална терапия и
рехабилитация при болести на периферна
нервна система“ в т. ���������������������
II�������������������
„Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 2 „Диагностичнолечебен алгоритъм“, текстът „Диагнозата се
основава на клиничното състояние, данни
от предварително проведена задължителна
електромиография до 4 месец преди хоспитализацията или епикриза за това заболяване
(при наличие на такава)“ се изменя така:
„Диагнозата се основава на клиничното състояние, данни от предварително проведена
задължителна електромиография до шестия
месец преди хоспитализацията или епикриза
за това заболяване (при наличие на такава).“
51. КП № 251 „Левкемии“:
а) в т. І „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“ относно
„възраст над 18 години“ текстът се изменя така:
„Клиничната пътека се изпълнява в клиника/
отделение минимум III ниво на компетентност
съгласно медицински стандарт по „Клинична
хематология“ или в клиника/отделение от II
ниво след решение на клинична комисия по
хематология.“;
б) в т. І „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3
„Необходими специалисти за изпълнение на
клиничната пътека“, Блок 1 „Необходими
специалисти за лечение на пациенти на възраст
над 18 години“, текстът
„������������������������������������
– трима лекари със специалност „Клинична хематология“
се изменя така:
„– трима лекари със специалност „Клинична хематология“ за клиника/отделение
III ниво;
или
– двама лекари със специалност „Клинична
хематология“ в клиника/отделение от II ниво
само за пациенти след решение на клинична
комисия по хематология.“
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52. В КП № 258.1 „Високотехнологично
лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания“ в т. ���������������������������
II�������������������������
„Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 2 „Диагностично-лечебен
алгоритъм“, т. 2.3 „Лечебен алгоритъм при
провеждане на високотехнологична брахитерапия“:
а) т. 2.�������������������������������
3������������������������������
.1 „Брахитерапия с висока мощност на дозата“, текстът в първия абзац се
изменя така:
„Брахитерапия с висока мощност на дозата
в облъчвания обем надвишава 12 Gy/h. Тя се
извършва машинно с дистанционно посленатоварване. Радиоактивният източник може
за бъде 192 Іr или 60 Co и се придвижва със
стъпков механизъм. Източникът се придвижва
автоматично и реализира планираната доза в
ограничен обем. За прецизно провеждане на
брахитерапията се използват набор от аплекатори и сонди, разположени в естествени
кухини или вътре в тъканите;“
б) т. 2.3.2 „Интерстициална брахитерапия
с ниска мощност на дозата“, текстът на „Наблюдение на болните при интракавитарна/
интерстициална брахитерапия“ се изменя така:
„Болните, провеждащи брахитерапия с висока мощност на дозата, се наблюдават както
тези за перкутантно лъчелечение.“
53. В КП № 274 „Диагностика и лечение
на дете с вродени аномалии“ в т. І�������
„Усло������
вия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, от таблица
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи
на т ери т ори я та на лечебно т о за ведение,
изпълнител на болнична помощ“ се заличава
звеното по т. 4 „���������������������������
Клиника/отделение по образна диагностика, разполагащо с КТ /МРТ, с
осигурено обслужване на болницата 24 часа
в денонощието, включително и при спешни
състояни я“. В таблицата „За д ъ л ж и телни
звена, медицинска апаратура и оборудване,
необходими за изпълнение на алгоритъма
на пътеката, неналични на територията на
лечебното заведение, изпълнител на болнична
помощ“ се добавя звено „Клиника/отделение
по образна диагностика, разполагащо с КТ /
МРТ, с осигурено обслужване на болницата
24 часа в денонощието, включително и при
спешни състояния“.
54. В КП № 281 „Хирургично лечение при
необширни изгаряния с площ от 1 до 19 %
от телесната повърхност, с хирургични интервенции“:
а) текстът по т. І „Условия за сключване
на договор и за изпълнение на клиничната
пътека“ се изменя така:
„К л и н и ч н ат а п ът ек а с е и зп ъ л н я в а в
к линика/отделение миним у м ІI ниво на
компетентност съгласно медицински стандарт
по „Хирургия“. Изискванията за наличие на
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задължителни звена, апаратура и специалисти
са в съответствие с медицински стандарт
„Хирургия“.
Забележка: В структура по хирургия от II
ниво на компетентност е допустимо извършване
на дейности от II ниво на компетентност по
специалността „Пластично-възстановителна
и ес т е т и ч на х и ру рг и я“ п ри спазва не на
изискванията относно налични специалисти
и оборудване.“;
б) в т. І „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“, в таблица
„Задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване, налични и функциониращи
на т ери т ори я та на лечебно т о за веден ие,
изпълнител на болнична помощ“ текстът „1.
Клиника/отделение по пластична хирургия“
се допълва с „или К линика/отделение по
хирургия;“
в) в т. І „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3
„Необходими специалисти за изпълнение на
клиничната пътека“:
в „Блок 1. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“
текстът
„– най-малко трима лекари с придобита
медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се изменя така:
„– най-малко двама лекари с придобита
медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия или един
лекар с придобита специалност и един специализиращ;“
в „Блок 2. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст под 18 години“
текстът
„– най-малко трима лекари с придобита
медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се изменя така:
„– най-малко двама лекари с придобита
медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия или един
лекар с придобита специалност и един специализиращ.“
55. В КП № 284 „Оперативно лечение на
последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан“, в т. І „Условия
за сключване на договор и за изпълнение на
клиничната пътека“, т.
�����������������������
3 „�����������������
Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека“:
в „Блок 1. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“ текстът
„– трима лекари с придобита медицинска
специалност по пластично-възстановителна
и естетична хирургия
или
трима лекари с придобита медицинска
специалност по УНГ;
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или
двама лекари с придобита медицинска
специалност по ЛЧХ“ се изменя така:
„– двама лекари с придобита медицинска
специалност по пластично-възстановителна
и естетична хирургия“
или
трима лекари с придобита медицинска
специалност по УНГ;
или
двама лекари с придобита медицинска
специалност по ЛЧХ;“
в „Блок 2. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст под 18 години“ текстът
„– трима лекари с придобита медицинска
специалност по пластично-възстановителна
и естетична хирургия
или
трима лекари с придобита медицинска
специалност по УНГ;
или
двама лекари с придобита медицинска
специалност по ЛЧХ“ се изменя така:
„– двама лекари с придобита медицинска
специалност по пластично-възстановителна
и естетична хирургия
или
трима лекари с придобита медицинска
специалност по УНГ;
или
двама лекари с придобита медицинска
специалност по ЛЧХ;“
56. В КП № 285 „Оперативно лечение на
кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване“ в т. І „Условия
за сключване на договор и за изпълнение на
клиничната пътека“, т.
�����������������������
3 „�����������������
Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека“:
в „Блок 1. Необходими специалисти за
лечение на пациенти на възраст над 18 години“ текстът
„– най-малко трима лекари с придобита
медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия
или
лекар със специалност по УНГ болести
или
лекар със специалност по лицево-челюстна
хирургия;“ се изменя така:
„– най-малко двама лекари с придобита
медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия,
или
лекар със специалност по УНГ болести
или
лекар със специалност по лицево-челюстна
хирургия;“
57. Клинична пътека № 307 „Реплантация
с микросъдова хирургия“ се изменя така:
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а) в таблица „Кодове на основни процедури
по МКБ-9КМ“ пред код:
„84.21 Реплантация на палец“
се добавя код:
„*04.6 Транспозиция на черепен или периферен нерв –
включва само микрохирургична трансплантация на нерв – плексус брахиалис (трункуси,
фасцикули) за деца до 1-годишна възраст;“
б) в т. І „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3
„Необходими специалисти за изпълнение на
клиничната пътека“:
в Блок 2 „Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека на възраст
под 18 години“ в края на текста „Лекари със
специалност по ортопедия и травматология, от
които поне един с общо 10 операции годишно
по оперативните процедури, посочени в тази
пътека“ се добавя „и 5 операции годишно за
плексусна увреда;“
в) в т. ІІ „Индикации за хоспитализация
и лечение“:
аа) в края на абзац „Индикации за хоспитализация“ се добавя следният текст:
„Индикации за хоспитализация и лечение
при плексусна увреда:
– Анамнестична травма с пареза/парализа
на плекус брахиалис при деца до 1-годишна
възраст;“
бб) в края на абзац „Относителни контраиндикации за извършване на реплантация“
се добавя следният текст:
„Контраиндикации за оперативно лечение
на плексусна увреда:
– Състояния, застрашаващи живота на
пострадалия;
– Малформации;“
вв) в т. 2 „Диагностично-лечебен алгоритъм“ след абзац „Необходими предоперативни
изследвания“ се добавя следният текст:
„Необходими предоперативни изследвания
при плексусна увреда:
– кръвни показатели;
– рентгенова снимка на бял дроб;
– образно изследване на раменна става,
ключица;
– компютърна томография по преценка
при съмнение за авулзия на трункус с менингоцеле;“
г) в „Информация за пациента (родителя,
настойника, попечителя)“ след последното
изречение се добавя:
„Информация за пациента (родителя, настойника, попечителя) с плексусна увреда:
Целта на нашата оперативна интервенция
е да възстановим травматично увредения
нервен сплит, който отговаря за функцията
на съответния горен крайник. Прави се ревизия и в зависимост от степента на увредата
на нервния сплит се предприема изчистване,
освобождаване на нервните влакна от сраствания и анатомично възстановяване чрез
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директен шев или присадък (нерви от долните
крайници). Това не нарушава функцията на
долните крайници.
В ранния постоперативен период се провежда антибиотична терапия с профилактична цел.
Оперативното лечение на травматично
увредения нервен сплит не изключва рехабилитацията на крайника. Тя се провежда
след 30-ия постоперативен ден по определена
схема.“
§ 11. В п ри ложен ие № 19 „К л и н и ч н и
процедури“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В К линична процеду ра (К Пр) № 05
„Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания“ текстът „Изискване:
Клиничната процедура се счита за завършена след провеждане на две от диагностични
процедури (една от които задължително е
**90.59) и отразяването им в медицинската
документация на пациента.“ се изменя така:
„Изиск ване: К линичната процеду ра се
счита за завършена след провеждане на две
от горепосочените процедури (една от които
задължително е 90.59) и отразяването им в
медицинската документация на пациента.“
2. В КПр № 06 „Диспансерно наблюдение
при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ навсякъде
изразът „обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.“ се
заличава.
3. В КПр № 07 „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно
лечение с прицелна перорална противотуморна
терапия и перорална химиотерапия“ текстът
от т. І „Условия за сключване на договор и за
изпълнение на клиничната процедура“ до т. 3
„Заключение при изписване на пациента“ на
т. ІІІ „Диагностично-терапевтичен алгоритъм“
се изменя така:
„І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА.
Изискванията за наличие на задължителни
звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Медицинска
онкология“ и медицински стандарт „Клинична
хематология“.
Забележка: Лечебните заведения, изпълн ители
на клинична процедура № 07, задължително
сключват и договор за изпълнение на КП
№ 251, 252, 254 или 298.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРУКТУРИ ПО
ОНКОХ ЕМАТОЛОГИЯ
1. ЗА ДЪЛ Ж ИТЕЛНИ ЗВЕН А, МЕДИЦИНСК А АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ,
ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Клиничната пътека се изпълнява в клиника/
отделение минимум III ниво на компетентност
съгласно медицински стандарт по „Клинична
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хематология“ или в клиника/отделение от II
ниво след решение на клинична комисия по
хематология съгласно Медицински стандарт
по Клинична хематология.
Лечебното заведение за болнична помощ
може да осигури чрез договор вменените като
задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване и с друго лечебно заведение
за извънболнична или болнична помощ,
разположено на територията му и имащо
договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника/отделение по клинична хематология/
онкохематология
2. Клинична лаборатория*
3. Лаборатория (отделение) по клинична патология
4. Микробиологична лаборатория**
5. Имунологична лаборатория (за II ниво на
компетентност – по договор)
6. Цитогенетична лаборатория (за II ниво на
компетентност – по договор)

*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не
разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването
на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с
клинична лаборатория – структура на друго
лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва
да бъде разположена в една и съща сграда с
болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово
осъществяване на дейностите по клинична
лаборатория за нуждите на структурата по
клинична хематология.
2. ЗА ДЪЛ Ж ИТЕЛНИ ЗВЕН А, МЕДИЦИНСК А АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕК АТА, НЕНАЛИЧНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА
ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ
може да осигури дейността на съответното
задължително звено чрез договор с друго
лечебно заведение на територията на населеното
място, което отговаря на изискванията за
апаратура, оборудване и специалисти за тази
КП и има договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура
1. Лаборатория по нуклеарно-медицинска диаг
ностика
2. Образна диагностика – рентгенов апарат за
скопия и графия, КАТ или МРТ
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3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА
– трима лекари със специалност „Клинична
хематология“ III ниво;
или
– двама лекари със специалност „Клинична
хематология“ в клиника/отделение от II ниво,
само за пациенти след решение на клинична
комисия по хематология;
– лекар със специа лност по к линична
лаборатория.
Забележка: Пероралното лекарствено лечение по клиничната процедура се предприема след решение на Клинична комисия по
хематология съгласно медицински стандарт
„Клинична хематология“ и „Методични указания за диагностика, лечение и проследяване
на пациенти със заболявания на кръвта и
кръвотворните органи“.
В решението на клиничната комисия е
посочен алгоритъм на лечение по клинична
процедура – лекарствен продукт, доза, ритъм
на приложение, продължителност, необходими
контролни изследвания.
Решение се издава при започване на лечението или при необходимост от промяната
му. Решенията се съхраняват в медицинската
документация на пациента.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРУКТУРИ ПО
ОНКОЛОГИЯ:
1. ЗА ДЪЛ Ж ИТЕЛНИ ЗВЕН А, МЕДИЦИНСК А АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ,
ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ
може да осигури чрез договор вменените като
задължителни звена, медицинска апаратура
и оборудване и с друго лечебно заведение
за извънболнична или болнична помощ,
разположено на територията му и имащо
договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника/отделение по медицинска онкология
или
Отделение по медицинска онкология в КОЦ, оборудвано с камина за разтваряне на цитостатици
2. Клинична лаборатория *
3. Образна диагностика

*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не
разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването
на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с
клинична лаборатория – структура на друго
лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва
да бъде разположена в една и съща сграда с
болницата или в рамките на болницата.
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2. ЗА ДЪЛ Ж ИТЕЛНИ ЗВЕН А, МЕДИЦИНСК А АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕК АТА, НЕНАЛИЧНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА
ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ
може да осигури дейността на съответното
задължително звено чрез договор с друго
лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията
за апаратура, оборудване и специалисти за
тази КП и има договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура
1. Лаборатория по нуклеарно-медицинска диаг
ностика
2. Апаратура за МРТ

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА
– двама лекари с призната специалност
медицинска онкология или вътрешни болести
и онкология;
– лекар със специалност по образна диагностика;
– лекар със специа лност по к линична
лаборатория.
Забележка: Перорално лекарствено лечение
по клиничната процедура се предприема след
решение на Клинична онкологична комисия
по химиотерапия (КОКХ), която се сформира,
съгласно медицински стандарт „Медицинска
онкология“.
Решение се издава при започване на лечението и при необходимост от смяна на лечебната
тактика съгласно медицинския стандарт. В
решението на КОКХ е посочен алгоритъм
на лечение – лекарствен продукт, ритъм на
приложение, продължителност, необходими
контролни изследвания.
Заповед за състава на Клинична онкологична комисия по химиотерапия – председател и членове, се издава от ръководителя на
лечебното заведение и се връчва на членовете
срещу подпис.
Решенията се съхраняват в медицинската
документация на пациента.
Лечението се провежда съгласно Националните медицински стандарти за системно
лекарствено лечение, оценка на лечебен ефект
и проследяване на злокачествени тумори при
възрастни, приети от Българското онкологично дружество и съобразени с Европейските
правила за лекорствено лечение (ESMO).
ІІ. ИНДИК АЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА.
Включването на пациентите по клиничната
процедура става след приключени три курса на
лечение за диагнозите, посочени в Наредбата
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за изменение и допълнение на Наредба 40 от
2004 г. (преходни и заключителни разпоредби,
§ 12, т. 5а), обн.,��������������������������������
�������������������������������
ДВ, бр. 97 от 9.12.2011 г.�����
����
Клиничната процедура се провежда с цел проследяване при пациенти, провеждащи домашно
лечение с прицелна перорална противотуморна
терапия и перорална химиотерапия.
III. ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧЕН
АЛГОРИТЪМ
1. М А ЛИГНЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Н А
КРЪВТА И КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ
Клиничната процедура се провежда при
пациенти с малигнени заболявания на кръвта
и кръвотворните органи при:
на ли чие на диагноза, поставена на
о снова н ие д иа г но с т и ч н и т е к ри т ери и з а
нозолог и ч нат а ед и н и ца , за лег на л и к ат о
изискване в съответните методични указания и
приета от клинична комисия със съответното
решение:
аргументирана препоръка от клинична
комисия за провеждане на перорална таргетна
терапи я или перора лна х имиотерапи я
с ъ о бра зно меж д у нар од н и и на ц иона л н и
методични указания и алгоритми, като:
– пероралната таргетна терапия при малигнени заболявания на кръвта и кръвотворните
органи се провежда в лечебни структури по
клинична хематология от ІІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по
„Клинична хематология“;
– пероралната химиотерапия при малигнени
заболявания на кръвта и кръвотворните органи
се провежда в лечебни структури по клинична
хематология от ІІ и ІІІ ниво на компетентност
съгласно препоръка на клинична комисия по
отношение лекарствен продукт, доза и ритъм
на приложение, интервал на проследяване,
необходими контролни изследвания.
Медицинските дейности по провеждане на
процедурата включват:
– оценка на параклиничните, имунологичните и генетичните показатели и образните
изследвания, които се съхраняват в съответната медицинска документация;
– преглед на пациента и отразяване на
състоянието му в съответната медицинска
документация;
– оценка на терапевт и чни я от говор и
необходимостта от евентуална корекция на
лечението или терапевтичната стратегия.
ПЕРОРА ЛН А ПРИЦЕЛН А Т ЕРА ПИ Я
ПРИ ХРОНИЧН А МИЕЛОГЕНН А Ph(+)
ЛЕВКЕМИЯ с МКБ код C92.1
А. Критерии за терапевтичен отговор
при лечение с тирозинкиназни инхибитори
І (И М АТ И Н И Б) и І І (Н И ЛОТ И Н И Б &
ДАЗАТИНИБ) генерации на положителна за
Филаделфийска хромозома хронична миелоидна левкемия (Ph+ ХМЛ) (критериите за
двете генерации са еднакви).
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Пълен хематологичен отговор:
• Пълно нормализиране на ПКК с левкоцити под 10.109 /l и ANC > 1,5.109 /l
• Тромбоцити >100, но < 450. 109 /l
• Липса в ДКК на промиелоцити и бласти
• Без болестни симптоми, палпируема
слезка и екстрамедуларен ангажимент
Частичен хематологичен отговор:
• Нормализиране на ПКК с левкоцити <
50 % от изходното ниво
• Наличие на млади клетки в ДКК
• Тромбоцити < 50 % от изходно ниво
• Персист и раща сп леномега ли я, но с
размери < 50 % от изходните
Мониториране на хематологичния отговор: Изследва се при диагностициране на
заболяването, на всеки 15 дни до постигане
на пълна хематологична ремисия, след това
на всеки 3 месеца.
Цитогенетичен отговор (при изследвани
поне 20 метафазни пластинки):
• Пълен: Липса на Ph (+) метафази
• Частичен: 1 – 34 % Ph (+) метафази
• Малък: 35 – 65 % Ph (+) метафази
• Минимален: 65 – 95 % Ph (+) метафази
• * Голям: 0 – 35 % Ph (+) метафази (пълен
+ частичен)
Мониториране на цитогенетичния отговор:
Цитогенетика се осъществява при диагностицирането, на 3-тия и 6-ия месец, след това на
всеки 6 месеца до постигане и потвърждаване
на пълна цитогенетична ремисия, после на
всеки 12 месеца при невъзможност за молекулярно мониториране.
Молекулярен отговор:
Пълен молекулярен отговор: Не се установяват Bcr/abl mRNA транскрипти чрез
количествен PCR при две последователни
кръвни проби при адекватно качество (чувствителност >10 4).
Голям молекулярен отговор: Съотношението Bcr������������������������������������
/�����������������������������������
abl към Abl е ≤ 0.1 % според международна скала.
Мониториране на молекулярния отговор:
Молекулярно-генетичният отговор (RT-QPCR�����������������������������������������
)����������������������������������������
се изследва след постигане на цитогенетичен отговор, на всеки 3 месеца до постигане
на голям молекулярен отговор, след това през
6 месеца.
Прогрес на заболяването:
• акцелерация
• бластна криза.
Б. Критерии за провеждане и проследяване
на лечението с перорална прицелна терапия
при малигнени забол явания на кръвта и
кръвотворните органи.
Алгоритъм за начална терапия, времеви
ритъм на мониториране на терапевтичния
отговор и промяна на лечението в зависимост
от отговора* на���������������������������
положителна за Филаделфий-
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ска хромозома хронична миелоидна левкемия
(Ph+ ХМЛ) с тирозинкиназни инхибитори
(ТКИ):
1. При новодиагностицирани пациенти с
положителна за Филаделфийска хромозома
хронична миелоидна левкемия (Ph+ ХМЛ)
в хронична фаза началната терапия е със:
Imatinib 400 mg веднъж дневно
Nilotinib 300 mg два пъти дневно
Dasatinib 100 mg веднъж дневно.
2. Оценка на 3-тия месец
При по-малко от пълен хематологичен
отговор (CHR):
включване на Nilotinib 400 mg два пъти
дневно или Dasatinib 100 mg веднъж дневно,
обсъждане на хемопоетична стволово-клетъчна трансплантация (ХСКТ) или включване в
клинично проучване (КП).
3. Оценка на 6-ия месец
Липса на цитогенетичен отговор:
включване на Nilotinib 400 mg два пъти
дневно или Dasatinib 100 mg веднъж дневно,
обсъждане на ХСКТ или КП.
4. Оценка на 12-ия месец
Малък цитогенетичен отговор или липса на
цитогенетичен отговор: включване на Nilotinib
400 mg два пъти дневно или Dasatinib 100 mg
веднъж дневно, обсъждане на ХСКТ или КП.
Цитогенетичен рецедив:
включване на Nilotinib 400 mg два пъти
дневно или Dasatinib 100 mg веднъж дневно,
обсъждане на ХСКТ или КП.
5. Оценка на 18-ия месец
Частичен цитогенетичен отговор (PCyR):
включване на Nilotinib 400 mg два пъти
дневно или Dasatinib 100 mg веднъж дневно,
обсъждане на ХСКТ или КП.
По-малко от голям молекулярен отговор
(MMR):
обсъждане промяна на лечението – включване на Nilotinib 400 mg два пъти дневно или
Dasatinib 100 mg веднъж дневно.
Цитогенетичен рецедив:
включване на Nilotinib 400 mg два пъти
дневно или Dasatinib 100 mg веднъж дневно,
обсъждане на ХСКТ или КП.
6. Промяна на прилаганото лечение може
да се осъществи по всяко време при проява
на непоносимост или нежелани лекарствени
реакции, налагащи това.
7. Прогресия на заболяването
При акцелерираща фаза:
Nilotinib или Dasatinib, обсъждане на ХСКТ
или КП.
При бластна криза:
лимфоидна – индукционна химиотерапия за
ОЛЛ + ТКИ и последваща ХСКТ или ТКИ
и последваща ХСКТ или КП;
миелоидна – индукционна химиотерапия за
ОМЛ + ТКИ и последваща ХСКТ или ТКИ
и последваща ХСКТ или КП.
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* Общоприети препоръки на Европейската
левкемична мрежа (ELN, 2010), Националната
онкологична мрежа – USA (NCCN, v 2.2011) и
Методичните указания за диагностициране,
лечение и проследяване на пациенти със заболявания на кръвта и кръвотворните органи
2011 г., версия 2.
КРИТЕРИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО С ПЕРОРА ЛН А ХИМИОТЕРА ПИ Я ПРИ М А ЛИГНЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КРЪВТА И
КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ
Melphalan – прилага се при мултиплен
миелом (C90.2) в ежемесечни курсове заедно
с ГКС или като поддържащо интермитентно
лечение при пациенти с невъзможност за
друга терапевтична стратегия;
Procarbazin (Natulan) – самостоятелно се
прилага като поддържащо лечение при пациенти с противопоказания или невъзможност
за друга терапевтична стратегия.
Hydroxyurea – прилага се като индукционно и поддържащо лечение при полицитемия
вера, тромбоцитемия есенциалис, идиопатична
миелофбироза, хронична миелоидна левкемия
Ph(+) при непоносимост към тирозинкиназни
инхибитори, миелодисплазийни синдроми и
други неуточнени хронични миелопролиферативни заболявания.
Chlorambucil – прилага се при хронична
лимфоцитна левкемия (C91.1), лимфоплазмоцитен и други индолетни неходжкинови
лимфоми (C82 – С85) в ежемесечни курсове
заедно с ГКС или като поддържащо интермитентно лечение.
Mercaptopurin – прилага се ежедневно като
поддържащо лечение при остри левкемии
(C91.0; C92.0; C93.0; C94.0; C94.2; C94.3; C94.4;
C94.5; C94.7; C95.0) и като имуносуспресор
при автоимунна хемолитична анемия (D59.1)
и имунна тромбоцитопения (D69.3).
Забележ ка: Горепосочените лекарствени
продукти (препоръчани от националния консултант по хематология) към настоящия момент
не са включени в Списък на противотуморните
лекарствени продукти за лечение по клинични
процедури № 5 „Системно лекарствено лечение
при злокачествени заболявания“ и № 6 „Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания“
и клинични пътеки по редове № 251, 252, 253,
254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, съгласно
приложение № 10 към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния
пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК, на необходимите еритро- и
гранулоцитните колонистимулиращи фактори
и бифосфонати, в сила от 1 февруари 2014 г.
Cyclophosphamid – прилага се при:
1. Мултиплен миелом (C90.2), хронична
лимфоцитна левкемия (C91.1), индолентни с
ниска степен на малигненост неходжкинови
лимфоми (C82 – С85) в ежемесечни курсове
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заедно с ГКС или като поддържащо интермитентно лечение при пациенти с невъзможност
за друга терапевтична стратегия;
2. Автоимунна хемолитична анемия (D59.1)
и имунна тромбоцитопения (D69.3) интермитентно като имуносупресор;
Azathioprin – прилага се ежеднeвно или
ин т ерм и т ен т но кат о им у носу п ресор п ри
автоимунна хемолитична анемия и имунна
тромбоцитопения (D59.1, D69.3);
Cyclosporin – прилага се ежеднeвно като
и м у но с у п р е с ор п ри а п л ас т и ч на а нем и я
(D61.0 – D61.3);
Fludarbine phosphate:
1. Прилага се за лечение на пациенти с
B-клетъчна хронична лимфоцитна левкоза
ХЛЛ (B-cell chronic lymphocytic leukemia, CLL)
при пациенти със задоволителни костномозъчни резерви.
2. Прилага се в ежемесечни курсове заедно
с ГКС при индолетни неходжкинови лимфоми
(C82.0 – C83.0) при пациенти с невъзможност
за друга терапевтична стратегия.
Начално лечение с Флудара орал трябва да
се започва само при пациенти с напреднало
заболяване, стадии III/IV по Rai (Binet C) или
при пациенти I/II стадии по Rai (Binet A/B),
когато са налични свързани със заболяването
симптоми или има доказателство за прогресиращо заболяване – MKБ-C91.1.
Anagrelid – прилага се като индукционно
и поддържащо лечение при тромбоцитемия
есенциалис и съпътстваща тромбоцитоза при
полицитемия вера.
Revolade – прилага се като ІІ или ІІІ линия
терапия при имунна тромбоцитопения (D69.3),
с определени изисквания за прилагането му
в болничната помощ.
Критерии за започване на лечението:
– Липса на ефект от провеждана предхождаща терапия с глюкокортикостероиди и
имуносупресори.
– Спленектомирани болни.
– Болни, отказващи спленоктомия.
– Болни с контраиндикации за планова обща
хирургична интервенция или за лапароскопска
спленектомия.
Критерии за продължаване на лечението:
Наличие на терапевтичен ефект от проведеното лечение като:
– Пълна ремисия– тромбоцитен брой повече от 100х10 9/л
– Частична ремисия – тромбоцитен брой
повече от 30х10 9/л.
Критерии за спиране на лечението:
– Лечението с препарата следва да се
прекъсне, ако след 4 седмици терапия с доза
75 мг дневно броят на тромбоцитите не се е
повишил до нива 30х10 9/л, които не са рискови
за клинично значимо кървене. Решението за
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спиране или продължаване на лечението се
взема от клинична комисия по хематология
след всяка проведена клинична процедура 7.
– Включване на болния в клинично проучване.
Idarubicin (Zavedos) – Идарубицин е лекарствен продукт с антимитотично, цитоток
сично действие, обикновено използвано в
комбинирани схеми за химиотерапия заедно
с други цитостатици. Идарубицин е показан
за лечение:
1. На ост ра миелои дна левкеми я п ри
възрастни като първа линия лечение (C92.0);
2. При пациенти с рецидив на заболяването
или резистентни на лечение в случай, когато
парентералната форма на Идарубицин не
може да бъде използвана (поради медицински,
психологични или социални проблеми) (C92.0);
Methotrexate (Methotrexate) – Поддържаща
терапия при остра лимфоцитна левкемия
(C91.0).
2. К РИ Т ЕРИИ ЗА П РОВЕ Ж Д А Н Е И
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ
СОЛИДНИ ТУМОРИ.
Перора л на х и м ио т ера п и я и п ри цел на
перорална противотуморна терапия се провеж да при пациенти със солидни тумори
при наличие на морфологично потвърдена
диагноза, с необходимост от съответната терапия, съобразно международни и национални
критерии. Лечението продължава при наличие
на данни за стациониране или клинична ремисия, потвърдени с образните изследвания,
както и при липса на противопоказания за
продължаването му.
Терапията се спира при прогресия, развитие
на неприемлива токсичност или остри състояния, нарушаващи нормалното функциониране
на важни органи и системи.
LAPATINIB:
Заболявания, за които се предписва лекарството:
– С50 – Злокачествено новообразувание на
млечната жлеза.
Критерии за започване на лечението:
· Напреднал или метастазирал рак на
млечната жлеза със свръхекспресия на HER2,
потвърдена в лаборатория, отговарящи на Медицински стандарт по „Клинична патология“,
след доказана прогресия на заболяването на
фона на лечение с антрациклини, таксани и
Trastuzumab. Предписва се в комбинация с
Капецитабин.
· В комбинация с ароматазен инхибитор
при жени в менопауза с хормонозависимо
метастатично заболяване, които за момента
не са показани за химиотерапия. Болните не
са били лекувани преди това с трастузумаб
или ароматазен инхибитор.
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· Свръхекспресията на HER2 трябва да се
определя само в лаборатории, които отговарят
на изискванията на Медицинския стандарт по
клинична патология.
ERLOTINIB:
Заболявания, за които се предписва лекарството:
– С25 – Злокачествено новообразувание
на панкреаса;
– С34 – Злокачествено новообразувание на
бронхите и белия дроб.
Критерии за започване на лечението:
Недребноклетъчен рак на белия дроб
ERLOTINIB е показан за лечение от първа линия на пациенти с локално напреднал
или метастатичен недребноклетъчен рак на
белия дроб с активиращи мутации на EGFR.
Определянето им трябва да се извършва само
в лаборатории, които отговарят на изискванията на Медицинския стандарт по клинична
патология.
ERLOTINIB е показан като монотерапия
за поддържащо лечение при пациенти с локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб със стабилно
заболяване, (без прогресия) след 4 цикъла на
стандартна, на основата на платина, първа
линия на химиотерапия.
ERLOTINIB е показан за лечение на пациенти с локално напреднал или метастатичен
недребноклетъчен рак на белия дроб след
неуспех на поне една предходна химиотерапия.
Рак на панкреаса:
ERLOTINIB в комбинация с гемцитабин
е показан за лечение на пациенти с метастатичен рак на панкреаса.
SUNITINIB:
Заболявания, за които се предписва лекарството:
– С16 – Злокачествено новообразувание
на стомаха;
– С17 – Злокачествено новообразувание на
тънките черва;
– С18 – Злокачествено новообразувание на
дебелото черво;
– С19 – Злокачествено новообразувание на
ректо-сигмоидалната област;
– С20 – Злокачествено новообразувание на
правото черво (ректум);
– С25 – Злокачествено новообразувание
на панкреаса;
– С64 – Злокачествено новообразувание на
бъбрека, с изключение на бъбречното легенче.
Критерии за започване на лечението:
SUNITINIB е показан за лечение на болни
с неоперабилен и/или метастатичен злокачествен стомашно-чревен стромален тумор (ГИСТ)
при възрастни и след неуспех на лечение с
иматиниб мезилат поради резистентност или
непоносимост.
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SUNITINIB е показан за лечение на напреднал/метастатичен бъбречно-к лет ъчен
карцином (МБКК) при възрастни.
SUNITINIB е показан за лечение на не
операбилни или метастазирали, добре диференцирани прогресиращи невроендокринни
тумори на панкреаса при възрастни.
SOR AFENIB:
Заболявания, за които се предписва лекарството:
– С22 – Злокачествено новообразувание
на черния дроб и интрахепаталните жлъчни
пътища;
– С64 – Злокачествено новообразувание на
бъбрека, с изключение на бъбречното легенче.
Критерии за започване на лечението:
1. Нер����������������������������������
e���������������������������������
зектабилен�����������������������
или метастатичен хепатоцелуларен карцином.
2. Напреднал или метастатичен бъбречноклетъчен светлоклетъчен карцином.
IMATINIB:
Заболявания, за които се предписва лекарство:
– С16 – Злокачествено новообразувание
на стомаха;
– С17 – Злокачествено новообразувание на
тънките черва;
– С18 – Злокачествено новообразувание на
дебелото черво;
– С19 – Злокачествено новообразувание на
ректо-сигмоидалната област;
– С20 – Злокачествено новообразувание на
правото черво (ректум);
– С44 – Други злокачествени новообразувания на кожата – DFSP (дерматофибросарком
протуберанс).
Критерии за започване на лечението:
· Лечение на възрастни пациенти с Kit (CD
117) положителни, неоперабил��������������
ни������������
и/или метастатични злокачествени гастроинтестинални
стромални тумори (ГИСТ). Изследването за
CD117 ������������������������������������
трябва да се извършва само в лаборатории, които отговарят на изискванията на
Медицинския стандарт по клинична патология.
· Адювантно лечение на възрастни пациенти, които са изложени на значителен риск
от рецидив след резекция на Kit (CD117)-положителни ГИСТ.
· Лечение на възрастни пациенти с неоперабилен дерматофибросарком протуберанс
(DFSP) и възрастни пациенти с повтарящ се
и/или метастатичен DFSP, които не са подходящи за операция.
EVEROLIMUS :
Заболявания от рубрика, за които се предписва лекарството:
– С25 – Злокачествено заболяване на панкреаса;
– C50 – Злокачествено новообразувание на
млечна жлеза – в комбинация със стероиден
ароматазен инхибитор;
– С64 – Злокачествено новообразувание на
бъбрека, с изключение на бъбречното легенче.
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Критерии за започване на лечението:
EVEROLIMUS е показан за лечение на
неоперабилен или метастазирал, добре или
умерено диференциран (невроендокринни
тумори на панкреаса) произход при възрастни
с прогресиращо заболяване.
EVEROLIMUS е показан за лечение на
пациенти с напреднал бъбречно-клетъчен
карцином, чието заболяване е прогресирало
по време или след лечение с VEGF-прицелна
терапия.
EVEROLIMUS е показан за лечение на
пациенти с рецидивирала метастатична болест за втора линия ендокринна терапия при
карцином на гърда.
GEFITINIB:
Заболявания, за които се предписва лекарството:
– С34 – Злокачествено новообразувание на
бронхите и белия дроб.
Критерии за започване на лечението:
GEFITINIB е показан за лечение на възраст
ни пациенти с локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия
дроб с активиращи мутации на EGFR-TK.
Определянето им трябва да се извършва само
в лаборатории, които отговарят на изискванията на Медицинския стандарт по клинична
патология.
MITOTANE:
Заболявания, за които се предписва лекарството:
– МКБ C74.0 – първичен адренокортикален
карцином;
– МКБ C75.1 – хипофизарен тумор с ACTHзависим синдром на Cushing.
Критерии за започване на лечението:
За монотерапия или в комбинация с химиотерапия:
1. Първичен адренокортика лен карцином – нерезек таби лен, рец и диви ращ и ли
метастатичен;
2. Хипофизарен тумор с ACTH-зависим
синдром на Cushing (в синдрома на мултиплена
ендокринна неоплазия тип 1 (MEN1) – след
непълна резекция.
ABIR ATERONE ACETATE:
Заболявания, за които се предписва лекарството:
– МКБ C61 – карцином на простатата.
Критерии за започване на лечението:
В комбинация с prednizolon:
1. Метастатичен кастрация-рефрактерен
карцином на простатата – при прогресия след
андроген-потискаща хормонотерапия, преди
химиотерапия (хемонаивен), при безсимптомна или лекосимптомна болест;
2. Метастатичен кастрация-рефрактерен
карцином на простатата – при прогресия след
химиотерапия, съдържаща docetaxel.
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VEMUR AFENIB:
Заболявания, за които се предписва лекарството:
– МКБ C43 – злокачествен меланом на
кожата.
Критерии за започване на лечението:
Нерезектабилен или метастатичен злокачествен меланом на кожата – таргетна
монотерапия като първа линия при тумори
с BR AF V600-мутации.
PAZOPANIB:
Заболявания, за които се предписва лекарството:
– МКБ C64 – бъбречноклетъчен карцином;
– МКБ C49 – сарком на меките тъкани.
Критерии за започване на лечението:
1. Метастатичен бъбречноклетъчен карцином – монотерапия, като първа линия системна терапия или втора линия след лечение
с цитокини;
2. Авансирал сарком на меките тъкани (без
липосарком) – монотерапия, като втора линия
при прогресия на метастатична болест след
химиотерапия или при прогресия до 12 месеца
след неадювантна или адювантна терапия.
TEGAFUR/GIMER ACIL/OTER ACIL:
Заболявания, за които се предписва лекарството:
– МКБ C16 – карцином на стомаха.
Критерии за започване на лечението:
Метастатичен карцином на стомаха – в
комбинация с cisplatin, като първа или последваща линия.
TOPOTECAN:
Заболявания, за които се предписва лекарството:
– МКБ C34 – карцином на белия дроб.
Критерии за започване на лечението:
Ограничен или разпространен стадий на
дребноклетъчен карцином на белия дроб – монотерапия, като втора линия след прогресия
до 6 месеца след първа линия.
TEMOZOLOMIDE:
Заболявания, за които се предписва лекарството:
– МКБ C71 – мултиформен глиобластом
или анапластичен астроцитом;
– МКБ С34 – невроендокринен тумор на
бронхите и белия дроб;
– МКБ С37 – невроендокринен тумор на
тимуса;
– МКБ С25 – невроендокринен тумор на
панкреаса;
– МКБ С16 – невроендокринен тумор на
стомаха;
– МКБ С17 – невроендокринен тумор на
тънките черва;
– МКБ С18 – невроендокринен тумор на
дебелото черво;
– МКБ С19 – невроендокринен тумор на
ректосигмоидалната област;
– МКБ C43 – злокачествен меланом на
кожата.
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Критерии за започване на лечението:
1. Мултиформен глиобластом – следоперативно в състава на едновременно лъчехимиолечение и като последваща монотерапия;
2. Мултиформен глиобластом и анапластичен астроцитом – монотерапия при рецидив
или прогресия;
3. Метастатичен бронхопулмонален или
тимусен невроендокринен тумор – монотерапия или в комбинация с capecitabine, като
втора и/или последваща линии;
4. Метастатичен гастроентеропанкреасен
невроендокринен тумор – монотерапия или в
комбинация с capecitabine, като втора и/или
последваща линия;
5. Нерезектабилен или метастатичен злокачествен меланом на кожата – монотерапия,
като втора и/или последваща линия.
CAPECITABINE
Заболявания, за които се предписва лекарството:
– МКБ C50 – карцином на млечната жлеза;
– МКБ С16 – карцином и невроендокринен
тумор на стомаха;
– МКБ С17 – невроендокринен тумор на
тънките черва;
– МКБ С18 – карцином и невроендокринен
тумор на дебелото черво;
– МКБ С19 – карцином и невроендокринен
тумор на ректосигмоидалната област;
– МКБ С20 – карцином на правото черво
(ректум);
– МКБ С34 – невроендокринен тумор на
бронхите и белия дроб;
– МКБ С37 – невроендокринен тумор на
тимуса;
– МКБ С25 – невроендокринен тумор на
панкреаса.
Критерии за започване на лечението:
1. Локално авансирал или метастатичен
карцином на млечната жлеза – в комбинация
с docetaxel или монотерапия, като втора линия
след химиотерапия, съдаржаща антрациклини или таксани, и в комбинация с lapatinib,
като втора линия след лечение, съдържащо
trastuzumab;
2. Авансирал карцином на стомаха – в
комбинация с oxaliplatin и epirubicin, като
първа линия;
3. Ранен колоректален карцином – в състава
на едновременно неоадювантно лъчехимиолечение при ректален карцином, в състава на
адювантен oxaliplatin-базиран режим (стадий III)
или като адювантна монотерапия (стадий II);
4. Метастатичен колоректален карцином – в
състава на oxaliplatin- или irinotecan-базирани
режими, като първа и втора линия химиотерапия, и в комбинация с bevacizumab след
прогресия на режими, съдържащи bevacizumab;
5. Метастатичен бронхопулмонален или
тимусен невроендокринен тумор – монотерапия или в комбинация с temozolomide като
втора и/или последваща линия;
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6. Метастатичен гастроентеро-панкреасен
невроендокринен тумор – монотерапия или в
комбинация с temozolomide като втора и/или
последваща линия.
Лекарствени продукти за перорална химиотерапия:
Cyclophosphamide“.
§ 12. В приложение № 19 „Процедури по
приложение № 12, 13 и 15 от Наредба № 40
от 2004 г. за определяне на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
та НЗОК“
Процедура „Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане със или без
прилагане на сърфактант“ се изменя така:
„Интензивно лечение на новородени деца с
асистирано дишане“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2014 г. влиза в
сила от 1.01.2014 г., с изключение на § 8, т. 1,
буква „в“, т. 2, буква „б“, които влизат в сила
от 1 юли 2014 г.
§ 14. За дейностите, които съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 40
от 2004 г. за определяне на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 15 от 21.02.2014 г.) се
включват от 1.07.2014 г. в основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК, се сключва в срок до 30.06.2014 г.
нов договор за изменение и допълнение на
НРД за медицинските дейности за 2014 г.,
при спазване на изискванията на чл. 119 от
Закона за публичните финанси.
§ 15. Този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2014 г. е сключен на
основание чл. 53, ал. 2 от Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО) и се обнародва в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 ЗЗО.
За Националната здравно-
За Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател
Председател
на НС на НЗОК:
на УС на БЛС:
Людмила Петкова
Д-р Цветан Райчинов
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Бойко Атанасов
Д-р Юлиан Йорданов
Д-р Бойко Пенков
Д-р Кирил Еленски
Д-р Симеон Василев
Д-р Димитър Ленков
Д-р Иван Кокалов
Проф. д-р Петър Панчев
Тома Томов
Д-р Диана Чинарска
Григор Димитров
Доц. д-р Лиляна Хавезова
Деян Денев
Доц. д-р Борислав Китов
Иван Димитров
Д-р Живко Желязков
Управител на НЗОК:
Д-р Румяна Тодорова
Министър на здравеопазването:
Д-р Таня Андреева-Райнова
3138
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № 8
от 8 май 2014 г.

за условията и реда за внос, износ и обмен
на органи, тъкани и клетки
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за:
1. внос и износ на органи, тъкани и клетки, предназначени за трансплантация от и за
трети страни;
2. обмен на органи с държави – членки на
Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария;
3. внос и износ на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, предназначени за асистирана
репродукция от и за трети страни, наричани
по-нататък „репродуктивни клетки“.
Раздел II
Внос и износ на органи
Чл. 2. Внос на органи се разрешава при
следните условия:
1. наличие на сключени от Република България договори, в които изрично са посочени
условията и редът за внос на органи;
2. органът се предоставя от институция,
която е призната по установения в съответната
държава ред и прилага всички изисквания за
качество, безопасност, проследяемост, докладване на сериозни инциденти и сериозни
нежелани реакции, както и за предоставяне
на информацията относно характеризиране на
органите и донорите на органи, установени в
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки;
3. в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация е включен
подходящ реципиент на съответния орган.
Чл. 3. (1) Внос на органи може да се осъществява от:
1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и
клетки, което има разрешение за присаждане
на съответния вид орган, издадено по реда на
чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3 от
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки, което има удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация за
присаждане на съответния вид орган и тази
дейност е включена в правилника му по чл. 35,
ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
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(2) За получаване на разрешение за внос на
органи ръководителят на лечебното заведение
по ал. 1 подава заявление съгласно приложение № 1 до изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по трансплантация
за всеки отделен донор, към което прилага:
1. документи, които се изискват съгласно
договорите по чл. 2, т. 1;
2. документи за съответствие на институцията, която предоставя органа, с изискванията
на чл. 2, т. 2;
3. информация за органа и донора (документи за клинико-лабораторни, вирусологични,
серологични, имунологични, микробиологични и образни изследвания);
4. документи за съответствие с изискванията на чл. 26 от Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки при внос на органи
или част от орган от жив донор.
(3) Изпълнителната агенция по трансплантация разглежда заявлението и приложените
към него документи, извършва слу жебна
проверка за съответствие с чл. 2, т. 3, за наличие на договори по чл. 2, т. 1, както и за
съответствие на представените документи по
ал. 2, т. 1 с изискванията на тези договори.
(4) Изпълнителната агенция по трансплантация издава разрешение за внос по образец
съгласно приложение № 2 (в четири екземпляра) или прави мотивиран отказ в срок,
съобразен с исхемичното време на органа,
но не по-дълъг от 24 часа от подаване на
заявлението.
Чл. 4. При извършването на митническите
формалности лечебното заведение представя
екземпляр № 4 от разрешението по чл. 3, ал. 4.
Чл. 5. Износ на органи се разрешава при
следните условия:
1. наличие на сключени от Република България договори, в които изрично са посочени
условията и редът за износ на органи;
2. органът се предоставя на институция,
която е призната по установения в съответната държава ред;
3. в държавите – членки на Европейския
съюз, Европейското икономи ческо п ространство и Конфедерация Швейцария няма
подходящ реципиент за съответния орган;
4. в съответната държава има подходящ
реципиент.
Чл. 6. (1) Износ на органи може да се
осъществява от:
1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1 от
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки, което има разрешение за вземане
на съответния вид орган, издадено по реда на
чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3 от
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки, което има удостоверение от Из-
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пълнителната агенция по трансплантация за
вземане на съответния вид орган и тази дейност е включена в правилника му по чл. 35,
ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
(2) За получаване на разрешение за износ
на органи ръководителят на лечебното заведение по ал. 1 подава заявление съгласно приложение № 3 до изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по трансплантация
за всеки отделен донор, към което прилага:
1. документи, които се изискват съгласно
договорите по чл. 5, т. 1;
2. документи за съответствие на институцията, на която се предоставя органът, с
изискванията на чл. 5, т. 2;
3. данни за съответствие с чл. 5, т. 4;
4. информация за органа и донора (документи за клинико-лабораторни, вирусологични,
серологични, имунологични, микробиологични и образни изследвания, както и данни,
че вземането, експертизата, етикетирането,
съхраняването и транспортирането са осъществени съгласно нормативните изисквания
в Република България).
(3) Изпълнителната агенция по трансплантация разглежда заявлението и приложените
към него документи, извършва проверка за
съответствие с чл. 5, т. 3, за наличие на договори по чл. 5, т. 1, както и за съответствие
на представените документи по ал. 2, т. 1 с
изискванията на тези договори.
(4) Изпълнителната агенция по трансплантация извършва проверка за съответствие с
чл. 5, т. 3, като отправя запитване до компетентните структури по трансплантация на
държавите – членки на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и
Конфедерация Швейцария и до европейските организации за обмен на органи относно
наличие/липса на потенциални реципиенти
в листите на чакащите за трансплантация.
(5) Изпълнителната агенция по трансплантация издава разрешение за износ по
образец съгласно приложение № 4 (в четири
екземпляра) или прави мотивиран отказ в
срок, съобразен с исхемичното време на органа, но не по-дълъг от 24 часа от подаване
на заявлението.
Чл. 7. При извършването на митническите
формалности лечебното заведение представя
екземпляр № 4 от разрешението по чл. 6, ал. 5.
Раздел III
Внос и износ на тъкани и клетки
Чл. 8. (1) Внос на тъкани и клетки се разрешава при следните условия:
1. качеството на тъканите и клетките отговаря на изискванията на наредбата по чл. 38,
ал. 2 от Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки;
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2. т ъка н и т е и к ле т к и т е са оси г у рен и
от институция, призната по установения в
съответната държава ред за осъществяване
на този вид дейност, и е изпълнено едно от
следните условия:
а) налице е доказан положителен ефект от
използването на тъканите и клетките, придобити и обработени по методи и технологии,
които не се практикуват в държавите – членки
на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация
Швейцария;
б) липсват такива тъкани и клетки в лечебните заведения в случаите, когато те се
придобиват и обработват чрез методи и технологии, познати в държавите – членки на Европейския съюз, Европейското икономическо
пространство и Конфедерация Швейцария.
(2) Внос на репродуктивни клетки се разрешава при условията на ал. 1, т. 2.
Чл. 9. (1) Внос на тъкани или клетки се
осъществява от:
1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1 и 2 от
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки с разрешение/удостоверение, издадено съгласно чл. 48, ал. 1, съответно чл. 40,
ал. 9 от Закона за лечебните заведения, в
което са включени дейности по присаждане
или съхранение на съответния вид тъкани
или клетки;
2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3 от
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки с удостоверение от Изпълнителната
агенция по трансплантация за присаждане
или съхранение на съответния вид тъкани
или клетки и тази дейност е включена в правилника му по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за
лечебните заведения;
3. тъканна банка с разрешение, издадено
съгласно чл. 51а, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения, в което са включени дейности по
съхранение на съответния вид тъкани или
клетки.
(2) Внос на репродуктивни клетки се осъществява от:
1. лечебно заведение за болнична помощ с
разрешение за дейност съгласно чл. 48, ал. 1
от Закона за лечебните заведения, в което са
включени дейности по асистирана репродукция, осигуряване, използване или съхраняване
на съответния вид репродуктивни клетки;
2. лечебно заведение за извънболнична
помощ и тъканна банка с разрешение за дейност по асистирана репродукция, осигуряване,
използване или съхраняване на съответния
вид репродуктивни клетки съгласно чл. 131,
ал. 1 от Закона за здравето;
3. лечебно заведение за болнична помощ
към Министерския съвет, Министерството на
отбраната, Министерството на вътрешните
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работи, Министерството на правосъдието и
Министерството на транспорта, което има
удостоверение от Изпълнителната агенция по
трансплантация за асистирана репродукция,
осигуряване, използване или съхраняване на
съответния вид репродуктивни клетки и тази
дейност е включена в правилника му по чл. 35,
ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
(3) За получаване на разрешение за внос
на тъкани, клетки или репродуктивни клетки
ръководителят на лечебното заведение по ал. 1
и 2 подава заявление съгласно приложение
№ 5 до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация за всеки
конкретен внос, към което прилага:
1. документи за съответствие с чл. 8;
2. информаци я за т ъкани те, к лет к и те
или репродуктивните клетки (документи за
вирусологични, серологични и микробиологични изследвания, както и информация
за начина на обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на
тъканите и клетките, а за репродуктивните
клетки – информация за вземане, съхраняване и транспортиране);
3. документи за съответствие с изискванията на чл. 26 от Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки при внос на тъкани
от жив донор.
(4) Изпълнителната агенция по трансплантация разглежда заявлението и приложените
към него документи и издава разрешение
за внос съгласно приложение № 6 (в четири
екземпляра) или прави мотивиран отказ в
срок до три дни от подаване на заявлението.
Чл. 10. При извършването на митническите
формалности лечебното заведение представя
екземпляр № 4 от разрешението по чл. 9, ал. 4.
Чл. 11. Износ на тъкани и клетки или
репроду ктивни к летк и се разрешава при
следните условия:
1. задоволени са потребностите на Република България;
2. тъканите, клетките и репродуктивните
клетки се предоставят на институция, призната
по установения в съответната държава ред за
осъществяване на този вид дейност;
3. тъканите, клетките и репродуктивните
клетки са взети, съхранявани и транспортирани съгласно Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки и Закона за здравето и установените медицински стандарти и
правила на съответната държава;
4. тъканите и клетките са включени в служебния регистър на Изпълнителната агенция
по трансплантация.
Чл. 12. (1) Износ на тъкани и клетки се
осъществява от:
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1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1 и 2 от
Закона за трансплантация на органи, тъкани и
клетки с разрешение/удостоверение, издадено
съгласно чл. 48, ал. 1, съответно чл. 40, ал. 9
от Закона за лечебните заведения, в което са
включени дейности по вземане на съответния
вид тъкани и клетки;
2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3 от
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки с удостоверение от Изпълнителната
агенция по трансплантация за вземане на съответния вид тъкани и клетки и тази дейност
е включена в правилника му по чл. 35, ал. 3,
т. 2 от Закона за лечебните заведения;
3. тъканна банка с разрешение, издадено
съгласно чл. 51а, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения, в което са включени дейности по
вземане или съхранение на съответния вид
тъкани или клетки.
(2) Износ на репродуктивни клетки се
осъществява от:
1. лечебно заведение за болнична помощ с
разрешение за дейност съгласно чл. 48, ал. 1
от Закона за лечебните заведения, в което са
включени дейности по асистирана репродукция, осигуряване, използване или съхраняване
на съответния вид репродуктивни клетки;
2. лечебно заведение за извънболнична
помощ и тъканна банка с разрешение за дейност по асистирана репродукция, осигуряване,
използване или съхраняване на съответния
вид репродуктивни клетки съгласно чл. 131,
ал. 1 от Закона за здравето;
3. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3 от
Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, което има удостоверение от
Изпълнителната агенция по трансплантация
за асистирана репроду к ци я, осиг у ряване,
използване или съхраняване на съответния
вид репродуктивни клетки и тази дейност е
включена в правилника му по чл. 35, ал. 3,
т. 2 от Закона за лечебните заведения.
(3) За получаване на разрешение за износ
на тъкани, клетки и репродуктивни клетки
ръководителят на лечебното заведение по ал. 1
и 2 подава заявление съгласно приложение
№ 7 до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация за всеки
конкретен износ, към което прилага:
1. документи за съответствие на институцията, на която се предоставят тъканите и
клетките, с изискванията на чл. 11, т. 2;
2. документи за начина на вземане, съхраняване и транспортиране на тъканите, клетките
и репродуктивните клетки;
3. информация за тъканите, клетките и
репродуктивните клетки (документи за вирусологични, серологични и микробиологични
изследвания, както и информация за начина
на обработката, преработката и етикетирането
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на тъканите и клетките, а за репродуктивните
клетки – информация за вземане, съхраняване
и транспортиране).
(4) Изпълнителната агенция по трансплантация разглежда заявлението и приложените
към него документи и извършва служебна
проверка за съответствие с чл. 11, т. 1 и 4.
(5) Изпълнителната агенция по трансплантация издава разрешение за износ по
образец съгласно приложение № 8 (в четири
екземпляра) или прави мотивиран отказ в
срок до три дни от подаване на заявлението.
Чл. 13. При извършването на митническ и те форма лност и лечебно то заведение
представя екземпляр № 4 от разрешението
по чл. 12, ал. 5.
Раздел IV
Обмен на органи
Чл. 14. (1) Обмен на органи се извършва
меж ду държави – членки на Европейския
съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария и включва:
1. получаване на органи за трансплантация
от държави – членки на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и
Конфедерация Швейцария;
2. предоставяне на органи за трансплантация на държави – членки на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и
Конфедерация Швейцария.
(2) Обменът на органи по ал. 1 се извършва
при спазване на процедурите за предаване на
информация, гарантираща качество, безопасност, проследяемост, докладване на сериозни
инциденти и сериозни нежелани реакции,
както и на процедурите за предоставяне на
информаци я относно характеризиране на
органите и донорите на органи, установени в
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки.
(3) Обмен на органи с държава – членка по
произход, се извършва при условията на ал. 2,
както и ако са изпълнени следните условия:
1. органът е придружен от документи за
клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и
образни изследвания;
2. в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация е включен
подходящ реципиент на съответния орган.
(4) Обмен на органи с държава – членка по
местоназначение, се извършва при условията
на ал. 2, както и ако са изпълнени следните
условия:
1. органът е придружен от документи за
клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и
образни изследвания;
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2. в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация не е включен
подходящ реципиент на съответния орган.
(5) Обмен на органи с европейски организации за обмен на органи се извършва
след сключване на споразумение между Изпълнителната агенция по трансплантация и
съответната организация, ако организацията
гарантира спазване на процедурите за предаване на съответната информация за качество,
безопасност, проследяемост, докладване на
сериозни инциденти и сериозни нежелани реакции, както и на процедурите за предоставяне
на информацията относно характеризиране на
органите и донорите на органи, установени в
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки.
Чл. 15. Обмен на органи по чл. 14, ал. 3
може да се осъществява от:
1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и
клетки, което има разрешение за присаждане
на съответния вид орган, издадено по реда на
чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3 от
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки, което има удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация за
присаждане на съответния вид орган и тази
дейност е включена в правилника му по чл. 35,
ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
Чл. 16. (1) Обмен на органи по чл. 14, ал. 4
може да се осъществява от:
1. лечебно заведение по чл. 13, ал. 1 от
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки, което има разрешение за вземане
на съответния вид орган, издадено по реда на
чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
2. лечебно заведение по чл. 13, ал. 3 от
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки, което има удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация за
вземане на съответния вид орган и тази дейност е включена в правилника му по чл. 35,
ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
(2) Лечебното заведение предоставя на
Изпълнителната агенция по трансплантация
документи за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и образни изследвания.
Чл. 17. (1) Изпълнителната агенция по
трансплантация е компетентният орган за
връзка на Република България с компетентните органи по трансплантация в държавите – членки по произход или по местоназначение, организациите за обмен на органи или
лечебните заведения, на които се предава
информацията по обмен на органи и произтичащите от тях дейности.
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(2) Изпълнителната агенция по трансплантация осигурява денонощно разположение за
изпълнение на функциите си по ал. 1, свързани с организиране на обмен на органи при
спешни ситуации.
(3) Информаци ята относно обмена на
органи и характеризиране на донора се предава предварително между Изпълнителната
агенция по трансплантация, от една страна,
и компетентния орган по трансплантация
на държавата – членка по произход или по
местоназначение, организацията за обмен
на органи или лечебно заведение – от друга
страна.
(4) Информацията по ал. 3 се предава незабавно след нейното получаване и проверка
писмено по електронен път или по факс.
(5) В спешни ситуации се допуска информацията относно характеризирането на органите
и донорите, както и докладването на сериозни
инциденти и сериозни нежелани реакции, да
се предаде устно, като незабавно след това се
подготвя и предоставя и писмено.
(6) Когато част от информацията за характеризиране на органа и/или донора не е
известна към момента на предоставяне на
данните по ал. 3, тя се предава веднага, след
като стане налична, от Изпълнителната агенция по трансплантация или от съответното
лечебно заведение.
(7) За осъществяване на обмена на органи
Изпълнителната агенция по трансплантация
изготвя бланка „Информация за обмен на
органи“ (в три екземпляра, а когато обменът се извършва с държава от Европейската
асоциация за свободна търговия – в четири
екземпляра) съгласно приложение № 9, която
предоставя на лечебното заведение по чл. 15
или 16.
(8) При извършването на митническите
формалности с държавите от Европейската
асоциация за свободна търговия лечебното
заведение представя екземпляр № 4 от бланка
„Информация за обмен на органи“.
(9) Информацията, свързана с обмена на
органи, се предава на език, разбираем и за
двете страни, или на английски език.
(10) Изпълнителната агенция по трансплантация вписва информацията по ал. 7 в
регистъра по чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки
на български език независимо от езика, на
който е получена.
(11) При обмен на органи с държави – членки по произход, Изпълнителната агенция по
трансплантация трябва да потвърди на държавата – членка по произход, получаването
на информацията.
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(12) При обмен на органи с държава – членка по местоназначение, Изп ъ лни т елната
агенция по трансплантация трябва да осигури
от държавата – членка по местоназначение,
потвърждение за получаването на информацията.
Чл. 18. (1) Изпълнителната агенция по
трансплантация изисква от държавите – членки по местоназначение, информация относно
датата на извършената трансплантация на
органи, предмет на обмен, както и за наименованието на лечебното заведение, в което тя
е извършена, и данни за връзка с него.
(2) Ако органът, предмет на обмен, не бъде
трансплантиран, Изпълнителната агенция по
трансплантация изисква от компетентната
организация на държавата – членка по местоназначение, информация за крайната му
употреба.
Чл. 19. При възникване на сериозна нежелана реакция и сериозен инцидент, свързан
с органите – предмет на обмен, и донора,
Изпълнителната агенция по трансплантация
докладва за това незабавно на съответния
компетентен орган по т рансплантаци я в
държавата – членка по произход, или държавата – членка по местоназначение, при условията и по реда на Наредба № 10 от 2007 г. за
условията и реда за съобщаване, регистриране,
докладване и предаване на информация за
сериозните нежелани реакции и сериозните
инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките
(ДВ, бр. 33 от 2007 г.).
Чл. 20. Информацията, свързана с обмена
на органи, се съхранява в Изпълнителната
агенция по трансплантация и може да бъде
предоставена при поискане на държава – членка по произход или по местонахождение.
Чл. 21. (1) Изпълнителната агенция по
трансплантация съобщава на Европейската
комисия данни за връзка с нея, които съдържат
най-малко: наименование, телефонен номер,
електронен адрес, факс, пощенски адрес.
(2) Изпълнителната агенция по трансплантация своевременно информира Европейската
комисия за промени в данните по ал. 1.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Държава – членка по произход“ е държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, от която се осигуряват
органи, предмет на обмен, за извършване на
трансплантация.
2. „Държава – членка по местоназначение“
е държава – членка на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и
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Конфедерация Швейцария, в която се изпращат
органите, предмет на обмен, предназначени
за трансплантация.
3. „Спешна ситуация“ е възникване на
обстоятелства, които застрашават качеството
на трансплантацията и безопасността на живия донор и реципиента и които увеличават
времето на студената исхемия на органа над
препоръчителното.
§ 2. (1) Митническите органи уведомяват
незабавно изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация
за всеки случай на установено нарушение
при внос, износ и обмен на органи, тъкани,
клетки и репродуктивни клетки съгласно правомощията им по чл. 43, ал. 2 от Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки
и чл. 229б от Закона за здравето.
(2) Задържаните от митническите органи
човешки органи, тъкани и клетки, предназначени за трансплантация, и репродуктивни клетки, предназначени за асистирана репродукция,
се предават за съхранение под карантина и
последващо унищожаване от лечебно заведение, посочено от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по трансплантация,
за което се съставя приемателно-предавателен
протокол, съдържащ информация за вида, количеството и уникалните идентификационни
номера на донора и реципиента.
§ 3. При обмен, внос и износ на органи за
ускоряване на съответната процедура се допуска документацията да бъде предоставяна от
лечебните заведения в Изпълнителната агенция по трансплантация и по електронен път.
§ 4. С наредбата се въвеждат разпоредби
на Директива 2012/25/ЕС на Комисията от
9 октомври 2012 г. за установяване на информационните процедури за обмен между
държавите членки на човешки органи, предназначени за трансплантация (ОВ, L 275,
10/10/2012).
Заключителна разпоредба
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 36, ал. 4, чл. 36а, ал. 3, чл. 37, ал. 1 и
чл. 38, ал. 1 от Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки и чл. 134, ал. 1 от
Закона за здравето и отменя Наредба № 5
от 2004 г. за условията и реда за участие на
лечебни заведения в международен обмен на
тъкани и клетки (ДВ, бр. 57 от 2004 г.).
За министър на здравеопазването:
Бойко Пенков
Министър на финансите:
Петър Чобанов
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2
ДО:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ
ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за внос на орган, предназначен за трансплантация
Съдържа лични данни. Да се предпазва от неразрешено разкриване или достъп.
На основание чл. 3, ал. 2 от Наредба № 8 от 8.05.2014 г. за условията и реда за внос, износ и
обмен на органи, тъкани и клетки подавам заявление за издаване на разрешение за осъществяване
на внос на орган, предназначен за трансплантация на
........................................................................................................................................................................................,
(пълно наименование на лечебното заведение, телефон, факс, e-mail)
със седалище и адрес на управление: ..................................................................................................................,
осъществяващо лечебна дейност съгласно ……………...................................................………………………………………….,
(наименование и номер на акта, по силата на който лечебното заведение осъществява лечебна дейност)
представлявано от .....................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
Органът ще бъде внесен от ......................................................, .............................................................................
(държава)
(институцията, която предоставя органа)
.............................................................................................................................................................................................
(име на лицето, което представлява институцията, телефон, факс, е-mail)
.......................................................................
(вид на органа)

УИНД: ..............................................................................
(уникален идентификационен номер на донора)

.......................................................................................................................................................................................
(характеризиране на донора: пол, възраст, антропометрични данни)
.........................................................................................................................................................................................
(положение на органа в тялото – ляво или дясно, когато е приложимо; цялост на органа или част от орган,
като се описва дали е лоб, или сегмент)
………………………………………………………….............................................................................................................................
(дата и час на вземането или на очаквано вземане на органа)
……………………………………………………………............................................................................................................................
(очаквани дата и час на доставяне на органа в лечебното заведение)
Органът ще се придружава от документи за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични,
имунологични, микробиологични и образни изследвания.
(приложени документи: ……………………………………………….)
…….........................................................................
(име на ръководителя на лечебното заведение)
............................................
(подпис)
...........................................
(дата и час)

(печат)
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Приложение № 2
към чл. 3, ал. 4

Екземпляр №
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ
за внос на орган, предназначен за трансплантация
Съдържа лични данни. Да се предпазва от неразрешено разкриване или достъп.
№................../............ 20.... г.
На основание чл. 36, ал. 4 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и чл. 3,
ал. 4 от Наредба № 8 от 8.05.2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани
и клетки във връзка със заявление с вх. № ............/...........20.... г. от …………………………………………..........
до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация
РАЗРЕШАВАМ:
на ....................................................................................................................................................................................,
(пълно наименование на лечебното заведение, телефон, факс, е-mail)
със седалище и адрес на управление: ..................................................................................................................,
осъществяващо лечебна дейност съгласно …………...............................................……………………………………………,
(наименование и номер на акта, по силата на който лечебното заведение осъществява лечебна дейност)
представлявано от ....................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
ДА ИЗВЪРШИ ВНОС НА ОРГАН, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ,
от ...................................................................................................................................................................................
(посочва се държавата, която предоставя органа)
от ....................................................................................................................................................................................
(посочва се институцията, която предоставя органа, телефон, факс, e-mail)
......................................................................
УИНД: ..............................................................................
(вид на органа)
(уникален идентификационен номер на донора)
.........................................................................................................................................................................................
(характеризиране на донора: пол, възраст, антропометрични данни)
........................................................................................................................................................................................
(положение на органа в тялото – ляво или дясно, когато е приложимо; цялост на органа или част от
орган, като се описва дали е лоб, или сегмент)
………………………………………………………….............................................................................................................................
(дата и час на вземане на органа)
Органът да се придружава от документи за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични,
имунологични, микробиологични и образни изследвания.
(приложени документи: ……………………………………………)
РАЗРЕШЕНИЕТО Е ЕДНОКРАТНО

...............................................................................
(имена на изпълнителен директор на ИАТ)
............................................
(подпис)

...........................................
(дата и час)

(печат)

попълва се от служител на митническата администрация след осъществяване на вноса
............... 20...... г.
гр. ..........................
...............................
.............................
   дата на внос 	
летище
(трите имена)
(подпис)
(печат)
...................................................................
(дата и час на предоставяне на органа)
.......................................................................................................................................................................................
(имена на лицето, отговарящо за предаването на органа, телефон, факс, е-mail)
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Приложение № 3
към чл. 6, ал. 2

ДО:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ
ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за износ на орган, предназначен за трансплантация
Съдържа лични данни. Да се предпазва от неразрешено разкриване или достъп.
На основание чл. 6, ал. 2 от Наредба № 8 от 8.05.2014 г. за условията и реда за внос, износ и
обмен на органи, тъкани и клетки подавам заявление за издаване на разрешение за осъществяване
на износ на орган, предназначен за трансплантация, от
.......................................................................................................................................................................................,
(пълно наименование на лечебното заведение, телефон, факс, e-mail)
със седалище и адрес на управление ...................................................................................................................,
осъществяващо лечебна дейност съгласно …………………………………………………...............................................…….,
(наименование и номер на акта, по силата на който лечебното заведение осъществява лечебна дейност)
представлявано от .......................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
Органът ще бъде изнесен за .................................................., ..............................................................................
(държава)
(институцията, която получава органа)
.............................................................................................................................................................................................
(име на лицето, което представлява институцията, телефон, факс, e-mail)
.......................................................................
(вид на органа)

УИНД: ..............................................................................
(уникален идентификационен номер на донора)

........................................................................................................................................................................................
(характеризиране на донора: пол, възраст, антропометрични данни)
.........................................................................................................................................................................................
(положение на органа в тялото – ляво или дясно, когато е приложимо; цялост на органа или част от
орган, като се описва дали е лоб, или сегмент)
…………………………………………………………............................................................................................................................
(дата и час на вземане на органа)
Органът ще се придружава от документи за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични,
имунологични, микробиологични и образни изследвания.
(приложени документи: ……………………………………….)
....................................................................................
(имена на ръководителя на лечебното заведение)
............................................
(подпис)
...........................................
(дата и час)

(печат)
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Приложение № 4
към чл. 6, ал. 5
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ
за износ на орган, предназначен за трансплантация
Съдържа лични данни. Да се предпазва от неразрешено разкриване или достъп.
№ ................../............ 20 .... г.
На основание чл. 36, ал. 4 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и чл. 6,
ал. 5 от Наредба № 8 от 8.05.2014 г. за условията и редa за внос, износ и обмен на органи, тъкани
и клетки във връзка със заявление с вх. № ............/...........20.... г. до изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по трансплантация
РАЗРЕШАВАМ:
на ...................................................................................................................................................................................,
(пълно наименование на лечебното заведение, телефон, факс, e-mail)
със седалище и адрес на управление .................................................................................................................,
осъществяващо лечебна дейност съгласно ……………...............................................………………………………………….,
(наименование и номер на акта, по силата на който лечебното заведение осъществява лечебна дейност)
представлявано от .....................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
ДА ИЗВЪРШИ ИЗНОС НА ОРГАН, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ,
за ..................................................................................................................................................................................
(посочва се държавата, в която ще се получи органът)
за ...................................................................................................................................................................................
(посочва се институцията, която ще получи органа, телефон, факс, e-mail)
.......................................................................
(вид на органа)

УИНД: ..............................................................................
(уникален идентификационен номер на донора)

........................................................................................................................................................................................
(характеризиране на донора: пол, възраст, антропометрични данни)
.......................................................................................................................................................................................
(положение на органа в тялото – ляво или дясно, когато е приложимо; цялост на органа или част от
орган, като се описва дали е лоб, или сегмент)

………………………………………………………….............................................................................................................................
(дата и час на вземане на органа)
Органът да се придружава от документи за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични,
имунологични, микробиологични и образни изследвания.
(приложени документи: ……………………………………………….)
РАЗРЕШЕНИЕТО Е ЕДНОКРАТНО

….…........................................................................
(имена на изпълнителен директор на ИАТ)
............................................
(подпис)

...........................................
(дата и час)

(печат)

попълва се от служител на митническата администрация след осъществяване на износа
............... 20...... г.
гр. ..........................
...............................
.............................
   дата на износ 	
летище
(трите имена)
(подпис)
(печат)
…………………………………………………................
(дата и час на предоставяне на органа)
………………………………………...............................................................................………………………………………………………………
(имена на лицето, отговарящо за предаването на органа, телефон, факс, e-mail)
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Приложение № 5
към чл. 9, ал. 3

ДО:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ
ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за внос на тъкани/клетки за трансплантация или репродуктивни клетки за асистирана репродукция
Съдържа лични данни. Да се предпазва от неразрешено разкриване или достъп.
На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба № 8 от 8.05.2014 г. за условията и реда за внос, износ и
обмен на органи, тъкани и клетки подавам заявление за издаване на разрешение за осъществяване
на внос на тъкани/клетки, предназначени за трансплантация/репродуктивни клетки, предназначени
за асистирана репродукция (ненужното се зачертава), от
.........................................................................................................................................................................................,
(пълно наименование на лечебното заведение, телефон, факс, е-mail)
със седалище и адрес на управление .....................................................................................................................,
осъществяващо лечебна дейност съгласно ……………………………………………................................................…………,
(наименование и номер на акта, по силата на който лечебното заведение осъществява лечебна дейност)
представлявано от ....................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
Тъкани/клетки или репродуктивни клетки ще бъдат внесени от
............................................, ..............................................................................................................................
          (държава)
(институцията, която предоставя тъкани/клетки/репродуктивни клетки)
.............................................................................................................................................................................................
(име на лицето, което представлява институцията, телефон, факс, e-mail)
........................................................................................................................................................................................
(вид и количество на тъканите/клетките/репродуктивните клетки)
УИНД: ............................................................
(уникален идентификационен номер на донора)

УИНР: .......................................................................
(уникален идентификационен номер на реципиента
за тъкани и клетки)

…………………………………………………………............................................................................................................................
…………………………………………………………............................................................................................................................
(за тъкани и клетки: начин на обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране)
……………………………….………………………...............................................…............................................................................
(за репродуктивни клетки: начин на вземане, съхраняване и транспортиране)
Тъканите/клетките или репродуктивните клетки ще се придружават от документи с данни за вирусологични, серологични и микробиологични изследвания.
(приложени документи: ………………………………….)
……..........................................................................
(име на ръководителя на лечебното заведение)
............................................
(подпис)
...........................................
(дата и час)

(печат)
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Приложение № 6
към чл. 9, ал. 4
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ
за внос на тъкани/клетки за трансплантация или репродуктивни клетки за асистирана репродукция
Съдържа лични данни. Да се предпазва от неразрешено разкриване или достъп.
№.................. / ............ 20.... г.
На основание чл. 38, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, чл. 134,
ал. 1 от Закона за здравето и чл. 9, ал. 4 от Наредба № 8 от 8.05.2014 г. за условията и редa за внос,
износ и обмен на органи, тъкани и клетки във връзка със заявление с вх. № ............/........... 20.... г.
до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация
РАЗРЕШАВАМ:
на ....................................................................................................................................................................................,
(пълно наименование на лечебното заведение, телефон, факс, e-mail)
със седалище и адрес на управление ....................................................................................................................,
осъществяващо лечебна дейност съгласно ……….................................................……………………………………………….,
(наименование и номер на акта, по силата на който лечебното заведение осъществява лечебна дейност)
представлявано от ………………………………...................................................................…………………………………………….....
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
ДА ИЗВЪРШИ ВНОС НА ТЪК АНИ/КЛЕТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ,
ИЛИ РЕПРОДУКТИВНИ КЛЕТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ,
(посочва се приложимото)
от ......................................................................................................................................................................................
(посочва се държавата, която предоставя тъканите/клетките/репродуктивните клетки)
от ......................................................................................................................................................................................
(посочва се институцията, която предоставя тъканите/клетките/репродуктивните клетки, телефон,
факс, е-mail)
..........................................................................................................................................................................................
(вид и количество на тъканите/клетките/репродуктивните клетки)
УИНД: ............................................................
УИНР: ........................................................................
(уникален идентификационен номер на донора)
(уникален идентификационен номер на реципиента)
…………………………………………………………...........................................................................................................................
…………………………………………………………...........................................................................................................................
(за тъкани и клетки: начин на обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране)
………………………………………………………..................................................…............................................................................
(за репродуктивни клетки: начин на вземане, съхраняване и транспортиране)
Тъканите/клетките или репродуктивните клетки да се придружават от документи с данни за вирусологични, серологични и микробиологични изследвания.
(приложени документи: ………………………)
РАЗРЕШЕНИЕТО Е ЕДНОКРАТНО

...........................................
(дата и час)

….…........................................................................
(имена на изпълнителен директор на ИАТ)
............................................
(подпис)
(печат)

попълва се от служител на митническата администрация след осъществяване на вноса
............... 20...... г.
гр. ..........................
...............................
.............................
   дата на внос 	
летище
(трите имена)
(подпис)
(печат)
(контролно-пропускателен пункт)
…………………………………………………................
(дата и час на предоставяне на тъканите/клетките/репродуктивните клетки)
………………………………………...............................................................................………………………………………………………………
(имена на лицето, отговарящо за предаването на тъканите/клетките/репродуктивните клетки,
телефон, факс, e-mail)
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Приложение № 7
към чл. 12, ал. 3

ДО:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ
ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за износ на тъкани/клетки за трансплантация или репродуктивни клетки за асистирана
репродукция
Съдържа лични данни. Да се предпазва от неразрешено разкриване или достъп.
На основание чл. 12, ал. 3 от Наредба № 8 от 8.05.2014 г. за условията и реда за внос, износ и
обмен на органи, тъкани и клетки подавам заявление за издаване на разрешение за осъществяване
на износ на тъкани/клетки, предназначени за трансплантация/репродуктивни клетки, предназначени
за асистирана репродукция (ненужното се зачертава), от
..........................................................................................................................................................................................,
(пълно наименование на лечебното заведение, телефон, факс, e-mail)
със седалище и адрес на управление ...................................................................................................................,
осъществяващо лечебна дейност съгласно ………………...............................................……………………………………….,
(наименование и номер на акта, по силата на който лечебното заведение осъществява лечебна дейност)
представлявано от ....................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
Тъкани/клетки или репродуктивни клетки ще бъдат изнесени за
............................................, ..............................................................................................................................
          (държава)
(институцията която ще ги получи)
.............................................................................................................................................................................................
(име на лицето, което представлява институцията, телефон, факс, e-mail)
........................................................................................................................................................................................
(вид и количество на тъканите/клетките/репродуктивните клетки)
УИНД: ...........................................................................................................................................................................
(уникален идентификационен номер на донора)
…………………………………………………………...........................................................................................................................
…………………………………………………………..............................................................................................................................
(за тъкани и клетки: начин на обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране)
……………………………………………….................................................…………............................................................................
(за репродуктивни клетки: начин на вземане, съхраняване и транспортиране)
Тъканите/клетките или репродуктивните клетки ще се придружават от документи с данни за вирусологични, серологични и микробиологични изследвания.
(приложени документи ……………………………….)
……..........................................................................
(име на ръководителя на лечебното заведение)
............................................
(подпис)
...........................................
(дата и час)

(печат)
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Приложение № 8
към чл. 12, ал. 5
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ
за износ на тъкани/клетки за трансплантация или репродуктивни клетки за асистирана репродукция
Съдържа лични данни. Да се предпазва от неразрешено разкриване или достъп.
№ ................../............ 20.... г.
На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, чл. 134,
ал. 1 от Закона за здравето и чл. 12, ал. 5 от Наредба № 8 от 8.05.2014 г. за условията и реда за внос,
износ и обмен на органи, тъкани и клетки във връзка със заявление с вх. № ......../...........20.... г. до
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация
РАЗРЕШАВАМ:
на .......................................................................................................................................................................................
(пълно наименование на лечебното заведение, телефон, факс, e-mail)
със седалище и адрес на управление .....................................................................................................................,
осъществяващо лечебна дейност съгласно .................................................……………………………………………………….,
(наименование и номер на акта, по силата на който лечебното заведение осъществява лечебна дейност)
представлявано от ........................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
ДА ИЗВЪРШИ ИЗНОС НА ТЪК АНИ/КЛЕТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ,
ИЛИ РЕПРОДУКТИВНИ КЛЕТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ,
(посочва се приложимото)
за .....................................................................................................................................................................................
(посочва се държавата, в която ще се получат тъканите/клетките/репродуктивните клетки)
за .....................................................................................................................................................................................
(посочва се институцията, която ще получи тъканите/клетките/репродуктивните клетки, телефон,
факс, е-mail)
............................................................................................................................................................................................
(вид и количество на тъканите/клетките/репродуктивните клетки)
УИНД: .............................................................................................................................................................................
(уникален идентификационен номер на донора)
………………………………………………………….................................................................................................................................
…………………………………………………………................................................................................................................................
(за тъкани и клетки: начин на обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране)
…………………………………………………………..............................................................................................................................
(за репродуктивни клетки: начин на вземане, съхраняване и транспортиране)
Тъканите/клетките или репродуктивните клетки да се придружават от документи с данни за вирусологични, серологични и микробиологични изследвания.
РАЗРЕШЕНИЕТО Е ЕДНОКРАТНО

...........................................
(дата и час)

...................................................................................
(име на изпълнителен директор на ИАТ)
...................................................
(подпис)
(печат)

попълва се от служител на митническата администрация след осъществяване на износа
............... 20...... г.
гр. ..........................
...............................
.............................
   дата на износ 	
летище
(трите имена)
(подпис)
(печат)
(контролно-пропускателен пункт)
………………………………………………….
(дата и час на предоставяне на тъканите/клетките/репродуктивните клетки)
…………………………………………………...................................................................…………………………………………………………………
(имена на лицето, отговарящо за предаването на тъканите/клетките/репродуктивните клетки, телефон,
факс, e-mail)
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Приложение № 9
към чл. 17, ал. 7 и 8
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Информация за обмен на органи

Съдържа лични данни. Да се предпазва от неразрешено разкриване или достъп.
№ ................../............ 20.... г.
На основание чл. 17, ал. 7 от Наредба № 8 от 8.05.2014 г. за условията и реда за внос, износ и
обмен на органи, тъкани и клетки
.......................................................................................................................................................................................
(държава – членка по произход или по местонахождение)
........................................................................................................................................................................................
(компетентен орган или оправомощена институция, пощенски адрес, телефон, факс, е-mail)
........................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо органа или институцията, телефон, факс, е-mail)
.........................................................................................................................................................................................
(лечебно заведение, адрес, телефон, факс, е-mail)
ПРЕДОСТАВЯ/ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБМЕН НА ОРГАН ОТ/НА:
...........................................................................................................................................................................................
(държава – членка по произход или по местонахождение)
.........................................................................................................................................................................................
(компетентен орган или оправомощена институция, пощенски адрес, телефон, факс, е-mail)
........................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо органа или институцията, телефон, факс, е-mail)
........................................................................................................................................................................................
(лечебно заведение, адрес, телефон, факс, е-mail)
.........................................................................................................................................................................................
(характеризиране на донора: пол, възраст, антропометрични данни)
..........................................................................................................................................................................................
(вид на органа; положение в тялото – ляво или дясно, когато е приложимо; цялост на органа или част от
органа, като се описва дали е лоб, или сегмент)
.........................................................................................................................................................................................
(дата и час на вземане на органа)
УИНД: ............................................................
(уникален идентификационен номер на донора)

УИНР: .........................................................................
(уникален идентификационен номер на реципиента)

Органът да се придружава от документи с данни за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и образни изследвания.
(приложени документи: ……………………………………………….)
..................................................................................
(имена на изпълнителен директор на ИАТ)

...........................................
(дата и час)

...................................................
(подпис)
(печат)

......................................................................................................................................................................................
(дата и час на предаване на органа)
........................................................................................................................................................................................
(имена на лицето, отговарящо за предаването на органа, телефон, факс, e-mail)
3171
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОГОДБА

между правителството на Република България
и правителството на Китайската народна
република за морски транспорт
(Утвърдена с Решение № 158 от 21 март 2014 г.
на Министерския съвет. В сила от 4 май 2014 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Китайската народна република (наричани по-нататък „Договарящи
се страни“);
потвърждавайки стремежа си да развиват
морското търговско корабоплаване между
страните на основата на равноправието и
взаимните интереси;
желаейки да съдействат за укрепването
на сътрудничеството в областта на морското
търговско корабоплаване между двете страни на основата на принципа на свободния
транспорт;
се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на тази Спогодба:
1. Терминът „кораб“ означава всеки морски кораб, който е регистриран в корабния
регистър в една от Договарящите се страни
в съответствие с нейното законодателство
и плаващ под нейно знаме, включително и
кораби, собственост на/или експлоатирани от
корабна компания на една от Договарящите
се страни, но плаващи под знамето на трета
страна, приемлива за другата от Договарящите
се страни. Този термин не включва военни и
други кораби, експлоатирани с нетърговски
цели, както и хидрографски и други научноизследователски и риболовни кораби.
2. Терминът „член на екипажа“ означава
капитана или друго лице, наето на борда на
кораба, включено в екипажния списък и притежаващо моряшки паспорт, в съответствие
с чл. 8 от тази Спогодба.
3. „Компетентни органи“ са:
– за Република България – Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
– за Китайската народна република – Министерството на транспорта.
4. Терминът „пристанища“ означава морски
пристанища, включително котвени стоянки,
намиращи се на територията на която и да е
от Договарящите се страни, които са одобрени
и отворени за международно корабоплаване.
5. Терминът „корабоплавателни предприятия“ означава всяка компания, която извършва международен морски превоз със свои
собствени или наети кораби и пребивава на
територията на една от Договарящите страни,
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която компания самостоятелно поема всички
граждански отговорности и която е регистрирана като „корабоплавателно предприятие“ в
съответствие с националното законодателство
на тази Договаряща се страна.
6. Предмет на тази Спогодба могат да
бъдат и корабни компании, установени извън
територията на една от Договарящите се
страни и контролирани от лица, граждани
на една от Договарящите се страни, ако
техните кораби са регистрирани в една от
Договарящите се страни съгласно вътрешното
є законодателство.
Член 2
Права на експлоатация
1. Корабите на всяка от Договарящите
се страни, ангажирани в превоза на товари
и пътници между Договарящите се страни
или между една от Договарящите се страни
и трета страна, имат право да извършват
превози между международните търговски
пристанища на Договарящите се страни, отворени за чужди кораби.
2. Разпоредбите на ал. 1 от този член не
препятстват правото на трети страни да извършват превоз на пътници и товари между
Договарящите се страни.
Член 3
Каботаж
1. Тази Спогодба не се прилага по отношение на каботаж и превоз по вътрешни водни
пътища, както и на дейности, които всяка от
Договарящите се страни резервира за своите
национални предприятия и организации в съответствие с националното си законодателство,
като: тласкане, пилотаж, спасителни операции
и пристанищни услуги в териториално море
и вътрешни води.
2. Не се счита за каботаж и превоз по вътрешни водни пътища, когато корабите на
една от Договарящите се страни плават от едно
пристанище към друго на другата Договаряща
се страна с цел товарене за и разтоварване от
трети страни на товари. Същото се прилага
и за превоза на пътници.
Член 4
Сътрудничество
1. Сътрудничеството между правителството на Република България и правителството
Китайската народна република в областта
на морското корабоплаване се основава на
принципите на равноправието, зачитането
на националния суверенитет и взаимните
интереси.
2. Договарящите се страни насърчават
своите морски власти, морски и пристанищни
организации и предприятия да си сътрудничат,
включително, но без да се ограничават, до
следните аспекти:
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а) да насърчават морското и пристанищното развитие на Договарящите се страни въз
основа на равноправието и взаимната полза,
както и да премахват всякакви пречки, които
биха могли да го възпрепятстват;
б) да използват морския флот на Договарящите се страни пълноценно и ефективно,
така че да задоволи търсенето на транспортни
услуги за външната търговия на страните;
в) да гарантират безопасност на корабоплаването, включително безопасност на кораба,
на членовете на екипажа, на пътниците и товарите, както и опазването на околната среда;
г) да подобрят бизнес, научните и технологичните контакти, както и обмяната на опит;
д) взаимно да се информират относно дейности, свързани с поетите ангажименти на
Договарящите се страни към международните
организации, както и сключени международни
спогодби в областта на морския транспорт.
Член 5
Обработка на кораби в пристанището
1. Всяка от Договарящите се страни ще
продължи да предоставя на корабите, плаващи
под знамето на другата Договаряща се страна
или експлоатирани от лица и компании на
тази страна, на недискриминационна основа
същия режим, както на собствените си кораби,
по отношение на достъпа до пристанищата,
използването на пристанищната инфраструктура и допълнителните пристанищни услуги,
а също така и по отношение на съответните
такси, митническите формалности и предоставянето на кейови места и на товаро-разтоварно оборудване.
2. Плащането на пристанищни такси и
налози от кораби на едната Договаряща се
страна в пристанище на другата Договаряща
се страна се извършва в свободно конвертируема валута в съответствие с приложимото
национално законодателство на другата Договаряща се страна.
Член 6
Улесняване на транспорта
Договарящите се страни ще предприемат
в съответствие със своето национално законодателство необходимите мерки за облекчаване и ускоряване на морските превози,
за предотвратяване на ненужното забавяне
на корабите и за възможното ускоряване и
опростяване на митническите, карантинните
и други пристанищни формалности, включително и тези по отношение на достъпа до
съществуващите съоръжения за приемане на
отпадъците от кораби.
Член 7
Корабна документация
1. Документите, които удостоверяват националността на корабите, и други корабни
документи, издадени от компетентните власти
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на Държавата на знамето, се признават и от
другата Договаряща се страна.
2. Корабите на едната Договаряща се страна,
притежаващи валидни тонажни сертификати,
издадени в съответствие с Международната
конвенция за тонажно измерване на корабите
от 1969 г. и признати от другата Договаряща
се страна, се освобождават от повторно измерване в пристанищата на другата Договаряща
се страна. Всички задължения и такси, базирани на тонажа на корабите, се изчисляват и
събират в съответствие с посочените по-горе
сертификати.
Член 8
Лични документи на членове на екипажа
1. Всяка от Договарящите се страни признава удостоверенията за самоличност на членовете на екипажа, издадени от компетентните
органи на другата Договаряща се страна.
Такива удостоверения за самоличност са:
За Република България – „Моряшки паспорт“;
За Китайската народна република – „Моряшки паспорт на Китайската народна република“.
2. Удостоверенията за самоличност, притежавани от членовете на екипажа на трета
страна, наети на борда на кораба на една от
Договарящите се страни, издадени от компетентните власти на тази трета страна, следва
да бъдат признати като валидни удостоверения
за самоличност, ако тези документи са достатъчни (паспорти или заместители на паспорт)
съгласно законовите и подзаконовите актове
в сила на другата Договаряща се страна. Въпреки това, когато тези членове на екипажа
се намират извън борда на кораба, те следва
да носят потвърждение, че са наети на борда
на съответния кораб.
Член 9
Престой на членове на екипажа
1. По време на престоя на кораба на една
от Договарящите се страни в пристанището
на другата Договаряща се страна членовете
на екипажа на кораба, притежаващи удостоверения за самоличност, посочени в член 8
от тази Спогодба, могат да слязат на брега
без виза за престой в град, където се намира
пристанището, в съответствие с приложимите
разпоредби за пребиваване в страната, при
условие че капитанът на кораба в съответствие
с разпоредбите на пристанището представи
списъка на екипажа на съответните пристанищни власти.
2. Компетентните органи на едната Договаряща се страна разрешават пребиваването в
болница на своя територия на член на екипажа
на кораб на другата Договаряща се страна за
времето, необходимо за лечение, след което
да се завърне в страната си с необходимите
транспортни средства или да продължи до
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друго пристанище, намиращо се на територията на тази Договаряща се страна, за да се
качи на своя кораб.
Член 10
Влизане и транзитно преминаване на членовете на екипажа
1. Членовете на екипажа на кораб на една
от Договарящите се страни, притежаващи
удостоверения за самоличност, посочени в
член 8 от тази Спогодба, могат да влязат в
другата Договаряща се страна или да преминат през нейна територия независимо с какво
транспортно средство с цел да се качат на своя
кораб, да се завърнат в страната си или по
друга причина, приемлива за компетентните
власти на другата Договаряща се страна.
2. Всяка от Договарящите се страни запазва правото си да откаже влизане на своя
територия на член на екипажа, като сметне
това за нежелано, независимо че той притежава удостоверение за самоличност, посочено
в член 8 от тази Спогодба.
3. Разпоредбите на този член не засягат
прилагането на законодателството на всяка
една от Договарящите се страни, отнасящо
се до влизането и преминаването през нейна
територия на чужденци.
Член 11
Заетост на членовете на екипажа
Капитан на кораб на една от Договарящите се страни може, с цел да продължи
пътуването, да наеме членове на екипажа от
другата Договаряща се страна. Наемането
става с доброволно съгласие и в съответствие
със законодателството на страната, под чието
знаме плава корабът.
Член 12
Инциденти
1. Ако кораб на една от договарящите се
страни се натъкне на опасност или инцидент
в зоната за търсене и спасяване на другата
Договаряща се страна, компетентните органи
на другата Договаряща се страна ще окажат
такава помощ и съдействие на членовете на
екипажа и пътниците на кораба, каквито и
на кораб, плаващ под национално знаме, и
ще информират за това възможно най-скоро
компетентните органи на първата Договаряща
се страна. Принципите, установени в международните конвенции, приети от Договарящите
се страни, следва да бъдат прилагани при
спасяването на пострадал търговски кораб
и неговия товар, а също така и при морски
инциденти. Не се събират дискриминационни
такси.
2. Ако е необходимо, товарът, оборудването и запасите, освободени или спасени от
пострадалия кораб, да се съхраняват временно
на брега на другата Договаряща се страна,
с цел да бъдат обратно транспортирани до
първоначалната страна или до трета страна,
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съответните власти на другата Договаряща
се страна следва да осигурят всичко необходимо за това съгласно националното законодателство. Ако товарът, оборудването и
запасите не са предназначени за потребление
или използване на територията на другата
Договаряща се страна, не се облагат с данък
и други такси, дължими при внос.
3. Разпоредбите на ал. 2 от този член не
отменят прилагането на законите и правилата, които действат на територията на Договарящите се страни относно временното
складиране на товари.
Член 13
Офиси извън страната
Договарящите се страни могат да учредяват на територията на другата Договаряща
се страна представителства и офиси на корабоплавателни предприятия в съответствие с
изискванията на законодателството на тази
страна, като дейността на тези представителства и офиси се подчинява на законите на
страната, на чиято територия са учредени.
Член 14
Парични преводи
Приходите на корабоплавателните предприятия на една от Договарящите се страни, получени на територията на другата Договаряща се
страна, се уреждат в свободно конвертируема
валута, взаимноприемлива за двете Договарящи се страни. Тези приходи могат да бъдат
използвани за плащания на територията на
другата Договаряща се страна и/или свободно
да бъдат прехвърлени в чужбина по обменен
курс, публикуван от Централната банка към
датата на прехвърлянето.
Член 15
Компетентност
1. За корабите, членовете на екипаж, пътниците и товарите на една от Договарящите
се страни, намиращи се на територията на
другата Договаряща се страна, се прилагат
разпоредбите на нейното вътрешно законодателство и на това на другата Договаряща
се страна по време на престой в нейно пристанище.
2. Компетентните органи на едната Договаряща се страна не взимат страна в трудовоправни спорове между корабособственика,
капитана и другите членове на екипажа,
възникнали на борда на кораба на другата
Договаряща се страна.
3. За престъпления на борда на кораб на
едната Договаряща се страна, извършени в териториални води или в пристанище на другата
Договаряща се страна, нито компетентните,
нито наказателните власти на крайбрежната
Договаряща се страна могат да упражнят
наказателната си юрисдикция, освен ако за
това е поискано или ако е налице съгласието
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на капитана, дипломатическото или консулското длъжностно лице на държавата, под
чието знаме плава корабът, освен в случаите:
а) ако престъплението на борда на кораба
засяга територията на едната Договаряща се
страна или нейните граждани;
б) ако последиците от престъплението са
във вреда на обществения ред или застрашават
сигурността на едната Договаряща се страна;
в) ако престъплението на борда на кораба
засяга лица, различни от членовете на екипажа;
г) за пресичане на незаконната търговия
с наркотични и психотропни вещества.
4. Ако съдът или съответните компетентни
органи на едната Договаряща се страна възнамеряват да приемат задължителна мярка
или да предприемат официално разследване
на борда на кораб на другата Договаряща се
страна, който се намира в нейни териториални води или пристанище, при обстоятелства,
възникнали във връзка с ал. 3, букви от а) до
г) от този член, следва да информират предварително дипломатическото или консулското
длъжностно лице на държавата, под чието
знаме плава корабът, и да му предоставят
всичко необходимо за осъществяването на
връзка с кораба. При спешни случаи длъжностното лице се уведомява паралелно с
предприемането на мерки.
5. Разпоредбите на ал. 2 от този член не
засягат правото на контрол и разследване на
всяка Договаряща се страна съгласно нейното
вътрешно законодателство.
Член 16
Отношения с други организации и договори
Тази Спогодба не засяга правата и задълженията на всяка от Договарящите се страни,
произтичащи от членството є в международни
или регионални организации или договори.
Член 17
Консултации
По искане на едната Договаряща се страна
представители на компетентните органи на
Договарящите се страни могат да се срещнат,
за да обсъдят прилагането на тази Спогодба и
други въпроси, предложени от Договарящите
се страни, на място и дата, определени по
взаимно съгласие.
Член 18
Уреждане на спорове
Всеки спор, който се отнася до тълкуването или прилагането на тази Спогодба, се
разрешава в приятелски консултации и общо
разбирателство между компетентните органи
на Договарящите се страни. Ако съгласие не
бъде постигнато, спорът се решава по дипломатически път.
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Член 19
Влизане в сила, изменение и прекратяване
1. Договарящите се страни се уведомяват
по дипломатически път в писмена форма
за приключване на вътрешноправните процедури, необходими за влизането в сила на
тази Спогодба. Тази Спогодба влиза в сила
на тридесетия (30-ия) ден след получаване
на последната от нотите. С влизането в сила
на тази Спогодба се прекратява действието
на Спогодбата за морски транспорт между
правителството на Народна република България и правителството на Китайската народна
Република, подписана на 4 юни 1974 г.
2. Тази Спогодба се сключва за срок от пет
години, след изтичането на който се подновява на всеки пет (5) години, освен ако една
от Договарящите се страни не я денонсира с
писмено уведомление шест (6) месеца преди
изтичането на тази Спогодба.
3. Тази Спогодба може да бъде изменена
със съгласието на двете Договарящи се страни.
Измененията влизат в сила в съответствие с
процедурите, предвидени в ал. 1 на този член.
В уверение на горното долуподписаните,
надлежно упълномощени от съответните им
правителства, подписаха тази спогодба.
Подписана в гр. Пекин на 13 януари 2014 г.
в два оригинални екземпляра на български,
китайски и английски език, като трите текста
имат еднаква сила. В случай на различия в
тълкуването на тази Спогодба за меродавен
се приема текстът на английски език.
За правителството
на Република
България:
Петър Киров,
заместник-министър
на транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
3167

За правителството
на Китайската
народна република:
Хъ Дзянджун,
заместник-министър
на транспорта

Наредба за допълнение на Наредба № 11 от
2002 г. за международен автомобилен превоз
на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108 от
2002 г.; изм., бр. 83 и 85 от 2005 г., бр. 26,
46 и 95 от 2006 г., бр. 36 от 2007 г., бр. 73 от
2008 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 69 и 85 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4 след дуемите „осъждани за“
се добавя „умишлени“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Данаил Папазов
3165
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АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО
РЕГУЛИРАНЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Агенцията за ядрено регулиране на
Република България и Федералната служба
по екологичен, технологичен и атомен надзор
на Руската федерация за сътрудничество в
областта на регулирането на ядрената и радиационната безопасност при използването
на атомна енергия за мирни цели
(Одобрено с Решение № 685 от 7 ноември
2013 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на подписването му – 31 март 2014 г.)
Агенцията за ядрено регулиране (Република
България) и Федералната служба по екологичен, технологичен и атомен надзор (Руска
федерация), по-нататък наричани „страните“:
като потвърждават взаимната си заинтересованост в продължаване на сътрудничеството
в областта на регулирането на дейностите по
използване на атомна енергия за мирни цели;
като се вземе под внимание, че Руската
федерация и Република България са членове
на Международната агенция за атомна енергия;
като се ръководят от разпоредбите на
Конвенцията за ядрена безопасност от 17 юни
1994 г. и разпоредбите на Единната конвенция
за безопасност при управление на отработено
гориво и за безопасност при управление на
радиоактивни отпадъци от 5 септември 1997 г.;
като потвърж дават необходимост та от
постоянно усъвършенстване в областта на
регулирането на дейностите по използване
на атомна енергия;
се споразумяха, както следва:
Член 1
В съответствие със законодателствата на
Руската федерация и на Република България
ст раните осъществяват сът рудничество в
областта на регулирането на дейностите по
използване на атомна енергия за мирни цели
в следните основни направления:
– разрабо т ва не на нормат и вна база в
областт а на ядрената и радиационната безопасност;
– обмяна на опит при лицензионната дейност в областта на използването на атомна
енергия за мирни цели;
– обмяна на опит в областта на контролната
дейност, включително подготовка и реализация на програмите за инспекция;
– обмяна на опит в областта на регулирането на дейностите по управлението на
радиоактивни отпадъци и отработено ядрено
гориво, включително тяхното транспортиране
и безопасното им съхранение;
– обмяна на опит в областта на отчета и
контрола на ядрените материали, радиоактивните вещества, радиоактивните отпадъци, а
също така и надзора върху физическата защита
на ядрените инсталации, радиоактивните из-

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

точници, хранилищата, ядрените материали
и радиоактивните вещества;
– регулаторна оценка на показателите за
експлоатация на ядрените централи, плановете и мерките за подобряване на тяхната
безопасност;
– аварийна готовност и реагиране;
– обучение на персонала на регулиращия
орган;
– и други направления, определени по
взаимно съгласие на страните.
Член 2
1. Сътрудничеството в рамките на това
Споразумение се осъществява в следните
форми, които се уточняват и съгласуват между
страните за всеки конкретен случай:
– обмяна на информация и документи;
– взаимни визити на експерти при провеждане на съвместни семинари, съвещания
и консултации;
– научни посещения, учебни курсове и
семинари;
– реализиране на съвместни проекти;
– и други форми на сътрудничество, определени по взаимно съгласие от страните.
2. Всяка страна избира координатор, който
е отговорен за идентифицирането на конкретни направления на сътрудничеството и
който наблюдава изпълнението на дейностите
и реализацията на съвместните проекти в
рамките на това Споразумение.
3. Обмяната на информация и документи
се осъществява посредством координаторите,
освен ако предварително не е договорено друго.
4. Съвместните проекти предвиждат преди
всичко участие на страните по това Споразумение. За реализирането на проекти могат да
се сключват договори между упълномощени от
страните организации и да се привличат представители от други институции и експертни
организации, ако това е нужно за успешната
реализация на проектите и е съгласувано от
страните.
Член 3
Нито една от страните не носи отговорност
за последствия от използването на резултатите
от сътрудничеството в рамките на това Споразумение на територията на другата страна,
освен ако страните не се договорят за друго.
Член 4
1. Информация, представляваща държавна тайна на Руската федерация и държавна
тайна на Република България, не подлежи на
предаване в рамките на това Споразумение.
2. Информацията, която се предава в рамките на това Споразумение или произтича в
резултат на неговото изпълнение и се смята
от руската страна и нейните упълномощени
организации или ведомства и експертни организации, привлечени за реализация на проекти, като служебна информация с ограничен
достъп, или от българската страна и нейните
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упълномощени организации или ведомства и
експертни организации, привлечени за реализация на проекти, като служебна информация
с ограничен достъп, трябва ясно да се определи
и обозначи като такава.
3. Документи, които съдържат информация,
която руската страна смята за служебна информация с ограничен достъп, трябва да бъдат
обозначени с гриф „За служебно ползване“
на руски език. Документи, които съдържат
информация, която българската страна смята
за служебна информация с ограничен достъп,
трябва да бъдат обозначени със „За служебно
ползване“ на български език.
4. Страните и организациите, които си сътрудничат в рамките на това Споразумение,
ограничават до минимум кръга на лицата,
имащи достъп до информацията, която се
смята за служебна информация с ограничен
достъп и гарантират нейното използване само
за целите, предвидени в това Споразумение.
Такава информация не се разгласява и не
се предава на трета страна, която не участва
в реализацията на това Споразумение, без
писменото съгласие на страна, която има
правото да предава такава информация.
Такава информация в Руската Федерация
и Република България се разглеж да като
служебна информация с ограничен достъп.
5. Информация, която се счита за служебна
информация с ограничен достъп, е защитена в
съответствие със законодателството на всяка
от държавите.
6. Правилата за обмена и обема на предаваната информация се определят за всеки
конкретен случай в съответствие със законодателството на всяка от държавите.
7. Кореспонденцията и обмяната на информация между страните, които се провеждат в
рамките на това Споразумение, се осъществяват на английски език.
Член 5
Страните осигуряват адекватна и ефективна защита на интелектуалната собственост в
съответствие със своите законодателства и
международните договори, по които са страни.
Член 6
По съгласие на страните в това Споразумение може да се внасят изменения и допълнения,
които се оформят чрез протоколи.
Член 7
Разногласията, свързани с тълкуването
или прилагането на клаузите на това Споразумение, се разрешават чрез консултации
между страните.
Член 8
От датата на влизането си в сила това
Споразумение отменя Споразумението за
сътрудничество между Федералния надзор на
Русия по ядрена и радиационна безопасност
и Комитета за използване на атомна енергия
за мирни цели, подписано в София на 24 октомври 1996 г.
Това Споразумение влиза в сила от датата
на неговото подписване и остава в сила за
период от пет години.
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Действието на това Споразумение автоматично се продължава за последващите петгодишни периоди, ако нито една от страните
по дипломатически път не уведоми в писмена
форма другата страна поне три месеца преди изтичането на дадения период за своето
намерение да прекрати неговото действие.
Съставено във Виена на 31 март 2014 г. в
два екземпляра, всеки на български, руски и
английски език, като всички текстове имат
еднаква сила. В случай на възникнали разногласия за целите на тълкуването се използва
текстът на английски език.
За Агенцията
За Федералната служба
за ядрено регулиране
по екологичен,
на Република България:
технологичен и		
Лъчезар Костов,
атомен надзор на				
председател
Руската федерация:
Алексей Алешин,
председател
3139

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2011 г. за условията и реда за прием и
спортна подготовка на учениците в спортните
училища (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 43 от 2012 г.; изм., бр. 18 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра на физичес
кото възпитание и спорта“ и „министъра на
образованието, младежта и науката“ се заменят
съответно с „министъра на младежта и спорта“
и „министъра на образованието и науката“.
2. В ал. 5 думата „спортното“ се заменя
със „съответното спортно“.
3. Aлинея 6 се изменя така:
„(6) Директорите на спортните училища
изготвят предложенията за държавния планприем по образец (приложение № 2) въз основа на получените писмени заявки по ал. 5
съобразно създадените условия за обучение
и след решение на педагогическия съвет.“
4. Създава се нова ал. 7:
„(7) Предложенията за държавен планприем се представят в Министерството на
младежта и спорта в срок до 31 януари.“
5. Създава се нова ал. 8:
„(8) Освен предложението за държавен
план-прием директорите на спортните училища представят и информация за избраните от
учениците в VIII клас професии и специалности, по които ще се осъществява обучението
им от IX клас.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9, като в
т. 1 след думата „път“ точката и запетаята
се заменя с точка, а първата буква на думата
„предложението“ става главна буква.
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7. Досегашната ал. 9 става ал. 10, като
думите „министърът на физическото възпитание и спорта“ и се заменят с „министърът
на младежта и спорта“.
8. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
9. Досегашната ал. 11 става ал. 12, като
думите „министърът на физическото възпитание и спорта“ и „министъра на образованието,
младежта и науката“ се заменят съответно с
думите „министърът на младежта и спорта“
и „министъра на образованието и науката“.
10. Създава се нова ал. 13:
„(13) В изключителни случаи и при доказана необходимост промяна в утвърдения
държавен план-прием за спортните училища
може да се извършва в срок до 30 април със
заповед на министъра на младежта и спорта
след съгласуване с министъра на образованието и науката.“
11. Досегашната ал. 12 става ал. 14.
§ 2. В чл. 3, ал. 7 думите „се разработват
от българските спортни федерации по съответния вид спорт и“ се заличават и думите
„министъра на физическото възпитание и
спорта“ се заменят с думите „министъра на
младежта и спорта“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Министерството на физическото възпитание и спорта“ се заменят
с „Министерството на младежта и спорта“.
2. В ал. 4 точката се заменя със запетая,
след която се добавя „като“ и двуеточие и
се създават т. 1 и т. 2 със следните текстове:
„1. през първия ден се извършват предвидените измервания от лекар, както и тестовете
за оценка на концентрацията, психическата
устойчивост и спортно-техническите умения
по вида спорт;
2. през втория ден се провеждат тестовете
за оценка на нивото на развитие на двигателните качества.“
§ 4. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисиите по ал. 1 се състоят от
минимум трима членове, единият от които
е председател.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Приемането на ученици в спортните училища се осъществява по вид спорт, по
който има утвърдена учебна програма, тестове
за прием и нормативи за оценка на резултатите
на учениците по спортна подготовка.
(2) Осъществяване на прием в спортните
училища по нов вид спорт, за който няма
утвърдени документи по ал. 1, се извършва
по мотивирано предложение на председателя
на съответната българска спортна федерация
до министъра на младежта и спорта.
(3) Мотивираното предложение съдържа:
1. мотиви на българската спортна федерация с приложена информация за: брой
картотекирани състезатели по възрастови
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групи и пол, брой участници в държавни и
в международни първенства по възрастови
групи и пол, класирания в европейски първенства и световни първенства за последните
четири години;
2. програма на българската спортна федерация за развитие на детско-юношеския спорт;
3. анализ на перспективите за развитие на
съответния спорт в спортните училища по
отношение на: спортни клубове в градовете,
в които функционира спортно училище, брой
обхванати деца, наличие на спортна база,
която да бъде предоставена безвъзмездно от
спортния клуб за осъществяване на спортната
подготовка на учениците, наличие на квалифицирани кадри по съответния вид спорт;
4. становище на НСА „Васил Левски“ по
отношение на обучението и квалификацията
на спортно-педагогически кадри по съответния вид спорт;
5. становище на Министерството на здравеопазването по отношение на целесъобразността
за развитие на спорта от предложената възраст, продължителността на тренировъчните
занимания съгласно чл. 23, ал. 12 от Закона
за физическото възпитание и спорта, както
и относно осъществяването на двуразов тренировъчен режим;
6. проект на учебно съдържание за обучението за всеки клас във връзка с овладяване
на общофизически качества и технико-тактически умения;
7. проект на тестове за прием с интегрална
оценка за V, VI, VII, VIII и IX клас по пол,
дисциплини и категории, включващи: нормативи за прием, биологични особености на
модела, специфични за вида спорт изследвания
за експертна оценка;
8. проект на нормативи за оценка на двигателните качества и специфичните умения
и навици на учениците по съответния спорт
за всеки клас, дисциплина, категория и пол.
(4) Министърът на младежта и спорта утвърждава тестове за прием и нормативи за
оценка на резултатите на учениците по спортна подготовка по нов вид спорт и предлага
на министъра на образованието и науката
да утвърди учебна програма за обучение в
спортните училища.“
§ 6. В чл. 7 ал. 1 след думата „кандидатите“
се добавя „за прием в спортните училища“.
§ 7. В чл. 8 ал. 8 се изменя така:
„(8) Незаетите места се обявяват в училището в двудневен срок след изтичане на срока
по ал. 7 и следващите класирани кандидати
се записват до 15 юли.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на физическото възпитание и спорта“ се заменят
с „Министерството на младежта и спорта“.
2. В ал. 2 числата „20“ и „26“ се заменят
съответно с „16“ и „22“.
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3. В ал. 3 числата „10“ и „19“ се заменят
съответно с „9“ и „15“;
4. В ал. 5 думите „Министерството на физическото възпитание и спорта“ се заменят
с „Министерството на младежта и спорта“.
5. В ал. 7 числото „28“ се заменя с „27“.
§ 9. В чл. 12 след числото „VII“ буквата „и“
се заменя със запетая, а след числото „VIII“
се добавя „и IX“.
§ 10. Създава се нов чл. 12а със следния
текст:
„Чл. 12а. (1) Директорите на спортните
училища в срок до 31 май могат да внасят
мотивирани предложения до министъра на
младежта и спорта за промяна на вида спорт,
на свободни места по държавния план-прием
в паралелките в V, VI, VII, VIII и IX клас.
(2) В срок до 30 юни министърът на младежта и спорта утвърждава със заповед промените по ал. 1.
(3) Свободните места се обявяват по реда
на Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета.“
§ 11. В чл. 14, ал. 2 думите „министъра на
образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министъра на физическото възпитание и спорта“ се заменят с
„министъра на младежта и спорта“.
2. В ал. 4 след думата „задачите“ запетаята
се заменя от думата „и“, а думите „и времетраенето“ се заличават.
3. В ал. 5 думите „вид спорт“ се заменят
със „спортна подготовка“, а в т. 1 думите
„министъра на образованието, младежта и
науката“ се заменят с „министъра на образованието и науката“.
4. В ал. 6 думите „вид спорт“ се заменят
със „спортна подготовка“.
§ 13. В чл. 15б думите „министъра на физическото възпитание и спорта“ се заменят с
„министъра на младежта и спорта“.
§ 14. В чл. 17, ал. 2 думата „подготовка“
се заменя с „дейност“.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 3 думите „и на спортния клуб“
се заличават.
2. В ал. 4 т. 7 се заличава.
3. Създава се нова ал. 5 със следния текст:
„(5) Задължително, като неразделна част
от тристранния договор, се прилага сключен
договор, уреждащ отношенията между спортния клуб и учителя по спортна подготовка или
треньора, провеждащ спортната подготовка
с учениците от спортното училище, членове
на съответния спортен клуб.“
§ 16. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Когато учител по спортна подготовка има ангажимент към национален
отбор, съответната българска спортна федерация е длъжна да предложи на директора
на спортното училище заместващ учител или
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треньор по съответния вид спорт за времето
на ангажимента.“
§ 17. В чл. 20, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. първо място от балкански първенства;“.
§ 18. Създава се нов чл. 21 със следния текст:
„Чл. 21. (1) В спортните училища могат да
се създават и развиват олимпийски звена от
ученици с реализирани спортни постижения
съгласно критериите по чл. 20, ал. 1.
(2) По изключение, след мотивирано предложение на българските спортни федерации
и решение на педагогическия съвет на съответното спорно училище, в състава на олимпийското звено могат да се включат до трима
перспективни ученици общо, притежаващи
необходимите двигателни качества и специфични показатели по вида спорт.
(3)Директорите на спортните у чилища
съгласувано със спортните клубове и българските спортни федерации предвиждат мерки и
дейности за развитие на спортния талант на
учениците, включени в олимпийските звена.“
§ 19. В зак лючителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. В параграф 2 числото „10“ се заменя с „11“.
2. В параграф 3 думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
Министър:
Мариана Георгиева
3166

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № Н-11
от 30 април 2014 г.

за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република
България
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
изискванията за здравословна годност и за
медицинско освидетелстване на:
1. морски лица, които работят на борда
на кораб, плаващ по море или по вътрешни
водни пътища;
2. кандидати за придобиване на свидетелство за правоспособност за работа на море
или по вътрешни водни пътища;
3. морски лица, на които е изтекъл срокът
на валидност на свидетелството за медицинска годност;
4. лица, които ще се обучават по морски и
речни специалности, както и практиканти и
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стажанти на съответната длъжност на борда
на кораб.
(2) С наредбата се определят и изискванията
към лицата, които ще извършват оценката на
здравословната годност на морските лица.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за екипажите на военни и граничнополицейски кораби.
Чл. 3. Медицинско освидетелстване се
извършва с цел да се извърши преценка на
физическото и психическото състояние на
лицата, въз основа на която да се определи
степента им на годност да заемат определена длъжност на кораб, плаващ по море или
вътрешни водни пътища.
Чл. 4. Морските лица трябва да отговарят
на изискванията за физическа годност за
длъжността, която ще заемат, за района на
плаване и типа на кораба, на който ще работят.
Чл. 5. Длъжностите за работа на море и
по вътрешни водни пътища, за които се изис
ква здравословна годност, са разпределени
по групи и са посочени в приложение № 1.
Чл. 6. Морските лица, които не отговарят
на изискванията за здравословна годност и
не притежават валидно свидетелство по тази
наредба, не се допускат до работа на кораб.
Раздел II
Лечебни заведения, в които се провеждат
медицински прегледи за удостоверяване на
здравословната годност на морските лица
Чл. 7. (1) Медицински прегледи за установяване на здравословната годност на морските
лица се провеждат в многопрофилните транспортни болници – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
и в диагностично-консултативни центрове и
медицински центрове с държавно участие в
капитала, в които министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
упражнява правата на държавата.
(2) Медицински прегледи за установяване
на здравословната годност на морските лица
могат да се провеждат и в други диагностичноконсултативни центрове и медицински центрове, при условие че тези центрове отговарят
на изискванията на наредбата и разполагат
с необходимите лекари, които да извършват
прегледи на морски лица.
(3) Преди започване на дейността управителят на центъра по ал. 2 е длъжен писмено
да уведоми за това Изпълнителна агенция
„Морска администрация“.
(4) В уведомлението по ал. 3 се посочват ЕИК и адресът на центъра, прилага се
удостоверението за регистрация на центъра
в регионалната здравна инспекция и списък
на лекарите, които ще дават заключение за
здравословната годност на морски лица.
(5) В срок до един месец от уведомяването
по ал. 3 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и съответната регионална здравна
инспекция извършват проверка на центъра за
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съответствие на дейностите по определяне
на здравословната годност на морски лица с
изискванията на наредбата.
(6) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ поддържа регистър на лечебните
заведения, които могат да определят здравословната годност на морски лица, който
се публикува на интернет страницата на
агенцията.
Чл. 8. Лечебните заведения по чл. 7, ал. 1
и 2 трябва да разполагат със специалисти и
оборудване за извършване на всички прегледи
и изследвания, необходими за удостоверяване
на здравословната годност на морски лица.
Чл. 9. Лечебните заведения по чл. 7, ал. 1
и 2 са длъжни да осигурят денонощно дежурство за даване на медицински консултации
посредством телефонна връзка на български и
английски език на морските лица, намиращи
се на борда на кораб.
Чл. 10. (1) Ръководителите на лечебните
заведения по чл. 7, ал. 1 и 2 определят лекарите, които дават заключение за здравословната
годност на морски лица, като в началото на
всяка календарна година, включително при
всяка промяна, писмено уведомяват Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за
определените от тях лекари.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изготвя и поддържа списък на
определените от лечебните заведения лекари,
които дават заключение за здравословната
годност на морски лица, който се публикува
на интернет страницата на агенцията.
(3) Ръководителите на лечебните заведения по чл. 7, ал. 1 и 2 са длъжни да осигурят
достъп и условия за проверки от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за
наличие на съответствие с изискванията на
тази наредба на дейностите по определяне
на здравословната годност на морски лица.
Раздел ІІI
Изисквания към медицинския преглед на
морските лица
Чл. 11. (1) Медицинск ите прегледи за
установяване на здравословната годност на
морските лица се извършват от лекари с
призната специалност в Република България – очни болести, УНГ болести, психиатрия,
вътрешни болести, а при необходимост – и
други медицински специалности.
(2) При преценката на способността на
морските лица да изпълняват задълженията си,
включително в екстремни ситуации, лицата,
които извършват преглед, отчитат:
1. условията за живот и работа на борда
на кораб;
2. последствията от заболяването по време
на работа на море, произтичащи от задълженията на морското лице, както и от отдалечеността на кораба от медицинско обслужване
на брега;
3. инфекциозните заболявания, които могат да бъдат предадени на другите лица на
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борда на кораба, особено по отношение на
инфекции, пренасяни с храната;
4. ограничения във физическите способности, които могат да повлияят на възможността
за извършване на рутинни задължения или
задължения в екстремни ситуации, както и да
затруднят провеждането на спасителни дейности в случай на нараняване или заболяване;
5. значението на медицинския преглед за
предоставяне на възможност за ранно идентифициране на заболяване или на рисковите
фактори за бъдещо заболяване;
6. обстоятелството, че при установено
заболяване негативните последици могат да
бъдат ограничени посредством завишаване
честотата на прегледите, ограничаване на
задълженията до тези, при изпълнението на
които заболяването не оказва влияние, или
ограничаване броя на рейсовете с цел осигуряване на адекватни медицински грижи;
7. обстоятелството, че морските лица трябва
да се приспособят към условията на живот
и работа на кораба, включително към изискването да се носи вахта в различни части
на денонощието, към движението на кораба в
лошо време, към необходимостта да се живее
и работи в ограничени пространства, да се
изкачват и да се вдигат тежести, както и да
работят при различни атмосферни условия;
8. обстоятелството, че морските лица трябва
да са способни да работят в близък контакт с
едни и същи хора за дълъг период от време и
в стресови условия, да могат ефективно да се
справят с отделянето от семейство и приятели
и в някои случаи – от хора от собствената им
културна среда.
Чл. 12. (1) Заключението за здравословната
годност на морското лице се дава от лекар с
призната специалност по вътрешни болести.
(2) Лекарите с призната специалност, които
извършват прегледите по тази наредба, и лекарите с призната специалност по вътрешни
болести, които дават заключението за здравословна годност, се определят със заповед
на ръководителя на лечебното заведение по
чл. 7, ал. 1 и 2.
(3) При необходимост за определянето на
здравословната годност лекарите по ал. 2
привличат и други специалисти.
(4) Лекарите по ал. 2 могат да изискват
медицинска док у ментаци я и сведени я от
личните лекари и други медицински специалисти и да ползват резултати от различни
специа лизирани лаборатории и кабинети
по функционална диагностика, психология,
клинична лаборатория, отоневрология и др.
(5) Здравословната годност на кандидатите за заемане на длъжностите, посочени
в приложение № 1, се определя съгласно
приложение № 2 и зрителни и слухови критерии, посочени в приложение № 3, като за
заболявания и състояния, за които се допуска
индивидуална преценка, същата се прави от
лекарите по ал. 2.
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(6) За заболяване или състояние, което не
е посочено в приложения № 2 и 3, заключението се дава по индивидуална преценка на
съответния специалист, който оценява моментното функционално състояние на морското
лице или на базата на прогностична оценка
за развитието на болестния процес, както и
компенсаторните възможности на организма.
(7) При индивидуалната преценка се вземат предвид стадият на заболяването и/или
степента на увреждане, интензивността му
и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието, отражението върху
конкретните задължения, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и
възможността заболяването/увреждането да
се третира с лекарствени продукти или да се
подложи на друг вид лечение и отражението
на това върху годността на морското лице за
работа.
(8) При освидетелстване по индивидуална
преценка лекарите, провеждащи експертизата, са длъжни да вземат под внимание и
конкретните условия за длъжността, на която
ще работи морското лице.
(9) При определяне на здравословната
годност се взема под внимание и наличието
на борда на кораба на лекарствени продукти
и медицински изделия, както и присъствието
на лекари и други медицински специалисти
на борда, и се определя при какви условия
морските лица, страдащи от заболявания,
които изискват приемането на лекарства,
могат да продължават да работят на кораб.
Раздел ІV
Свидетелства за медицинска годност, периодичност на медицинските прегледи на
морски лица
Чл. 13. Медицинско освидетелстване се извършва на лица, навършили 16 години, които
кандидатстват за работа на кораб, плаващ по
море и по вътрешните водни пътища, или за
обучение по морски и речни специалности.
Чл. 14. (1) На лицата, които отговарят на
изискванията за здравословна годност по тази
наредба, се издава свидетелство за медицинска
годност по тази наредба.
(2) Свидетелствата за медицинска годност
се изготвят на български и английски език за
работа на кораби, плаващи по море, съгласно
образеца по приложение № 4, част А, и на
български и немски език за работа на кораби,
плаващи по вътрешните водни пътища на
Европа, съгласно образеца по приложение
№ 4, част Б.
(3) Лечебното заведение води регистър
на издадените свидетелства за медицинска
годност.
Чл. 15. (1) Когато срокът на валидност на
свидетелство за медицинска годност изтече
по време на рейса, в срок до 3 месеца морското лице преминава медицинско преосвидетелстване в първото пристанище, където
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пристигне корабът, от лечебно заведение или
медицинско лице, одобрено от администрацията на някоя от държавите – членки на
Европейския съюз, или от трета страна, с
която Република България има споразумение,
по Правило I/10 от Приложението към Международната конвенция за вахтената служба
и нормите за подготовка и освидетелстване
на моряците.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
или оправомощено от него лице може по
изключение да разреши на определено морско
лице да започне работа на борда на определен
кораб със свидетелство за медицинска годност с изтекъл срок на валидност за срок не
повече от 3 месеца, в който морското лице
трябва да премине през медицинско освидетелстване по ал. 1.
Чл. 16. (1) Свидетелствата за медицинска
годност за работа на кораб, плаващ по море,
се издават със срок на валидност:
1. при възраст на лицето до 18 и над 55
години – 1 година;
2. при възраст на лицето от 18 до 55 години – 2 години.
(2) Медицинското освидетелстване на морски лица за здравословна годност за работа
на кораб, плаващ по вътрешни водни пътища,
се извършва:
1. при започване на работа;
2. при навършване на 50 години;
3. след петдесетгодишна възраст – на всеки
5 години;
4. след навършване на 65 години – всяка
година.
Чл. 17. В свиделството за медицинска
годност се вписва необходимостта от използване на средства за корекция на зрението в
съответствие с изискванията за здравословна
годност.
Раздел V
Провеждане на медицинския преглед
Чл. 18. (1) В началото на прегледа лекарят
с призната специалност трябва да провери:
1. самоличността на морското лице чрез
документ за самоличност, данните от който
се вписват в медицинското свидетелство и
длъжността, за която кандидатства за освидетелстване;
2. причината за прегледа (започване на
работа, периодичен преглед, връщане след
заболяване или проследяване на хроничен
здравословен проблем и др.), която трябва да
вземе предвид при извършването на прегледа.
(2) Проверяват се и се документират слухът,
зрението и цветоусещането, които трябва да
отговарят на изискванията в приложение № 3.
(3) Когато при медицинския преглед се
установи наличието на увреждане или заболяване, физическите способности на лицето,
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като сила, издържливост, гъвкавост, баланс
и координация, антропометрия (за оценка
на възможността за влизане в затворени и
ограничени пространства), функционален капацитет, сърдечен и белодробен резерв, годност
за изпълнение на специфични задачи (носене
на дихателен апарат) се оценяват във връзка
с установеното увреждане или заболяване.
(4) Тестването за употреба на алкохол и
наркотични вещества не се извършва по време
на медицинския преглед.
(5) Заключението за здравословна годност
на морското лице се прави спрямо изискванията за съответната длъжност от приложение
№ 1, съдържащи се в приложение № 2.
(6) Резултатите от прегледа трябва да бъдат
документирани във формата за документиране
на медицинския преглед по образец съгласно
приложение № 5.
(7) Резултатите по ал. 6 се използват за
определяне годността на морското лице за
изпълнение на длъжността, която ще заема,
като се отчитат възрастта на морското лице,
характерът на задълженията, които то ще изпълнява, районът на плаване и типът на кораба.
Чл. 19. (1) При освидетелстването и преосвидетелстването се извършват прегледи и
изследвания за установяване на:
1. състоянието на зрителната система;
2. състоянието на слуховата система;
3. състоянието на нервната система;
4. хирургическия статус;
5. вътрешния статус и заключение от интернист;
6. тестове на кръв или урина за откриване
на захарен диабет и други заболявания, както
е показано от клиничния преглед;
7. за морски лица на възраст над 40 години се изисква и електрокардиограма (ЕКГ)
в състояние на покой.
(2) Психическото здраве се установява от
лекар-психиатър чрез клиничен преглед, с който се отчита психичното състояние на лицето
към момента, и с издаване на удостоверение
дали лицето се води на психиатричен отчет.
(3) Морското лице трябва да бъде консултирано от лекаря, даващ заключението за здравословна годност, относно начина на живот
(ограничаване на алкохолния прием, спиране
на тютюнопушенето, промяна в диетата, намаляване на теглото и т. н.) и опасностите и
методите за превенция на малария, хепатит,
ХИВ/СПИН и други заразни болести.
Чл. 20. (1) За всяко морско лице се създава
медицинско досие, което съдържа:
1. резултати от всички прегледи по формата
за документиране на медицинския преглед на
лекарите с призната специалност;
2. консултации със специалисти;
3. данни от обективни изследвания;
4. копие от свидетелствата за медицинска
годност;
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5. заключения на Транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) и
Транспортната централната лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).
(2) Медицинското досие се изготвя и се
съхранява на хартиен и електронен носител
в архив на лечебното заведение, извършило
първоначалния преглед.
(3) Медицинското досие и документите в
него трябва да бъдат ясно обозначени за лично/служебно ползване, като информацията,
съдържаща се в него, не може да се използва
за цели, различни от тези за подпомагане на
лечението на морските лица, и се предоставя
само в съответствие със Закона за здравето и
Закона за защита на личните данни.
(4) Лечебното заведение е длъжно да изготви
и поддържа и електронно медицинско досие
за всяко морско лице, преминало медицинско
освидетелстване.
(5) Електронното медицинско досие трябва да бъде достъпно за морското лице чрез
интернет от всяка точка на света чрез потребителско име и парола.
(6) Лечебното заведение е длъжно да съхранява в електронното медицинско досие
на всяко морско лице сканирано копие на
последното издадено свидетелство за медицинска годност.
(7) Лечебното заведение е д л ъж но да
осигури на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ достъп чрез интернет до
съхраняваното в електронното досие на всяко
морско лице сканирано копие на последното
издадено свидетелство за медицинска годност.
Чл. 21. Валидността на клинико-лабораторните изследвания е 14 дни от провеждането
им, а на допълнителните изследвания – по
преценка на извършващите ги специалисти.
Чл. 22. (1) Всеки лекар с призната специалност дава заключение по своята специалност
след медицински преглед и необходимите
изследвания и го удостоверява с подписа си
във формата по приложение № 5 за документиране на медицинския преглед.
(2) Дадени от други лечебни заведения
или отделни специалисти мнения не са задължителни по отношение на здравословната
годност, а служат само при диагностичното
обсъждане.
(3) При констатиране на остро, бързопреходно заболяване по време на медицинското
освидетелстване или преосвидетелстване изследването се отлага и се определя временна
забрана за работа, след което изследването
се подновява.
Чл. 23. (1) Лекарят с призната специалност
по вътрешни болести след преценка на резултатите от прегледите на другите специалисти
отразени във формата за документиране на
медицинския преглед, дава заключение:
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1. „годно“, което означава, че лицето може
да изпълнява всички задължения без ограничения в рамките на определена команда
от екипажа;
2. „годно с ограничения (недостатък)“,
което означава, че лицето може да работи на
кораб, плаващ по море или по вътрешните
водни пътища, при определени условия, на
определена длъжност, в определени райони
и типове кораби;
3. „негодно“, което означава, че лицето не
може да работи на кораб, плаващ по море
или по вътрешните водни пътища;
4. „негодно до отстраняване на недостатъка“, което означава, че лицето не може
да работи на кораб, плаващ по море или по
вътрешните водни пътища, до отстраняване
на определения недостатък.
(2) При определяне на заключението за
годност по ал. 1 се посочват причините за
ограничението, условията и видовете професионална дейност, за които се отнася, както
и работното място на освидетелстваното или
преосвидетелстваното лице.
Чл. 24. (1) Зак люченията по чл. 23 се
отразяват във формата за документиране на
медицинския преглед, която се съхранява в
медицинското досие на морското лице, след
което се вписват в свидетелството за медицинска годност.
(2) Когато заключението по чл. 23 е „негодно“ лечебното заведение, в което е извършен
прегледът, изпраща копие от свидетелството
за медицинска годност на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“
(3) Спорните или неясни случаи при освидетелстването и преосвидетелстването се
изпращат за решаване от съответната ТОЛЕК.
Чл. 25. (1) Заинтересованите лица могат
да обжалват:
1. зак лючението на лекаря с призната
специалност по вътрешни болести по чл. 23,
ал. 1 в 14-дневен срок от получаването му
пред съответната ТОЛЕК;
2. заключението на ТОЛЕК – в 14-дневен
срок от получаването му пред ТЦЛЕК;
3. заключението на ТЦЛЕК – пред съответния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(2) ТОЛЕК и ТЦЛЕК се произнасят по
жалбите по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпването им.
Чл. 26. (1) Лицата, заемащи длъжностите
по приложение № 1, са длъжни при влошаване
на здравословното им състояние да потърсят
лекарска консултация.
(2) В случаите по ал. 1, както и когато
прецени, че здравословното му състояние
поставя под съмнение пригодността му за
работа, всяко морско лице е длъжно незабавно да информира за това капитана или
работодателя си.
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Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Морско лице“ е всяко физическо лице,
което е включено в екипаж на кораб, наето
или ангажирано или работещо в каквото и
да е качество на борда на кораб.
2 . „Вътрешни водни пътища“ са река Дунав, реките, езерата и каналите на Европа,
ползвани за корабоплаване.
§ 2. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на Директива 2012/35/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г.
за изменение на Директива 2008/106/ЕО от
19 ноември 2008 г. относно минималното
ниво на обучение на морските лица (ОВ, L
343 от 2012 г).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Свидетелствата за медицинска годност
на морски лица, издадени до влизане в сила
на тази наредба в съответствие с Наредбата
за медицинско и психофизиологично освдетелстване на кандидатите за работа, преосвидетелстване на работещите в търговския
флот и океански риболов, се признават до
изтичане на срока им на валидност.
§ 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
министъра на здравеопазването дават указания по прилагането на наредбата.
§ 5. Контролът по прилагане на наредбата
се осъществява от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“.
§ 6 . Наредбата се издава на основание
чл. 87, ал. 4 от Кодекса на търговското корабоплаване и отменя Наредбата за медицинско
и психофизиологично освидетелстване на
кандидатите за работа, преосвидетелстване
на работещите в търговския флот и океански
риболов от 1991 г. (необнародвана).
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
Данаил Папазов
За министър на здравеопазването:
Бойко Пенков
Приложение № 1
към чл. 5
Длъжности на корабите съгласно Националния
класификатор за професиите и длъжностите в
корабоплаването, за които се изисква здравословна годност, съгласно Наредба № 6 от 2012 г.
за компетентност на морските лица в Република
България и зони за корабоплаване
І група
1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен
помощник-капитан на кораб, плаващ в зона А;
2. палубен боцман, рулеви, моряк на кораб,
плаващ в зона А;
3. главен механик, втори механик, вахтен
механик на кораб, плаващ в зона А;
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4. електромеханик, радиооператор, машинен
боцман, моторист на кораб, плаващ в зона А;
5. пилот;
6. кандидати за всички предходни длъжности.
ІІ група
1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен
помощник-капитан на кораб, плаващ в зона Б;
2. палубен боцман, рулеви, моряк, плаващ
на кораб в зона Б;
3. главен механик, втори механик, вахтен
механик на кораб, плаващ в зона Б;
4. електромеханик, машинен боцман, моторист
на кораб, плаващ в зона Б;
5. корабен радиоелектроник, радиооператор
и електротехник, плаващ в зони Б и В;
6. капитан на влекач, плаващ в зони Б и В;
7. капитан на плаващо техническо средство,
работещо в зони Б и В;
8. шкипер на кораб за спорт и развлечение
до 300 БТ, плаващ в зони А, Б, В и Г;
9. водач на кораб до 40 БТ, плаващ в зони А, Б;
10. офицер по сигурността, плаващ в зони А, Б;
11. кандидати за всички предходни длъжности.
ІІІ група
1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен
помощник-капитан на кораб, плаващ в зона В;
2. рулеви, палубен боцман, плаващ в зона В;
3. главен механик, втори механик, вахтен
механик на кораб, плаващ в зона В;
4. електромеханик, машинен боцман, моторист, помпиер и огняр на кораб, плаващ в зони
В и Г;
5. капитан на влекач, плаващ в зони Б и В;
6. капитан на плаващо техническо средство,
работещо в зони Б, В и Г;
7. моряк, плаващ в зона В;
8. водач на кораб до 40 БТ, плаващ в зони
В и Г;
9. офицер по сигурността, плаващ в зони В и Г;
10. капитан, корабоводител, щурман, плаващ
в зона Г;
11. водач на несамоходен кораб, плаващ в
зона Г;
12. старши моряк, плаващ в зона Г;
13. моряк, плаващ в зона Г;
14. механик, плаващ в зона Г;
15. моряк-моторист, плаващ в зони В и Г;
16. водач на малък кораб в местно плаване,
зони В и Г;
17. девиатор;
18. готвач;
19. камериер;
20. друг обслужващ персонал.
Зони на корабоплаване:
Зона А – всички морета и океани;
Зона Б – крайбрежно плаване с отдалечаване
от брега на не повече от 200 морски мили, с изключение на българските морски пространства;
Зона В – плаване във вътрешни морски води,
териториалното море и прилежащата зона на
Република България;
Зона Г – плаване по вътрешните водни пътища на Европа.
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Приложение № 2
към чл. 12, ал. 5
ЧАСТ А
Минимални физически способности на моряците за постъпване и при работа на кораб 3
Задачи на борда, функции, събития или състояние3

Имащи отношение физически способности

Рутинно движение по коПоддържане на баланс и ловко движение;
раба:
– на подвижна палуба;
Изкачва не на вер т ика лни
– между различните нива/ трапове и стълбища;
Прекрачване на защитните
палуби;
– между помещенията.
прегради/комингси по палубата
(например 600 мм високи);
Отваряне и затваряне на водонепроницаеми врати.

ред

Бележка 1 се прилага за този

Рутинни задачи на борда:
– използване на ръчни инструменти;
– пренасяне на корабни запаси ;
– работа над главата;
– отваряне/затваряне на кранове/клапани;
– носене на четиричасова
вахта;
– работа в ограничени пространства;
– реакции при аларми, предупреждения и инструкции;
– вербална комуникация.

Медицинското лице трябва да
се увери, че кандидатът 4
Няма нарушение в чувството за
равновесие;
Няма никакво увреж дане или
заболяване, което да възпрепятства
съответните движения и физическа
активност;
Е способен, без чужда помощ 5, да:
– изкачва вертикални трапове и
стълбища;
– прекрачва високи прагове;
– борави със системи за затваряне
на врати.

Сила, сръчност и издръжливост за управляване на механични устройства;
Вдигане, издърпване и носене
на товар (напр. 18 кг);
Достигане нависоко;
Стоене, ходене и поддържане
на бдителност за продължителен
период от време;
Работа в ограничени пространства и движение през ограничени отвори (напр. 600 мм х
600 мм);
Визуа л но ра з л и ча ва не на
предмети, форми и сигнали;
Чуване на предупреждения
и инструкции;
Бележка 1 се прилага за този
Дава ясно говорно описание.

Няма установено увреждане или
диагностицирано заболяване, което
да ограничи способност та му да
изп ъ л н я ва ру т и н н и за д ъ л жен и я,
съществени за безопасната експлоатация на кораба;
Е способен да:
– работи с вдигнати ръце;
– да стои прав и да ходи за продължителен период от време;
– да влиза в ограничено пространство;
– да отговаря на стандартите за
зрение (А-I/9);
– да отговаря на стандартите за
слух, насоки;
– да води нормален разговор.

Задължения при аварийни/
По с т а вя не на спаси т ел на
извънредни ситуации 6 на борда: жилетка или хидрокостюм;
– бягство/спасяване;
Бягство/излизане от задиме– гасене на пожар;
ни пространства;
– евакуация.
Участие в борбата с пожар,
включително и употребата на
дихателен апарат;
Участие в процедурите по
евакуация от кораб.

Няма установено увреждане или
диагостицирано заболяване, което да
ограничи способността му да изпълнява задълженията при аварийни/
извънредни ситуации, съществени за
безопасната експлоатация на кораба;
Е способен да:
– постави спасителна жилетка
или хидрокостюм;
– пълзи;
– да има усет за температурните
разлики;
– да борави с противопожарното
оборудване;
– да носи дихателен апарат (където се изисква като част от задълженията).

ред

Бележка 2 се прилага за този
ред
Бележки:
1. Редове 1 и 2 от таблицата описват: (а) обичайни задачи на борда, функции, събития и условия;
(б) съответните физически способности, които могат да се считат за необходими за безопасността
на морското лице, останалите членове на екипажа на кораба, и (с) налагане на високи критерии
от медицинските лица, оценяващи медицинската годност, като се отчитат различните задължения
на морските лица и същността на работата на борда на кораба, за извършването на която ще бъдат
назначени.
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2. Ред 3 от таблицата описва: (а) обичайни задачи на борда, функции, събития и условия; (б) съответните физически способности, които трябва да се считат за необходими за безопасността на морското
лице, останалите членове на екипажа на кораба, и (с) налагане на високи критерии от медицинските
лица, оценяващи медицинската годност, като се отчитат различните задължения на морските лица
и същността на работата на борда на кораба, за извършването на която ще бъдат назначени.
3. Тази таблица не е предназначена да покрие всички възможни условия на борда на кораб или
потенциално дисквалифициращи медицински състояния. Трябва да се обърне необходимото внимание
и да се вземат предвид специфичните особености на конкретните лица, които имат специализирани
или ограничени задължения.
4. Ако има съмнение, медицинското лице трябва да определи количествено степента и тежестта
на всяко съответно увреждане чрез обективни тестове, когато подходящи тестове са налице, или чрез
насочване на кандидата за по-нататъшна оценка.
5. Терминът „помощ“ означава използването на друго лице за изпълняване на задачата.
6. Терминът „задължения при извънредни ситуации“ се използва за покриване на всички стандартни
ситуации, за спешно реагиране, като напускане на кораба или гасене на пожар, както и процедурите,
които трябва да се следват от всяко морско лице, за да осигури личното си оцеляване.
ЧАСТ Б
Заболявания и състояния, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за медицинска годност, необходимо за работа на борда на кораб в зависимост от групата
на длъжността и зоната за корабоплаване по приложение № 2
№

Наименование на заболяванията и състоянията

Група 3

Група 2

Група 1

1

Болести на окото и придатъците му, водещи до нарушезабранено
ние на зрителни стандарти

2

Новообразувания на уши, нос и гърло (УНГ органите)

3

Заболявания на ларинкса, хронични ларингити, ново
образувания и други свързани с нарушение на гласообра- забранено
зуването и затруднено дишане от ларингеален произход

забранено

забранено

4

Заболявания, свързани с нарушение на слуха – слухови
забранено
стандарти

забранено

забранено

5

Болести, свързани със загуба на съзнание или загуба на
чувство за равновесие с липса на спонтанен или латентен забранено
нистагъм

забранено

забранено

6

Заболявания, тумори и травми на централната и периферната нервна система, нервно-мускулния апарат и съпровождащи се със значителни нарушения на тяхното забранено
функциониране, както и нарушаване на кръвоснабдяването

забранено

забранено

7

Наследствено – дегенеративни заболявания на нервната
система и заболявания на нарушено развитие на нервна- забранено
та система, черепната система и гръбначния стълб

забранено

забранено

8

Заболявания на нервната система при остри и хронични
заболявания на кръвта и кръвотворните органи, отделизабранено
телната система, гастроинтестиналната система, бронхобелодробната система, както и при системни заболявания

забранено

забранено

9

Епилепсия

забранено

забранено

забранено

10

Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на
употреба на: опиоиди, канабиоиди, халюциногени, стиму- забранено
ланти (без кофеин), кокаин, летливи разтворители

забранено

забранено

11

Интоксикации – остри и хронични, ендогенни и екзогензабранено
ни. Състояния след интоксикации на нервната система

забранено

забранено

12

Психически и поведенчески разстройства, дължащи се на
употреба и злоупотреба с алкохол – при наличие на дозабранено
бра трудова и социална адаптация, липса на абстинентни
явления, без психическа и физическа зависимост

забранено

забранено

забранено

забранено

индивидуално индивидуално индивидуално
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Група 2

Група 1

13

Психични и психосоматични заболявания

забранено

забранено

забранено

14

Умствена изостаналост

забранено

забранено

забранено

15

Увреждане на храносмилателната система – дивертикул
и стеноза на хранопровода, стеноза на пилора, изгаряне
забранено
на хранопровода и стомаха с трайни функционални нарушения

забранено

забранено

16

Хирургични операции, причина за късни усложнения
индивидуално забранено
със/без оперативна интервенция

забранено

17

Увреждане на коремната стена – големи евентрации,
ограничаващи подвижността на тялото:

18

а) до оперативната корекция

забранено

забранено

забранено

б) след оперативната корекция

индивидуално индивидуално индивидуално

Увреждане на кръвоносната система:
а) тромбофлебит, флеботромбоза, посттромботичен синдзабранено
ром и язви;

забранено

забранено

б) състояния след оперативно лечение на: разширени
вени на долните крайници без трофични промени и без индивидуално индивидуално индивидуално
нарушения в движенията
в) хемороиди и фистулозни парапроктити до оперативзабранено
ното саниране

забранено

забранено

г) хемороиди и фистулозни парапроктити след оперативиндивидуално индивидуално индивидуално
ното саниране
д) варикоцеле и хедроцеле, херния – ингвинална и феморална, пъпна и вентрална, диафрагмална херния:
– до оперативна корекция

забранено

– след оперативна корекция

индивидуално индивидуално индивидуално

19

Болест на Крон, улцерозен колит, дивертикули на черва,
забранено
синдром на раздразнено черво, нарушена резорбция

20

Увреждане на пикочно-половата система:

забранено

забранено

забранено

забранено

а) хидронефроза

индивидуално индивидуално индивидуално

б) непоправима стеноза на уретрата

индивидуално забранено

забранено

21

Елефантиаза на долните крайници

забранено

забранено

забранено

22

Лимфедем

забранено

забранено

забранено

23

Хронични тромбози на артерии на горни и долни крайиндивидуално забранено
ници

забранено

24

Аневризми на големи кръвоносни съдове – след оперативно лечение и компенсирано състояние индивидулно забранено
за група І и ІІ

забранено

забранено

25

Пулмоектомия или лобектомия при компенсирано състоиндивидуално забранено
яние индивидулно за група І и ІІ

забранено

26

Злокачествени новообразувания на вътрешните органи и
млечна жлеза:
а) до 5-ата година след установяването

забранено

забранено

забранено

б) след 5-ата година, в зависимост от трайните функциоиндивидуално индивидуално индивидуално
нални нарушения на съответните системи
27

Злокачествени новообразувания на меките тъкани:

С Т Р.
№

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на заболяванията и състоянията
а) до 5-ата година след установяването

Група 3
забранено

БРОЙ 41
Група 2
забранено

Група 1
забранено

б) след 5-ата година, в зависимост от трайните функциоиндивидуално индивидуално индивидуално
нални нарушения на съответните системи
28

Костни увреждания и патологична фрактура на гръбначен стълб, горни и долни крайници, таза, ограничаващи забранено
движението

забранено

забранено

29

Изразени деформации, сколиоза или кифоза, смущаващи
движението; спондилолистезис (сакрализация и лумбазабранено
лизация), спина бифида; спондилоартроза, ограничаваща
движението

забранено

забранено

30

Увреждане на кожата – цикатрикси, ограничаващи подзабранено
вижността на шията, горните и долните крайници

забранено

забранено

31

Увреждане на крайници (фрактури, анкилози, артрози
псевдоартрози, луксации, алопластики, увредени лигазабранено
менти и др.) с ограничени движения в ставите или смущения в нервно-атеро-венозната система

забранено

забранено

32

Ампутация или аплазия на горен и долен крайник или
забранено
части от него (без дистални фаланги на пръсти)

забранено

забранено

33

Специфични заболявания на костите – остеомиелит или
тулберкулоза на коя да е става

забранено

забранено

забранено

34

Доброкачествени и злокачествени тумори на костно-ставзабранено
ния апарат с нарушения на движението

забранено

забранено

35

Захарен диабет:
забранено

забранено

а) инсулинозависим

забранено

б) при лечение с други антидиабетни средства при значителни колебания на кръвните показатели – в зависимост индивидуално индивидуално забранено
от броя на усложненията и тяхната тежест
36

Други ендокринни заболявания (хипофизна жлеза, над
индивидуално индивидуално индивидуално
бъбречни жлези, щитовидна жлеза)

37

Заболявания с остро протичане до оздравяването

забранено

забранено

забранено

38

Туберкулоза на белите дробове във фазата на всмукване
забранено
и уплътняване

забранено

забранено

39

Хронически заболявания на белите дробове, плеврата и
дихателните пътища с нетуберкулозна етиология:
забранено

забранено

б) при умерени функционални нарушения без чести обоиндивидуално забранено
стряния и хронична дихателна недостатъчност от І степен

забранено

а) при тежки функционални нарушения или чести обостряния и хронична дихателна недостатъчност ІІ – ІІІ забранено
степен

40

Артериална хипертония без органни поражения и без
сърдечна недостатъчност

41

Артериална хипертония със органни поражения и без СН
индивидуално за трите групи/със сърдечна недостатъч- забранено
ност

забранено

забранено

42

Заболяване на клапанния апарат на сърцето, включително и съдово-клапно протезиране без СН индивидуално за индивидуално забранено
трите групи/със сърдечна недостатъчност

забранено

разрешено

индивидуално индивидуално

БРОЙ 41
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на заболяванията и състоянията

Група 3

43

Заболяване на сърдечния мускул след инфекция или интоксикация без СН индивидуално за трите групи/ със забранено
сърдечна недостатъчност

44

Исхемична болест на сърцето:

С Т Р. 6 1
Група 2

Група 1

забранено

забранено

а) състояние след остри форми или след реваскуларизация на коронарните съдове – коронарна ангиопластика,
стентиране, аорто- байпас със запазен субмаксимален ка- индивидуално забранено
пацитет и EF индивидуална и за 3-те групи забранено за
тези с понижени

забранено

б) хронични форми на ИБС с установена хемодинамична компенсация и без стенокардна симптоматика в покой, стабилна стенокардия І ФК индивидуална за трите индивидуално забранено
групи и ІІ – ІІІ функционален клас забарнено за І и ІІ
група с медикаменти, неподлежащи на реваскуларизация

забранено

45

Сърдечни заболявания, протичащи с нарушения в сърдечния ритъм и проводимостта, без отклонения в хемодинамиката медикаментозно и апаратно компенсирани – индивидулно за трите групи. Състояние след им- забранено
плантация на кардиостимулатор, кардиовертер-дефибрилатор, ресинхронизиращо устройство за сърдечна недостатътчност – забранено

забранено

забранено

46

Състояние след възпалителни заболявания на миокарда,
установена хемодинамична компенсация и без стенокардна симптоматика в покой, стабилна стенокардия индивидуално забранено
І – ІІІ функционален клас с медикаменти, неподлежащи
на реваскуларизация

забранено

47

Заболявания на храносмилателната система:
а) язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника

индивидуално индивидуално индивидуално

б) хроничен холецистит и хепатит

индивидуално индивидуално индивидуално

в) чернодробна цироза, хроничен панкреатит, заболявазабранено
ния на дебелото черво (ХУХК и др.)
48

забранено

забранено

Хронична бъбречна недостатъчност (ХБН):
а) начална ХБН

индивидуално индивидуално забранено

б) ХБН ІІ и ІІІ степен

забранено

забранено

забранено

49

Камъни в бъбреците, жлъчния мехур, пикочните пътища
индивидуално индивидуално индивидуално
с повтарящи се пристъпи

50

Възпалителни заболявания на ставите: ревматоиден полиартрит, анкилозиращ спондилартрит; Синдром на Райтер; псориатричен артрит и др.; остеоартроза; кристални
артропатии; увреждане на ставите при други заболявания забранено
с трайни значими функционални нарушения на гръбначен стълб и крайници със/без медикаментозно овладим
болков синдром

забранено

забранено

51

Системни заболявания на съединителната тъкан (лупус
склеродермия, полимиозит и еритематодес, прогресивен индивидуално забранено
дерматомиозит)

забранено

52

Болести на кръвта и кръвотворната система(бенигнени и
малигнени) без възможност за медикаментозна компен- забранено
сация на хемопоезата

забранено

53

Тумори на половите органи:

забранено

С Т Р.
№

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на заболяванията и състоянията

Група 3

БРОЙ 41
Група 2
забранено

Група 1

а) до 5-ата година след установяването

забранено

забранено

б) след 5-ата година

индивидуално индивидуално индивидуално

54

Тежко протичащи кожни заболявания: булозни дерматози, пустулозни дерматози, хиперкератози, атрофии,
индивидуално забранено
дистрофии, хипертрофии и склерози на кожата, довели
до дерматомиозит)

забранено

55

Болести на кръвта и кръвотворната система (бенигнени и
малигнени) без възможност за медикаментозна компен- забранено
сация на хемопоезата

забранено

забранено

56

Тумори на половите органи:
забранено

забранено

57

а) до 5-ата година след установяването

забранено

б) след 5-ата година

индивидуално индивидуално индивидуално

СПИН:
а) субклиничен имунен дефицит и СПИН свързан коминдивидуално индивидуално индивидуално
плекс
б) разгъната форма

забранено

забранено

забранено

58

Сифилис – заразна форма, подлежаща на стационарно
забранено
лечение

забранено

забранено

59

Туберкулоза на кожата – всички форми

забранено

забранено

60

Алергични дерматози:
а) хронична уртикария, хроническа екзема и невродермит
с доказана алергия към бензин, нафта, грес, инхалаторна
индивидуално забранено
алергия към газ пропан-бутан, еритема ексудатива мултиформе, генерализирана афтоза, дерматитис херпесиформе

забранено

б) остри екземи, неподдаващи се на лечение

забранено

забранено

индивидуално забранено

Забележки:
1. Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и
диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар с призната
специалност, а вземането на решение е индивидуално.
2. Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето
в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето. При индивидуалната преценка се вземат
предвид професионалните задължения на морското лице, стадият на заболяването и/или степента на
увреждане, интензивността му и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието,
отражението върху функции, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността да се третира с медикаменти или да се подложи на друг вид лечение и отражението на това
върху годността му.
3. При даване на индивидуална преценка за морски лица, прекарали или боледуващи от нарушения
във функциите на вестибуларния анализатор, се изискват нормални резултати от стабилографското
изследване.
4. При наличие на повече от едно заболяване, всяко от които изисква индивидуална преценка,
заключението за физическа годност се дава от ТОЛЕК.
5. При вродено или придобито намаление на слуха и липса на реакция на единия или двата лабиринта се забранява да се дава удостоверение за медицинска годност от всички групи (вкл. на глухи
лица) дори и при компенсация на лабиринтната лезия от централната нервна система.
6. Преценката за работа на борда на кораб на лица с психични заболявания е индивидуална и
включва:
6.1. стадий на заболяването и степен на увреждане;
6.2. зависимост от поддържащо лечение;
6.3. социална и трудова адаптация;
6.4. болестна промяна на личността.
7. На кандидати с психични заболявания не се разрешава работа на кораб.

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Приложение № 3
към чл. 12, ал. 5
Минимални стандарти за зрение на морските лица
П р а в и л о Д л ъ ж но с т н а
по конвен- морското лице
цията за
ва х т енат а
слу жба и
нормите
з а под г о товка и
освидетелстване на
морск ите
лица
1

Далечно виждане с Близко/меж дин- Ц в е т оус е - З р и т е л - Нощна сле- Дипло
използване на спо- но виждане
щане 3
н и п о - пота 4
пия
магателни средства1
лета 4
(двойно
виждане)4
На едното На друго- С помощни средоко
то око
ства или без помощни средства
на двете очи заедно

2

3

I/11
II/1
II/2
II/3
II/4
II/5
VII/2

Капитан, старши пом.-капитан, вахтен
пом.-к а п и т ани, боцмани и
моряци от па0.52
лубна команда,
които са натоварени с водене
на наблюдение

I/11
III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
III/6
III/7
VII/2

Вси чк и механици, механици-електротехници, електрот ех н и ц и т е о т
редовния със0.45
тав и моряци на
вахтена служба
в наблюдавано
машинно отделение

I/11
IV/2

Радиооператор
за Световната
морска система за бедствие
и безопасност
(GMDSS)

0.4

С а м о з а Всички длъж- П о в е ч е
зона Г
ности
от 0.8 за
двете очи
или
за
окото, което вижда
по-добре

4

7

8

9

Зрение, необходи- В и ж б е мо за корабово- лежка 6
дене (нап ример,
справяне с морски карти и публикации, използване на апаратура
и оборудване на
мостик, както и
разпознаване на
навигационни
средства)

Нормални визуални полета

Зрение, покриващо
изиск ва н ията за изпълнение
на всички
необходими функции
в тъмнина,
без да се
прави компромис

Без значителни
явни заболявания

Зрение, необходи- В и ж б е мо за разчитане лежка 7
на информацията
о т и нс т ру мен т и
в непосредствена
0.4
близост, за рабоВи ж бета с оборудване,
лежка 5
както и за идентифициране на
с и с т е м и т е/ко м понентите, както
е необходимо

За доволителни
визуа лни полета

Зрение, покриващо
изиск ва н ията за изпълнение
на всички
необходими функции
в тъмнина,
без да се
прави компромис

Без значителни
явни заболявания

Зрение, необходи- В и ж б е мо за разчитане лежка7
на информацията
о т и нс т ру мен т и
в непосредствена
близост, за работа с оборудване,
както и за идентифициране на
с и с т е м и т е/ко м понентите, както
е необходимо

За доволителни
визуа лни полета

Зрение, покриващо
изиск ва н ията за изпълнение
на всички
необходими функции
в тъмнина,
без да се
прави компромис

Без значителни
явни заболявания

Зрение, необходимо за разчитане
на информацията
о т и нс т ру мен т и
в непосредствена
близост, за работа с оборудване,
както и за идентифициране на
системите/ компонентите, както
е необходимо

За доволителни
визуа лни полета

Зрение, дост ат ъч но за
изпълнение
на всички
необходим и фу н кции нощно
време без
компромис

Без значителни
явни заболявания

0.5

0.4

Повече
от 0.8 за
двете очи
или
за
окото, което вижда
по-добре

5

6

Да премине тест
за цвето
усещане
първоначално и
с л ед т ов а
веднъж на
шест години

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

Бележки:
1
Стойност и те на зри телната ост рота се
определят по десетична таблица БДС (Snellen
десетичен вид).
2
Стойност, равна най-малко на 0.7 за едното
око, е препоръчителна, за да се намали рискът
от неоткрито съществено очно заболяване.
3
Тестването на цветоусещането трябва да се
извършава в съответствие с Международната
препоръка за изискванията за цветоусещане
за транспорт, публикувана от Международната
комисия по осветление (CIE 143-2001), или по
изискванията за цветоусещане, определени от
Министерството на здравеопазването на Репуб
лика България. Тестването на цветоусещането
се извършва при първоначален преглед, а след
това веднъж на шест години.
4
Подлежи на оценка от клиничен специалист
по очни болести, когато може да се предположи
от първоначалния преглед.
5
Лицата, работещи в машинно отделение,
трябва да имат комбинирано зрение не по-малко от 0.4.
6
Стандарт за цветоусещане 1 или 2 на Международната комисия по осветяването (CIE).
7
Стандарт за цветоусещане 1, 2 или 3 на
Международната комисия по осветяването (CIE).
Забележки:
1. Когато изискваната зрителна острота се
постига с корекционни очила, морските лица
са длъжни да ги използват при упражняване на
съответната длъжност и да имат на разположение
резервни очила.
2. При п реглед п ри експерт офта лмолог
да се използват личните корек ционни очила.
Морск ите лицата трябва да идват с вече определен диопт ър и задъл ж ително готови очила.
Лекарите инстру ктират морск ите лица, които
използват оч и ла и л и кон т а к т н и лещ и п ри
изпълнение на за дъл жени ята си, че т рябва
да разполагат с налични резервни очила на
борда на кораба.
3. Под нормални очни фу нк ции да се разбира зрителна острота миниму м 1,0 за всяко
око; з ри т е л но поле: на з а л но – 55 г ра д ус а;
темпора лно – 90 г рад уса; горе – 45 г рад уса;
долу – 60 градуса; зрителна адаптация, установена с адаптомет ър; цветоусещане, изследвано
с цветните таблици у нас и контролирано с
аномалоскоп; стереоскопично зрение; нормална
очна подви ж ност във всичк и главни посок и
45 градуса.
Допълнителни насоки
Когато е извършена лазернорефрактивна хирургия, възстановяването трябва да е завършило
и качеството на зрението, включително контраст,
светлочувствителност и качеството на зрение в
тъмната част на денонощието, трябва да бъде
проверено от лекар офталмолог.
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Всички морски лица трябва да отговарят на
минимален зрителен стандарт от 0,1 за всяко око,
без помощни средства (Международен кодекс
за стандартите на обучение, освидетелстване
и носене на вахта от морските лица, раздел
B-I/9(10). Този стандарт може да бъде приложим
и по отношение на други морски лица с цел
осигуряване на необходимата зрителна способност при извънредни обстоятелства, в които
помощните средства могат да бъдат загубени
или повредени.
Морски лица, за които зрителните стандарти,
предвидени в Международната конвенция за стандартите на обучение, освидетелстване и носене
на вахта от морските лица, не са приложими,
трябва да имат достатъчно зрение за безопасно
и ефективно изпълнение на своите рутинни и
извънредни задължения.
Слухови стандарти
Тестване
Слу хът на морск ите лица, с изк лючение
на идентифицираните по-долу, трябва да бъде
поне 30 dB (без помощни средства) за ухото в
по-добро състояние и 40 dB (без помощни средства) за ухото в по-лошо състояние за честоти
500, 1000, 2000, 3000 и 4000 Hz (приблизителен
еквивалент на говор от разстояние съответно
3 и 2 м).
Препоръчва се изследването на слуха да се
извършва с аудиометър, работещ с чисти тонове.
Допускат се и алтернативни методи за оценка
посредством валидирани и стандартизирани
тестове за измерване на увреждането на слухово-речевото възприятие.
За бърза практическа оценка може да бъде
полезно прилагането на тест за слухово възприятие на говор и шепот.
Препоръчва се морските лица, които ще изпълняват задължения на палубата и мостика, да
са в състояние да чуват шепот от разстояние 3 м.
Слуховопомощни средства са допустими само
при действащи морски лица, когато е доказано,
че те ще са в състояние да изпълняват безопасно
и ефективно специфичните рутинни и извънредни задължения, изисквани от тях на кораба,
на който служат, за целия период на валидност
на свидетелството за медицинска годност (Това
може да изисква достъп до резервни помощни
средства и достатъчно количество батерии и
други консумативи). Във всички случаи трябва
да са предприети мерки, осигуряващи, че тези
морски лица ще бъдат събудени при задействане
на аларма.
Когато се оценява шумово предизвикана загуба на слух в рамките на програма за оценка на
здравословното състояние, се прилагат различни
методи за тестване и критерии за оценка.
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Приложение № 4
към чл. 14, ал. 2

Част А
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
THE REPUBLIC OF BULGARIA
МЕДИЦИНСКО
ЗАВЕДЕНИЕ
/наименование, телефон и
факс /
MEDICAL INSTITUTION
/name, telephone and fax/
ИЗХ. № ____ / _____ / _______
дата / месец / година

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ
№ __________________
SEAFARER MEDICAL FITNESS CERTIFICATE
Настоящото свидетелство удостоверява медицинската годност на изследваното лице, съгласно
разпоредбите на Правило I/9 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците 1978 г., както е изменена и Правило 1.2 на Морската трудова конвенция, 2006 г.
This Medical Certificate has been issued in accordance with the provisions of Regulation I/9 of the International
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping, 1978, as amended and Regulation 1.2 of the
Maritime Labour Convention, 2006.
ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦЕТО / SEAFARER’S PERSONAL INFORMATION
ФАМИЛИЯ

ИМЕ

ПРЕЗИМЕ

FAMILY NAME

FIRST NAME

MIDDLE NAME

ДАТА НА РАЖДАНЕ /дд,мм,гггг/

МЕСТОРОЖДЕНИЕ
/ГРАД, ДЪРЖАВА/

ПАСПОРТ № или
МОРЯШКА КНИЖКА №/

PLACE OF BIRTH /CITY, COUNTRY/

PASSPORT No/DISCHARGE BOOK No

DATE OF BIRTH /dd,mm,yyyy/

ПОЛ:
GENDER:

М / Ж
M / F

ГРАЖДАНСТВО
NATIONALITY

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА РАБОТА КАТО
EXAMINATION FOR DUTY AS A:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОПРАВОМОЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ*
DECLARATION OF THE RECOGNIZED MEDICAL PRACTITIONER
С настоящето декларирам, че / I hereby declare that:

1

Медицинският преглед е извършен в съответствие с Ръководството на Международната организация по
труда и на Международната морска организация за медицинските прегледи на морските лица и
Наредбата за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Р България
The medical examination has been carried out in accordance with the ILO/IMO Guidelines on the Medical
Examinations of Seafarers and the Ordinance on medical fitness requirements for seafarers in the Republic of
Bulgaria

2

При извършването на медицинския преглед съм проверил самоличността на
лицето
I have checked the seafarer’s identification documents at the point of examination

ДА
YES

НЕ
NO

3

Слухът на лицето отговаря на стандартите, изложени в Раздел A-I/9 на

ДА

НЕ
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Кодекса към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г.
The seafarer’s hearing meets the standards in STCW Code, Section A-I/9

YES

NO

4

Слухът на лицето без помощни средства е задоволителен
The seafarer’s unaided hearing is satisfactory

ДА
YES

НЕ
NO

5

Зрителната острота отговаря на стандартите, изложени в Раздел A-I/9 на
Кодекса към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г.
The seafarer’s vision acuity meets the standards in STCW Code, Section A-I/9

ДА
YES

НЕ
NO

Цветоусещането на лицето отговаря на стандартите, изложени в Раздел A-I/9
на Кодекса към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г.
The seafarer’s colour vision meets the standards in STCW Code, Section A-I/9

ДА
YES

НЕ
NO

6

Дата на последния тест за цветоусещане (ден/месец/година) __________/___________/_____________
Date of the last colour vision test (dd/mm/yyyy)
7

Лицето може да изпълнява задължения по наблюдение
The seafarer is fit for lookout duties

ДА
YES

НЕ
NO

8

Лицето не страда от заболяване, което може да се влоши в резултат от работа
на море или да го направи негодно за работа на море или да застраши здравето
на други лица на борда
The seafarer is free from any medical condition likely to be aggravated by service at
sea or render the seafarer unfit for such service or to endanger the health of other
persons on board

ДА
YES

НЕ
NO

Лицето е / The seafarer is

□ ГОДНО ЗА
РАБОТА
FIT

□ ГОДНО ЗА РАБОТА С НЕДОСТАТЪК
FIT WITH RESTRICTIONS

Причини /описание/___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Reasons /justification/ ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9

_____________________________________________________________________________________
Лечение / Treatment ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

□ НЕГОДНО
NOT FIT
ЗА ДЛЪЖНОСТ:

□ НЕГОДНО ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪКА
NOT FIT UNTIL RESTRICTIONS LIFTED
_____________________________________________________________________

TO SERVE ON BOARD AS:

Дата на извършване на
прегледа /
Date of Examination
Име и квалификация на
медицинското лице /
Name and degree of the
medical practitioner

Валидно до /
Expiry date of the
Certificate
Подпис на, лекаря с
призната специалност по
чл. 23, ал. 1, печат /
Signature of the Officially
Authorized Medical
Practitioner, stamp
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С настоящото декларирам, че съм запознат със съдържанието на свидетелството и с правото на
преразглеждане на заключението.
I hereby declare that I have been informed of the content of the Certificate and the right to get a review.
ПОДПИС НА МОРСКОТО ЛИЦЕ:
SEAFARER’S SIGNATURE:
Забележка: Лекарят с призната специалност по чл. 23, ал. 1 носи отговорност за достоверността на
медицинските данни, представени в този документ.
Note: Мedical practitioner recognized by the Bulgarian Maritime Administration to assess and certify the medical
fitness of seafarers according to the provisions of Regulation I/9 of the Annex to the STCW Convention and Section AI/9 of the STCW Code bears responsibility for the authenticity of the data presented in this document.

Част Б
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIK BULGARIEN
МЕДИЦИНСКО
ЗАВЕДЕНИЕ
/наименование, телефон и
факс /
MEDIZINISCHE
EINRICHTUNG
/Name, Telefon und Fax/

ИЗХ. № ____ / _____ / _______
дата / месец / година

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ
№ __________________
ÄRTZLICHES EIGNUNGSATTEST DES SEEMANNS
Настоящото свидетелство удостоверява медицинската годност на изследваното лице, съгласно
разпоредбите на Правило I/9 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците 1978 г., както е изменена и Правило 1.2 на Морската трудова конвенция, 2006 г.
Dieses Attest bestätigt die ärtzliche Eignung der untersuchten Person laut der Vorschriften der Verordnung I/9
des Internationalen Übereinkommens über die Ausbildungsnormen, Bescheinigung und Schiffswache, 1978, in der
geänderten Fassung und Verordnung 1.2 des Seearbeitsübereinkommens, 2006.
ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦЕТО /DATEN ZUR PERSON
ФАМИЛИЯ
FAMILIENNAME

ИМЕ
VORNAME

ПРЕЗИМЕ
ZWEITER NAME

ПОЛ:
М / Ж
GESCHLECHT: M / F

ДАТА НА РАЖДАНЕ /дд,мм,гггг/
GEBURTSDATUM /TT, MM, JJ/

МЕСТОРОЖДЕНИ
Е /ГРАД,
ДЪРЖАВА/
GEBURTSORT
/STADT, LAND/

ЕГН/
PERSÖNLICHE
IDENTIFIKATIONSNU
MMER

ГРАЖДАНСТВО
NATIONALITÄT

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА РАБОТА
КАТО
UNTERSUCHUNG FÜR DEN
DIENST ALS;
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОПРАВОМОЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ*
ERKLÄRUNG DER BEVOLLMÄCHTIGTEN MEDIZINISCHEN PERSON
С настоящето декларирам, че / Нiermit bestätige ich, daß:

1

Медицинският преглед е извършен в съответствие с Ръководството на Международната организация по
труда и на Международната морска организация за медицинските прегледи на морските лица и
Наредбата за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Р България
Die medizinische Untersuchung ist laut der Leitlinien der Internationalen Arbeitsorganisation und der
Internationalen Seeorganisation für die medizinischen Untersuchungen der Seemänner und der Verordnung für
die Bestimmungen für die ärtzliche Eignung der Seemänner in der Republik Bulgarien durchgeführt.

2

При извършването на медицинския преглед съм проверил самоличността на
лицето
Bei der Durchführung der medizinischen Untersuchung habe ich die
Ausweispapiere des Seemanns überprüft.

ДА
YES
JA

НЕ
NO
NEIN

3

Слухът на лицето отговаря на стандартите, изложени в Раздел A-I/9 на
Кодекса към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г.
Das Hörvermögen des Seemanns entspricht den Normen des Teils A-I/9 des
Internationalen Übereinkommens über die Ausbildungsnormen, Bescheinigung und
Schiffswache, 1978

ДА
YES
JA

НЕ
NO
NEIN

4

Слухът на лицето без помощни средства е задоволителен
Das Hörvermögen des Seemanns ist ohne fremde Hilfe befriedigend.

ДА
YES
JA

НЕ
NO
NEIN

5

Зрителната острота отговаря на стандартите, изложени в Раздел A-I/9 на
Кодекса към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г.
Die Sehschärfe entspricht den Normen des Teils A-I/9 des Internationalen
Übereinkommens über die Ausbildungsnormen, Bescheinigung und Schiffswache,
1978

ДА
YES
JA

НЕ
NO
NEIN

Цветоусещането на лицето отговаря на стандартите, изложени в Раздел A-I/9
на Кодекса към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г.
Das Farbensehen des Seemanns entspricht den Normen des Teils A-I/9 des
Internationalen Übereinkommens über die Ausbildungsnormen, Bescheinigung und
Schiffswache, 1978

ДА
YES
JA

НЕ
NO
NEIN

6

Дата на последния тест за цветоусещане (ден/месец/година) __________/___________/_____________
Datum des letzten Farbensehentestes (DD/MM/JJ)

7

Лицето може да изпълнява задължения по наблюдение
Der Seemann kann Wachepflichten ausüben.

ДА
YES
JA

НЕ
NO
NEIN

8

Лицето не страда от заболяване, което може да се влоши в резултат от работа
на море или да го направи негодно за работа на море или да застраши здравето
на други лица на борда
Der Seemann leidet an keiner Krankheit, die sich folgend der Arbeit in der See
verschlechtert werden kann oder ihn nicht gesund für die Arbeit in der See machen
werden kann oder die Gesundheit anderer Personen am Bord beeinträchtigen kann.

ДА
YES
JA

НЕ
NO
NEIN
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Лицето е / The seafarer is / Der Seemann ist
□ ГОДНО ЗА
РАБОТА
GESUND

□ ГОДНО ЗА РАБОТА С НЕДОСТАТЪК
GESUND MIT EINSCHRÄNKUNGEN

Причини
/описание/____________________________________________________________________________
Gründe/Begründung ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9

Лечение/Behandlung
_____________________________________________________________________________________

□ НЕГОДНО
NICHT GESUND

□ НЕГОДНО ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪКА
NICHT GESUND BIS BESEITIGUNG DER EINSCHRÄNKUNG

ЗА ДЛЪЖНОСТ:
_____________________________________________________________________
FÜR DEN DIENST ALS:

Дата на извършване на
прегледа /
Datum der Untersuchung
Име и квалификация
на медицинското лице /
Name und akademischer
Grad der medizinschen
Person

Валидно до /
Ablaufdatum des Attestes
Подпис на лекаря с
призната специалност по
чл. 23, ал. 1, печат/
Unterschrift der offiziell
bevollmächtigten
medizinischen Person,
Stempel

С настоящото декларирам, че съм запознат със съдържанието на свидетелството и с правото на
преразглеждане на заключението.
Hiermit bestätige ich, daß ich über den Attestinhalt und das Recht um Beurteilungnachprüfung informiert bin.
ПОДПИС НА МОРСКОТО ЛИЦЕ:
UNTERSCHRIFT DES SEEMANNS:
Забележка: Лекарят с призната специалност по чл. 23, ал. 1 носи отговорност за достоверността на
медицинските данни, представени в този документ.
Bemerkung: Die offiziell bevollmächtigte medizinische Person trägt administrative und strafbare Haftung für die
Beweiskraft der medizinischen Daten, die in diesem Dokument angegeben sind.
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Приложение № 5
към чл. 18, ал. 6
Форма за документиране на медицински преглед за оценяване на медицинската годност на моряците
Име (име, презиме, фамилия): __________________________________________________________________________
Дата на раждане (ден/месец/година): ____________________________________________________________________
Домашен адрес: ________________________________________________________________________________________
Метод на установяване на самоличността (№ на паспорт, моряшка книжка или друг документ за самоличност): _______________________________________________________________________________________________
Изследване за работа като (палубна команда/машинна команда/морски свръзки/корабна кухня/друго):
_______________________________________________________________________________________________
Рутинни и извънредни задължения, които лицето ще изпълнява на съответната позиция (ако са известни): ________________________________________________________________________________________________
Вид на кораба (контейнеровоз, танкер, пътнически): ___________________________________________________
Район на плаване (крайбрежно/в тропически зони/цял свят): ___________________________________________
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБСЛЕДВАНОТО ЛИЦЕ
(при попълването да се окаже съдействие от медицинския специалист)
№

ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ

1

Проблеми с очите/зрението

2

Високо кръвно налягане

3

Сърдечно или съдово заболяване

4

Претърпяна сърдечна операция

5

Варикозни (разширени) вени/хемороиди

6

Асма/бронхит

7

Заболявания на кръвта

8

Диабет

9

Заболявания на щитовидната жлеза

10

Храносмилателно разстройство

11

Заболявания на бъбреците

12

Кожни заболявания

13

Алергии

14

Инфекциозни и заразни заболявания

15

Херния

16

Заболявания на гениталиите

17

Бременност

18

Разстройства на съня

19

Употреба на тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества

20

Претърпени хирургически и оперативни интервенции

21

Епилепсия/припадъци

22

Замайване/прилошаване

23

Загуба на съзнание

24

Психиатрични заболявания

25

Депресия

26

Опит за самоубийство

27

Загуба на памет

28

Тежко главоболие

29

Заболявания на ушите (слух, шум в ушите), носа и гърлото

30

Ограничена подвижност

31

Проблеми с гърба или ставите

32

Ампутация

33

Фрактури/дислокации

ДА

НЕ
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Моля предоставете повече информация/подробности, ако сте отговорили с „ДА“ на някой от горните въпроси:
№

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

ДА

34

Бил ли сте свалян от кораб или репатриран по медицински причини?

35

Бил ли сте хоспитализиран?

36

Бил ли сте оценяван като негоден за работа на море?

37

Свидетелството Ви за медицинска годност било ли е някога с ограничение или отменяно?

38

Известно ли Ви е да имате здравословни проблеми, болести или
заболявания?

39

Чувствате ли се здрав и годен да изпълнявате задълженията на
длъжността/позицията, която ще заемате на кораба?

40

Имате ли алергии към лекарствени средства?

НЕ

Бележки:
41

Приемате ли лекарства по или без предписание?

Моля посочете вземаните лекарства, причините и дозата:

С настоящото удостоверявам, че декларираното по-горе е достоверно, доколкото ми е известно.
Подпис на обследваното лице:_______________
Дата (ден/месец/година):_________________________
Свидетел (подпис): _______________ Име (печатно или ръкописно): ______________________________
С настоящото заявявам, че съм съгласен д-р ______________________________ (оправомощен медицински специалист) да получи достъп до цялата ми медицинска документация, налична при медицински
специалисти, здравни заведения и държавни органи.
Подпис на обследваното лице:_______________
Дата (ден/месец/година):_____ ___________________
Свидетел (подпис):_______________ Име (печатно или ръкописно): ______________________________
Дата и данни за контакт от предишен медицински преглед (ако са известни): ____________________
____________________________________________________________________________________________________
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД
Зрение
Използва очила или контактни лещи: ДА/НЕ (ако „да“ – с каква цел) ____________________________
______________________________________________________________________________________________________
Зрителна острота
с помощни средства
дясно око

ляво око

без помощни средства

двете очи

дясно око

ляво око

двете очи

далече
близко
Зрителни полета
нормални

нарушени

дясно око
ляво око
Цветоусещане
неизследвано

нормално

със съмнения

нарушено

Слух
Чист тон и аудиометрия (пределни стойности в децибели)
500 Hz
дясно ухо
ляво ухо

1000 Hz

2000 Hz

3000 Hz

4000 Hz
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Тест с говор и шепот (метри)
говор

шепот

дясно ухо
ляво ухо
Клинични резултати
Височина: _______________ (см)			
Пулс: _______________/мин.			

Тегло: _______________ (кг)

Сърдечна честота: _______________

Кръвно налягане: систолично: _______________ (mm Hg)
Урина: глюкоза:_______________

диастолично: _______________ (mm Hg)

белтък: _______________

кръв: _______________
нормално

нарушения

Глава
Синуси, нос, гърло
Устна кухина/зъби
Тъпънчева мембрана
Очи
Офталмоскопия
Зеници
Очни движения
Бели дробове и гръден кош
Гърди
Сърце
Кожа
Варикозни (разширени) вени
Съдова система (вкл. периферни пулсации)
Коремна кухина и вътрешни органи
Херния
Анус (не вкл. ректален преглед)
Пикочо-полова система
Горни и долни крайници
Гръбнак (шиен дял, торекален дял, лумбален дял)
Неврологичен статус
Психиатричен статус
Общо състояние
Rö gr
не е провеждано		

проведено на (ден/месец/година):_______________

Резултати
Резултати от други проведени диагностични тестове:
Изследване: ______________________________

Резултат: ______________________________

Изследване: ______________________________

Резултат: ______________________________

Изследване: ______________________________

Резултат: ______________________________

Бележки и заключение на медицинския специалист относно медицинската годност на обследваното
лице, вкл. причините в случай на наложени ограничения:
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Оценка на медицинската годност на лицето за работа на море
Въз основа на декларираното от лицето, извършения от мен клиничен преглед и резултатите от
проведените диагностични изследвания, описани по-горе, заявявам, че обследваното лице е:
годно да изпълнява
негодно да изпълнява
задължения по наблюдение		
задължения по наблюдение
палубна команда
машинна команда
корабна кухня
друго
Годно
Негодно
Без
ограничения

С ограничение

Задължително използване
на зрителни помощни средства

ДА

НЕ

Описание на ограниченията (напр. определена длъжност, вид кораб, район на плаване):

Дата на изтичане на валидността на медицинското свидетелство (ден/месец/година):_______________
Дата на издаване на медицинското свидетелство (ден/месец/година):______________________________
Номер на медицинското свидетелство: ______________________ _______________ _______________________
Подпис на медицинския специалист:_______________________________________________________________
Данни за медицинския специалист (име, разрешително, адрес):____________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3161

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 302-НС
от 8 май 2014 г.
На 7 май 2014 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Атанас Атанасов
Папаризов, избран от 24. многомандатен изборен район – София, издигнат от коалиция „Коалиция за България“ в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 247, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в 24. многомандатен изборен район – София, Иван
Ивайлов Ченчев от листата на коалиция „Коалиция за България“ в 42-то Народно събрание.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
3197

РЕШЕНИЕ № 316-МИ
от 9 май 2014 г.

относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове
На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове с номера от 1 до 84, приложени към решението и представляващи неразделна
част от него.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 1

Избирателна секция №
Изборен район ....................... № ................................

община ................................................., адм. район ........................................................................
населено място ............................, кметство ................................., секция № ..............................
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на ………………
(по чл. 25, ал. 3, чл. 396, ал. 1, чл. 406, ал. 1 и чл. 407, ал. 1 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН
Адрес (Попълва се
от СИК)

Документ за
самоличност
(попълва се от
СИК)

Подпис на
избирателя

Забележки

Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Избирателният списък се съставя от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК. Списъкът се
отпечатва централизирано от ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“
на МРР.
Списъкът се съставя по азбучен ред и включва:
- лицата с постоянен адрес на територията на секцията, които са навършили 18
години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните шест месеца
в съответното населено място, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание
лишаване от свобода;
„Живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ е:
български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и настоящ адрес
на територията на съответната община или кметство; български гражданин, който има
постоянен адрес и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на
Република България;
- лицата, поискали вписване по настоящ адрес (н.а.) на територията на секцията (чл.
36, ал. 1 от ИК). За тези лица в графата „Забележки“ се вписва текст „н.а“;
Избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на § 9а
от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи, се
включват в избирателния списък по отразения в зеления им паспорт адрес (чл. 25, ал. 5 от
ИК) (Само лицата, родени преди 31.12.1931 г., нямат изричното задължение да подменят
документите си за самоличност и за тази категория са валидни зелените паспорти).
От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които имат настоящ
адрес през последните шест месеца преди датата на произвеждане на изборите извън
Република България (чл.409 от ИК).
При произвеждане на втори тур на избори за кмет в избирателните списъци се
вписват и имената на гражданите, които между двата тура са придобили избирателно право
(чл. 411 от ИК).
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След последното име се поставя черта от общинската администрация.
Списъкът от имена се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на
кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно
деление списъците се подписват от кмета и от секретаря на района.
В списъка преди чертата, графите ЕГН и документ за самоличност се попълват от
секционната избирателна комисия.
В допълнителната страница на списъка, секционната избирателна комисия вписва:
- лицата, които са пропуснати в изибрателния списък и не са били заличавани от
него, но имат постоянен адрес на територията на секцията (чл.264, ал.4 от ИК);
- лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна
избирателна комисия или охрана на съответната секция, се вписват след представяне на
декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларацията
се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него (чл. 233 от ИК).
- Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, избрал да
гласува в секция различна от секцията по постанния му адрес, се вписва след като
представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В
допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя
(чл.235, ал. 1 от ИК).
В допълнителната страница на избирателния списък СИК попълва графа "Име" като
вписва последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя от
документа за самоличност и графите "ЕГН" , "Документ за самоличност" и "Адрес"
Допълнителната страница от избирателния списък се подписва от председателя и
секретаря на секционната избирателна комисия.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на ………………
(по чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ………………….., община ..........................................., адм. район ...........................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ...........
Име

Адрес
Кмет/кметски наместник:
Секретар:

Този списък се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 40 дни
преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция (чл. 41,
ал. 1 от ИК).
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и
фамилното име на избирателя.
Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“ на МРР.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството
или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление
списъците се подписват от кмета и от секретаря на района.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на ………………
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ………………….., община ..........................................., адм. район ................................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................
Адрес на избирателната
секция:…………………………………………………………………………….
Име
Кмет/кметски наместник:
Секретар:
Този списък се публикува на интернет страницата на съответната община не покъсно от 40 дни преди изборния ден.
Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - български
гражданин, да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер,
включително на безплатен телефонен номер.
В графата „Име“ се вписва името на избирателя по документ за самоличност.
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Приложение № 2

Избирателна секция №

Изборен район ....................... № ................................
община ................................................., адм. район ...........................................................................
населено място ...................................., кметство .............................., секция № ................................
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на ………………
(по чл. 25, ал. 4, чл. 396, ал. 2, чл. 406, ал. 2 и чл. 407, ал. 2 от Изборния кодекс)
№

Име

Гражданство

Адрес на
пребвиваване

Личен номер
(попълва се от
СИК)

Документ за
самоличност
(попълва се
от СИК)

Номер на
удостоверение
за пребиваване
и дата на
регистрация

Подпис
на
избирателя

Забележки

Кмет на община/район/ кметство/кметски наместник:
Секретар на община/район:
Част II на избирателните списъци се съставя от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК въз
основа на подадените по чл. 408 декларации от гражданите на друга държава - членка на
Европейския съюз.
В част II на списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателите, данните за
гражданството им и адресът на пребиваване на територията на съответното населено място.
Графите за вписване на личния номер, на номера на документа за самоличност и на номера на
удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, остават празни и не
се попълват и се обособява графа „Забележки“ (чл. 407, ал. 2 от ИК).
Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва централизирано
от ГД „ГРАО“ на МРР.
Органите по чл. 23, ал. 1 не по-късно от 30 дни преди изборния ден изпращат копие от
част II на избирателните списъци на Централната избирателна комисия, която уведомява
компетентните органи на съответните държави членки за включени в избирателните списъци
техни граждани. Прилага се и списък с имената на избирателите на съответния език, така както
са изписани в личната карта или паспорта (чл. 362, ал. 1 от ИК).
В графата „Име“ се вписва името на избирателя по документ за самоличност. Графите
„Документ за самоличност“ и „Номер на удостоверение за пребиваване и дата на регистрация“
се попълват от СИК.
След последното име се поставя черта и списъкът се подписва от кмета на общината,
съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В
градовете с районно деление списъците се подписват от кмета и от секретаря на района.
При произвеждане на втори тур на избори за кмет в избирателните списъци се вписват
и имената на гражданите, които между двата тура са придобили избирателно право (чл. 411 от
ИК).
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на ……………
(по чл. 41, ал. 2 от Избрния кодекс)
Област ………………….., община ......................................, адм. район ...............................................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
Име

Адрес
Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................

Този списък се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 25
дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция
(чл. 41, ал. 2 от ИК).
В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за
самоличност.
Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва
централизирано от ГД "ГРАО" на МРР.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на
кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с
районно деление списъците се подписват от кмета и от секретаря на района.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на ……………
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ………………….., община .........................................., адм. район ...............................................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
Адрес на избирателната
секция:…………………………………………………………………………….
Име
Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Този списък се публикува на интернет страницата на съответната община не покъсно от 25 дни преди изборния ден.
Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - гражданин
на друга държава - членка на Европейския съюз, да може да прави справка в избирателния
списък по личен номер, включително на безплатен телефонен номер.
В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за самоличност.
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Приложение № 3
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за
общински съветници и кметове на ……………
(по чл. 37 от Изборния кодекс)
№

Собствено,
бащино,
фамилно име

ЕГН/ЛН

(попълва се от
СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение за
пребиваване

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

4

5

6

Забележки

(попълва се от СИК)

1

2

3

Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................

7

С Т Р.
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Приложение № 4
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за
предоставяне на социални услуги за гласуване в изборите за
общински съветници и кметове на ……………
(по чл. 28 във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс)

№

Собствено,
бащино и
фамилно име

ЕГН/ЛН
(попълва се от
СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение за
пребиваване
(попълва се от
СИК)

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

1

2

3

4

5

6

Забележки

7

Ръководител на заведението/дома/специализираната институция/:
************************************************************************************************
1. Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции
за предоставяне на социални услуги се съставят и подписват от ръководителя на заведението, дома или друга
специализирана институция в срок не по късно от 48 часа преди изборния ден.
2. Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно личната карта или
зеления паспорт за гражданите по § 9 от ПРЗ на ЗБЛД.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН/ЛН на избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за
самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ЗБЛД/л.п.“, номер на
удостоверение за пребиваване.
В графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото си да
гласува.
В графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
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Приложение № 5
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН № .............- .....................
ОБЩИНА .......................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО ....................................

КМЕТСТВО ............................ СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода в изборите
за общински съветници и кметове на ……………
(по чл. 29 във връзка с чл. 25 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН/ЛН

(попълва се от
СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение
за пребиваване

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

4

5

6

Забележки

(попълва се от
СИК)

1

2

3

7

Ръководител на мястото за изтърпяване на
наказанието лишаване от свобода и за задържане:
********************************************************************************

1. Ръководителите на местата за изтърпяване наказанието „лишаване от свобода“ и за задържане
съставят избирателни списъци, в които включват задържаните лица, отговарящи на следните условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години и не са поставени под
запрещение;
- към изборния ден включително не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с
влязла в сила присъда.
2. Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя, съгласно личната карта
или зеления паспорт.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН/ЛН на избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа
за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“, номер на
удостоверение за пребиваване.
В графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото
си да гласува.
Графа 7 не се попълва предварително и се попълва от СИК в изборния ден при необходимост.

Собствено,
бащино, фамилно
име

ЕГН

ПО

МП

НА

Секретар на община/район:

Кмет/кметски наместник:

НА извън РБ

Уседналост

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

ЛЕГЕНДА:
ПО – поставени под запрещение;
МП – лишени от свобода;
НА – вписани в избирателния списък по настоящ адрес;
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Този списък се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ въз основа на:
- Националния регистър на населението;
- данните, подадени от общинските администрации за издадените удостоверения за гласуване на друго място и за вписването на лицата в
списъка по техния настоящ адрес;
- данните, подадени от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за лицата, изтърпяващи наказание
лишаване от свобода (чл. 27, ал. 2 от ИК);
- Данните за лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина, подадени от Министерството на външните работи (чл. 31, ал. 2 от ИК).
Списъкът се предоставя на секционните избирателни комисии от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК заедно с избирателните списъци.
Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение
по чл. 40, ал. 1 от ИК, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по
постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6.
Удостоверението се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от
Централната избирателна комисия, след извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка. Отказът за
издаване на удостоверението се мотивира.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК или на документа за самоличност в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6 и на
декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, избирателят се изключва от списъка на заличените лица и всички
негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния
му адрес. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа "Забележки" се отбелязва основанието за вписване – „издадено
удостоверение“.

№

Приложение № 6

за област …………….., община ……………….., адм. район ………………., секция № …, гр./с. ……………

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за общински съветници и кметове на ……………
(чл. 38 от ИК)

С Т Р.
БРОЙ 41

Име на избирателя

ДЪРЖАВЕН

Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и
съдържа имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.
Кметът на общината осигурява възможност всяко лице, включено в списъка на заличените лица, да може да прави справка в този списък
по ЕГН, включително на безплатен телефонен номер.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния
списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до
кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община, което се предава незабавно от общинската
администрация на компетентния кмет на община, район, кметство или кметски наместник.
Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка по ал. 1 се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен
съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на
жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният избирател се вписва в избирателния списък от
органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъка на секционната избирателна комисия.

адрес на избирателна секция ..............................................

населено място ……………….…………., кметство …………….…….…., секция № ……....……

Област …………………………., община …………………….….……................., административен район ………………..………,

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за общински съветници и кметове на ……………
(чл. 39, ал. 1 от ИК)

постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България през последните шест месеца към датата
на произвеждане на изборите;
- граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които нямат адрес на пребиваване на територията на съответната община или
кметство през последните шест месеца към датата на произвеждане на изборите.

НА извън РБ – лицата с настоящ адрес в държава извън РБ, към датата на отпечатване на избирателните списъци;
Уседналост:
- българските граждани, които нямат постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство, или които нямат
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Приложение № 7
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

от ………………………..……....…………..................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН …........................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от ………………………….. постоянен адрес/адрес на пребиваване
гр./с. ..................................., община ......................, район .................., област .........................
ж.к./ул.. .......................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап....
Моля да бъде отстранена следната непълнота/грешка в избирателния списък за
произвеждане на избори за …………………......…..…………………………………….........
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

за избирателна секция № …………………… гр./с. …………………..:
……………………………………………...…….……..........…………………………..……….…
…………………………………………………...………….......…………………………..….……
(непълнотата/грешката се описва)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на избори за………........................……………………...................………………...................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

Дата …………………………г.

Подпис:

***************************************************************************

Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно седем дни преди
изборния ден.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с
мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Всеки заинтересуван избирател може да обжалва решението пред съответния административен
съд в двудневен срок от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя
и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се обявява незабавно.
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Приложение № 8
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………

ДЕКЛАРАЦИЯ
за вписване в избирателен списък – част II
(по чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс)
от ………………………..……....…………..................................................................................................,
(име съгласно удостоверението за пребиваване)

ЛН …........................…., удостоверение за пребиваване № ……………....., издадено на .....................
от…………………….. адрес на пребиваване: гр./с. ..................................., община ......................, район
................., област ........................., ж.к./ул.. ...................................., бл. № .......,. вх. ....., ет. ....., ап....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък – част II за гласуване при произвеждане на
избори за…………………….......…..…………………………………….....................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

по адреса си на пребиваване в Република България и декларирам, че:
1. съм навършил 18 години към изборния ден;
2. съм гражданин на ...........................
3. имам статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България и съм
живял най-малко през последните 3 месеца в Република България или в друга държава – членка на
ЕС …………….;
4. не съм поставен под запрещение;
5. не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
6. името ми е записано за последен път в избирателните списъци на ............................... –
държавата, чийто гражданин съм, за населено място/изборен район ........................... адрес:
...........................................................................................................;
7. адрес на пребиваване в Република България: гр./с. ................................... община
...................... район .................. област ......................... ж.к./ул.. .................................... бл. № ........
вх. ..... , ет. ....., ап....
8. ще упражня правото си на глас в избори за ….......…..………………………….....................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

9. не съм лишен от право да избирам в ........................... – държавата, чийто гражданин съм;
10. данните от личната карта/паспорта ми са, както следва (на латиница), издадени от
държавата по произход: …………………………………………………………………………………….
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
избори за …………........…..…………………………………….....................................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

Дата ………………………… г.

Подпис:

Декларацията се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден и се съхранява за следващите
избори за кмет от съответната общинска администрация.
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Приложение № 9
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за заличаване от избирателния списък
от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз
(по чл. 43, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс)

от ………………………..……....…………..................................................................................,
(имена съгласно удостоверението за пребиваване)

ЛН …........................…., удостоверение за пребиваване № ……………....., издадено на
..................... от…………………….. адрес на пребиваване: гр./с. ................................, община
......................, район .................., област ........................., ж.к./ул.. .................................... бл.
№ ........ вх. ..... , ет. ....., ап....
Моля името ми да бъде заличено от избирателния списък за гласуване при
произвеждане на избори за…………………….......…..…......................…………………….......
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

изготвен за избирателна секция № ............................. град/с. ...........................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на избори за…………………….......…..……….....................................…………………….........
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

Дата …………………………г.

Подпис:

***************************************************************************

Заявленията се подават и приемат най-късно седем дни преди изборния ден.
Кметът/кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с
мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Всеки заинтересуван избирател може да обжалва решението пред административния съд в
двудневен срок от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя
и кмета и постановява решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
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Приложение № 10
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък
(по чл. 27, ал. 3, 4 и 6, чл. 407 във връзка с чл. 396 от ИК)

от ………………………..……....…………..................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН ….....................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес/адрес на пребиваване:
гр./с. ................................... община ...................... район .................. област .........................
ж.к./ул.. .......................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по:
постоянен адрес, където имам право да гласувам в избори за
......…..………………..……..……………..........……….......................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

адрес на пребиваване, където имам право да гласувам в избори за
…………........…..…………………………..........………......................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

съгласно подаденото от мен заявление за вписване в избирателния списък част II с вх.
№ .......................................;
(Отбележете желанието си само в едно от квадратчетата. Възможен е избор само на едно квадратче)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на избори за…………………………........…..........………...........................................................
(кмет на община/район/кметство/общински съветници)

Дата ………………. г.

Подпис:

***************************************************************************

Заявлението се подава от български граждани или от граждани на друга държава – членка на ЕС
до кмета на общината, района, кмета на кметство или кметския наместник.
Вписването се извършва от органите по чл.23, ал. 1 от ИК по писмено искане на избирателя до
предаването на списъците на СИК.
Отказът за вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се
обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 23, ал. 1 и постановява решение, което се обявява
незабавно и не подлежи на обжалване.
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Приложение № 11
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ

за изключване от списъка на заличените лица
(по чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс)

от …………………………………………………....…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ……………………………….....,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица)
за гласуването при произвеждане на избори за
…………………………………………………………………………........…..………………….
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

в секция №……………, тъй като основанието за включването ми в списъка не е налице/е
отпаднало. В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не
е налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на избори за ………………….………………………………………………………………….
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

...……………………. г.

Подпис:

*****************************************************************************
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението
незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и
може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда
жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на
кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през
интернет страницата на съответната община.
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Приложение № 12
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

………………………..……....…………..................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …....................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………………..
постоянен адрес: гр./с. .................................., община ....................., район .................,
област ........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап...,
настоящ адрес: гр./с. .................................., община ....................., район ................., област
........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес
при произвеждане на избори за ........................................................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за ………………….………….............…..………..…………........
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

Дата …………………….. г.

Подпис:

***************************************************************************

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, ал. 1
от ИК по настоящия адрес на избирателя.Със същото съдържание избирателите могат да подадат
електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.
Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската
администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените искания на ГД
„ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в
избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.
След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се
издава удостоверение за гласуване на друго място.
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Приложение № 13
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ

за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс)

от …………………………………………………....…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да ми бъде издадено удостоверение по чл. 40, ал. 1 от ИК, от което да е видно,
че основанието за включването ми в списъка на заличените лица на основание чл. 38,
ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ИК в секция № ……………………. не е налице/е отпаднало.
Същото ще ми послужи пред СИК №……………, за да бъда изключен/а от списъка
по чл. 38 от ИК за гласуването при произвеждане на избори за
......…..…………………………......................……….....................................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е
налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
избори за …………………………………......................……….................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

………………………… г.

Подпис:

*****************************************************************************
Исканията се правят от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по
чл. 38 от ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало
основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от общината/района/кметството/кметския наместник в изборния
ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и
документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК избирателят се изключва от
списъка по чл. 38 от ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния
списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението
се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване –
„издадено удостоверение от общинската администрация“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред
районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не подлежи на
обжалване.
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Приложение № 14
КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../.......................... г.

(чл. 40, ал. 2 от Изборния кодекс)

Кметът на община/район/кметство/кметският наместник на ……………………..
удостоверява,
че
по
отношение
на
…………………………………………………....………………………………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..…………………….
не е налице/е отпаднало основанието за включването му/и в списъка по чл. 38 от ИК
(списъка на заличените лица) в секция №…………….
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред СИК №……………, за да
бъде изключен/а от списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) за гласуването
при произвеждане на избори за кмет
......…..…………………………......................…………………....................................................,
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

като бъде дописан/а в допълнителната страница на избирателния списък в същата секция
при гласуването.
Кмет на община/район/
кметство/кметски наместник:
*****************************************************************************

Удостоверението се издава в полза на избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в
списъка по чл. 38 от ИК, но има право да гласува и подаде заявление в общината, с което да поиска
издаването му от общината, в уверение на това, че е отпаднало основанието или не е налице основание за
вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството/кметския наместник в
изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и
документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК избирателят се заличава от списъка
по чл. 38 от ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от
председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага
към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено
удостоверение от общинската администрация“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред
районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението не подлежи на
обжалване.
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Приложение № 15
ДО
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
№ ……………
ОБЩИНА ………………………………………….
НАСЕЛЕНО МЯСТО ……..….…………………..
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 40, ал. 3 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата…………………………………....…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., постоянен адрес/настоящ адрес …..…....……..……………………,
л.к. № …………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
ДЕКЛАРИРАМ,
Че не съм гласувал/а и няма да гласувам на друго място.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313
от НК.
………………………… г.

Подпис:

*****************************************************************************
Декларацията се подава до СИК за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден при
явяване в СИК по постоянен адрес на избирател.
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Приложение № 16
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

………………………..……....…………..................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН …....................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………………..
постоянен адрес/адрес на пребиваване: гр./с. .................................., община .....................,
район ................., област ........................, ж.к./ул.. ......................................., бл. № ......., вх. ...,
ет. ....., ап....
настоящ адрес: гр./с. .................................., община ....................., район ................., област
........................, ж.к./ул.. ......................................., бл. № ......., вх. ....., ет. ....., ап....
(данните за настоящия адрес се попълват само когато избирателят предварително е подал заявление за
вписване в избирателния списък по настоящ адрес)

Желая да упражня правото си на глас в избори за
......…..…………………………......................………...........................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

с подвижна избирателна кутия.
Прилагам копие от документ № ……………..…, на ТЕЛК/НЕЛК
…………………………………………………………………………...………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с избори за
……………………………………………………………………………………………………..
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

Дата ………………….. г.

Подпис:

***************************************************************************
Заявлението се подава не по-късно от 20 дни преди изборния ден от избиратели с трайни
увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и
желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Когато избирателят не е подал заявление в указания
по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди
изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна
избирателна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено по пощата, факс или
електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от
ИК по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер/, постоянният адрес / адрес
на пребиваване/ или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК, и се прилага копие от
документ на ТЕЛК/НЕЛК.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава наймалко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели,
заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
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Приложение № 17
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../...................................... г.
( чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ….................. от
……….................................... г. …………………………………………………..……………...,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …………….……….. е назначен/а за ……..…………..………………………….……......
(председател/зам.-председател/секретар или член)

на Общинска избирателна комисия в община …….…………............…...... за изборите за
общински съветници и кметове.
Председател:
Секретар:

Приложение № 18

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../............................ г.
(чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ................. от
………................... г. ………………………………………………..……………………….........,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ……….………..... е назначен(а) за ……………..……..………………………….…….......
(председател/зам.-председател/секретар или член)

на секционна избирателна комисия в секция № …….................. населено място
………....……, кметство ………………...……...….….………, административен район
………………………..., община …....…………............................ за изборите за общински
съветници и кметове.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 19

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../....................... г.
(чл. 87, ал.1, т. 5 от Изборния кодекс)

Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ….. от
....................... г. ……………………………………………………………………..……….,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ….………..... е назначен/а за ……………..…………………………..…….................
(председател/зам.-председател/секретар или член)

на секционна избирателна комисия в секция № …….................. населено място
………....……, кметство ………………...……...….….………, административен район
………………………..., община …....…………............................ за изборите за общински
съветници и кметове.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 20
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с
наблюдател/и на изборите за общински съветници и кметове
(чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

от ..................................................................................................................................................................,
(наименование на българска неправителствена организация)

представлявана от ..............................................................................., ЕГН........................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
чрез
………………………………………………………………………………………………………………….
(собствено, бащина и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за регистрация ...........................................................................................................................
(наименование на българска неправителствена организация)

като българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели в изборите за общински
съветници и кметове.

Представям/е следните документи:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за общински съветници и кметове.
Подпис/и: ……………………………………………………………………
(представляващ/и българската неправителствена организация/
упълномощено/и лице/а)

Печат на организацията(ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от един ден преди изборния ден –
…………………….
Заявлението се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена организация
според актуалната й съдебна регистрация.
Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко лица,
заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те
българската неправителствена организация.
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на
изборите за членове за общински съветници и кметове;
2. изрично пълномощно от представляващото/ите лице/а, в случаите, когато документите се подават
от упълномощено/и лице/а;.
3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от
него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата,
които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат
регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на хартиен носител
и отделно на електронен носител;
4. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация не може да
надвишава броя на избирателните секции в изборния район.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател (чл. 116, ал. 1 от ИК).
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Приложение № 21
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на наблюдатели от регистрирана българска неправителствена организация
за изборите за общински съветници и кметове
(чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)
от .................................................................................................................................................................................,
(наименование на регистрирана българска неправителствена организация)

представлявана от ................................................................................., ЕГН............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ………………………………………………………………………………………………………………….
(собствено, бащина и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

регистрирана с решение № …….. на ЦИК.
Заявявам/е за регистрация наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове съгласно
списък, приложение към настоящото заявление.

Представям/е следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове.

Подпис/и: ……………………………………………………………..
(представляващ/и българската неправителствена организация/
упълномощено/и лице/а)
Печат на организацията(ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от един ден преди изборния ден
………………...
Заявлението се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена
организация според актуалната й съдебна регистрация.
Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко лица,
заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/щите българската неправителствена организация
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. изрично пълномощно от представляващото/щите лице/а, в случаите когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
2. списък,подписан от представляващия съответната неправителствена организация или изрично
упълномощено от него лице,съдържащ имената и единния граждански номер на упълномощени членове на
неправителствената организация или изрично упълномощени представители на организацията, които да
бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на
хартиен носител и отделно на електронен носител.
3. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организации не
може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.(чл.116, ал. 1 от ИК)
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Приложение № 22
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ
за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК
(чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)
от ............................................................................................................................................................................,
(трите имена и длъжността на упълномощеното лице от МВнР)

Заявявам за регистрация като наблюдател/и на изборите за общински съветници и кметове
следното/ите лице/а, представител/и на: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..,
(наименование на органа или организацията, чуждестранна партия, движение или наименованието на
българските партии/коалиции/инициативни комитети, регистрирали кандидати, от които са поканени)

както следва:/съгласно приложен списък:
1. …………………………………………………….
(имена по документ за самоличност)

…………………………
(държава по произход)

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
……………………….. г.
Подпис:
Печат:

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...................... г.

6

7.

8.

9.

10. Получено от, дата

По приложение

№

Дата

Час
ДЪРЖАВЕН

5.

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на българска
неправителствена организация, която
се заявява за регистрация и ще участва
с наблюдатели
Списък на заявени за регистрация
наблюдатели
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Приложени документи

1.
2.

(по чл. 113, ал. 3 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени наблюдатели от български неправителствени организации на
изборите за общински съветници и кметове

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 23

БРОЙ 41
ВЕСТНИК
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Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...........2013 г.

Получено от…………….., дата

4

5.

6.

7.

8.

Дата

Час

100
ДЪРЖАВЕН

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена българска неправителствена организация, която е регистрирана за
участие с наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 1 от ИК на изборите за общински съветници и кметове подаде допълнително заявление за
регистрация на наблюдатели. На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното заявление за регистрация на
българската неправителствена организация. В регистъра се подреждат непосредствено едно след друго последователно регистърни
листове за всяко подадено заявление от дадена българска неправителствена организация към който се прилага и по 1 екземпляр от
списъка на наблюдатели.

3.

2.

Към № по ред, дата, час на постъпване
към № ……
на заявление за регистрация на
наблюдатели
Списък на заявени за регистрация По приложение
наблюдатели
Приложени документи

1.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 41

Наименование на съответния орган, организация,
чуждестранни партии и движения, чиито
представители или посочени от нея лица са
регистрирани като наблюдатели
1.
2.
3.

Собствено, бащино (ако е приложимо) и
фамилно име на регистрирани
наблюдатели

№ на удостоверение

№ по
ред

Наименование на българска неправителствена
Собствено, бащино (ако е приложимо) и
организация, чиито упълномощени членове или
фамилно име на регистрирани
изрично упълномощени представители са регистрирани наблюдатели
като наблюдатели
1.
2.
3.

№ на удостоверение

ДЪРЖАВЕН

ІІ. Наблюдатели – упълномощени членове или изрично упълномощени представители на български неправителствени организации

№ по
ред

І. Наблюдатели – представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни
партии и движения, както и лица, които не са български граждани, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети,
регистрирали кандидати

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на регистрирани наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове.
(по чл. 113 от Изборния кодекс)

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 24
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Приложение № 25
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
от българска неправителствена организация
№........./......................... г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 и чл. 116 от Изборния кодекс)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ ....................../........................ г. ......................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН....................................................., е регистриран/а за наблюдател на изборите за
изборите за общински съветници и кметове като упълномощен член/изрично
упълномощен представител на:
.........................................................................................................................................……
.........................................................................................................................................……
(българска неправителствена организация)

Председател:
Секретар:
* Несъвместимости:
1. Наблюдателят не може да бъде едновременно и анкетьор.
2. Наблюдателят не може да бъде придружител.
3. Наблюдателят не може да получава възнаграждение от партии, коалиции,
инициативни комитети и техните кандидати.
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Приложение № 26
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./........................ г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Изборния кодекс)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ ............./......................... г. …………….……................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

от .............................................., от …………………………………………………………
(държава)

…………………………………………………………………………………………………………….
(наименование на органа, организацията, чуждестранната партия или движение, на които са
представители, или на българска партия, коалиция, инициативен комитет, регистрирали
кандидати, които са ги поканили

е регистриран/а за наблюдател на изборите за общински съветници и кметове.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 27
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден
(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс)
от ....................................................................................................................................................................,
(наименование на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден)

представлявана от ................................................................................................., ЕГН ...................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез упълномощено лице .......……………………………..…………………...., ЕГН ………………………
(собствено, бащино и фамилно име
на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за регистрация ...........................................................................................................................
(наименование на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден)

като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за общински
съветници и кметове.

Представям списък с трите имена, ЕГН на анкетьорите и № на избирателните секции, извън
които ще се осъществява анкетирането, и следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове.

Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и агенцията/упълномощено/и лице/а)
Печат на агенцията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 7 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо агенцията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато агенцията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия (щите)
агенцията.
Към заявлението за регистрация агенцията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на
изборите за общински съветници и кметове;
2. списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните
секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на
хартиен носител и на технически носител;
3. изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а, в случаите когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а;
4. методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.
Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса на гласуване.
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Приложение № 28
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за анкетьор

( по чл. 203, ал. 1 от Изборния кодекс)

№........./....................................... г.
Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ .............../........................г. ……......................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................., е регистриран(а) за анкетьор на изборите за общински
съветници

и

кметове

от

агенция,

регистрирана

с

решение

на

ЦИК

№……………от…………… да извършва социологическо проучване в изборния ден:
.............................................................................................................................................
(наименование на агенцията)

Председател:
Секретар:

Удостоверението се издава в един екземпляр.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до №
..........от ......................... г.

Получено от агенцията….., дата

5.

6.

7.

8.

9.

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на агенция, която ще
извършва социологически проучвания
в изборния ден
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Приложени документи

№

Дата

Час
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1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)

общински съветници и кметове

РЕГИСТЪР
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 29

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 41

№ по
ред

Наименование на агенция, която ще извършва социологически проучвания в
изборния ден

Регистрация – решение на ЦИК № ….

(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)

общински съветници и кметове

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за

Приложение № 30

БРОЙ 41
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 7
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Приложение № 31
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия
(по чл. 133 от Изборния кодекс)
..................................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация)

представлявана от ..............................................................................., ЕГН............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ……………………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за регистрация ...........................................................................................................................

(пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация)

за участие в изборите за общински съветници и кметове.
Регистрацията на партията е подкрепена от

……… ( …………………….……………)

(с цифри)

(с думи)

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид.
Представям следните документи (чл. 133, ал. 3 от ИК):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове
Подпис/и:

………………………………………………………….
(представляващ/и партията/упълномощено/и лице/а)
Печат на партията

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК от партията не по-късно от 45 дни преди
изборния ден, а при произвеждане на частични избори не по-късно от 35 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато партията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията.
Към заявлението за регистрация партията представят:

1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на обнародване на указа на президента
на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и кметове;
2. образец от подписа на представляващия/ите партията;
3. образец от печата на партията;
4. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;
5. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на 2500 избиратели български граждани или граждани на друга
държава – членка на Европейския съюз, за които се посочват имената, ЛН, № на удостоверение за пребиваване. Списъкът се
представя и в структуриран електронен вид на технически носител;
6. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови
отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им
регистрация;
7. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
8. имената на длъжностните лица, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
партията, свързани с предизборната кампания.
9. изрично пълномощно от представляващото/ите партията лице/а, в случаите когато документите се подават от
упълномощено/и лице/а.
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Приложение № 32

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на коалиция
(по чл. 140, ал. 1, т. 2, във вр. с § 1, т. 9 от ДР от Изборния кодекс)
..............................................................................................................................................................,

(пълното или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

представлявана от

......................................................................................................................, ЕГН.......................................
(собствено, бащино и фамилно име)

....................................................................................................................., ЕГН.......................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за регистрация
.....................................................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

за участие в изборите за общински съветници и кметове.
Регистрацията се подкрепя от …………
(с цифри)

…………………. избиратели, съгласно
(с думи)

приложения списък на хартия и в структуриран електронен вид.
Прилагам/е следните документи (чл. 140, ал. 3 от ИК):
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове.
Подпис ……………………………………………..
(представляващ/и коалицията/
упълномощено/и лице/а)
Печат на коалицията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 45 дни преди изборния ден, а при
частични избори не по-късно от 35 дни.
Към заявлението за регистрация коалицията представя:
1. за всяка от участващите в коалицията партии:
а) удостоверение за актуално правно състояние;
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б) образец от подписа на представляващия партията;
в) образец от печата на партията;
г) удостоверение на Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП за внесени финансови отчети за
всяка от последните 3 години, а на новорегистрираните партии от датата на съдебната им регистрация;
2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и
подпечатано с печата на всяка една от партиите;
3. образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и коалицията;
4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;
5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;
6. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на 2500 избиратели български граждани
или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, за които се посочват имената, ЛН, № на
удостоверение за пребиваване. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически
носител;
7. удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания на името на
една от партиите, определени да отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;
9. пълномощно от лицето/ата, представляващо/и коалицията в случаите, когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
Заявлението се подписва от лицето/ата, представляващо/и коалицията според решението за
образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те коалицията.
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Приложение № 33
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция
за участие в изборите за общински съветници и кметове
(по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс)

Подписаните,
подкрепяме
регистрацията
на
партия/коалиция
.......................................................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията по съдебна регистрация или на коалицията според
решението за създаването й)

за участие в изборите за общински съветници и кметове
Всеки избирател може да участва само в един списък.
Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка

с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове

(Горните текстове се изписват в началото на всеки лист преди полагане на подписите.
Листовете се номерират последователно.)
№

Име

ЕГН/ ЛН

№ удостоверение за
пребиваване и дата на
регистрация

Подпис

В графата „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не
по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията. За избиратели – граждани на други
държави-членки на Европейския съюз, подкрепили регистрацията се вписва личен номер (ЛН), номера на
удостоверение за пребиваване и дата на регистрация.

Приложение № 34
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия

(по чл. 57, ал. 1, т. 10 , буква „а“ от Изборния кодекс)

№.............../.......................... г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ......…...... от
……………….. г. партия ……………..……………….......…..…………………………………
(наименование на партията според регистрацията й в ЦИК)

е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на …………… г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 35

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за регистрация на коалиция

(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс)

№..................../........................ г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........ от
…...……………. г. коалиция ………………………........…………………………................…,
(наименование на коалицията)

в която участват следните партии:
1. …………………………….……………………………………….......…………...…….
2. …………………………….……………………………………….......…………...…….
……………………….…………………………………………………….......…………….
(наименование на партиите, включени в състава на коалицията)

е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на ……………. г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 36
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за промени в състава на коалиция
(по чл. 144, ал. 1 от Изборния кодекс)

........................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията/партията)

представлявана от ..............................................................................., ЕГН.................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез …………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за вписване в регистъра на коалициите, регистрирани за участие в изборите за
общински
съветници
и
кметове,
следните
промени
в
състава
на
коалиция
........................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията според регистрацията й в ЦИК)

настъпили след регистрацията й в Централната избирателна комисия.
………………………………………………………………….………………………………………........
……………………………………………………………………….………………………………………
Представям/е следните документи:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/а/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на …………………… г..
Подпис/и: …………………………..…………….……….
(представляващ/коалицията/упълномощено/и лице/а)

Печат на коалицията (ако има такъв)
Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й в ЦИК, се извършват
след подаване на заявление не по-късно от 35 дни преди изборния ден, а при частични избори – не
по-късно от 25 дни преди изборния ден. Със заявлението се представя и решение за промени,
което трябва да отговаря на условията за образуване на коалицията.
В случай че в коалицията се включват нови партии, те представят не по-късно от 35 дни
преди изборния ден, а при частични избори – не по-късно от 25 дни преди изборния ден,
документите по чл. 140, ал. 3, т. 1 от ИК.
В случай че една или повече партии напуснат коалицията, нейната регистрация се
запазва, ако в състава й са останали най-малко две партии. Промените, настъпили в състава на
коалиция, се отбелязват в регистъра на ЦИК след подаване на заявление от лицето,
представляващо партията, или от представляващите коалицията лица, но не по-късно от 32 дни
преди изборния ден, а при частични избори – не по-късно от 20 дни преди изборния ден. В същия
срок ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, напуснали състава й.
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Приложение № 37

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за промени в състава на коалиция

(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс)

№..................../......................... г.

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …………….. от
...………………………. г. са вписани промени в състава на коалиция
………………………………………………..........….................................................................,
(пълно или съкратено наименование на коалицията според регистрацията й в ЦИК)

регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове с решение №…….
от …...…………. г. на ЦИК, както следва:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Председател:
Секретар:

Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверение № ........ от .................. г.

Получено от партия, дата

3.

5.

6.

7.

8.

9.

№

Дата

Час
ДЪРЖАВЕН

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в графата „Забележки”(чл. 134, ал. 2
от ИК).

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Партия

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на партиите за участие в изборите за общински съветници и кметове

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 38

БРОЙ 41
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Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ..............
Удостоверение № ........ от .................. г.

Получено от коалиция, дата

Заявление за промени в състава на коалицията – дата, час на №
постъпване
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Промени в състава на коалицията – решение на ЦИК № .........
Удостоверение № ........ от ................. г.
Получено от коалиция, дата

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Час

Час

ДЪРЖАВЕН

12.

Дата

дата
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При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния срок за
регистрация . Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в графата Забележки” (чл. 141, ал. 2 от
ИК).

Приложени документи

5.

4.

Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Партии, участващи в състава на коалицията

3.

№

№ по ред, дата, час на постъпване
Коалиция

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от Изборния кодекс)

Приложение № 39
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на ………………………… г.

С Т Р.
БРОЙ 41

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 40
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в частичен избор на регистрирана в ЦИК партия/коалиция
(по чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс)
..................................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията/коалицията според решението за регистрацията в ЦИК)

представлявана от ..............................................................................., ЕГН............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ……………………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за участие ...........................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията/коалицията според решението за
регистрацията в ЦИК)

в изборите за……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

на………………г. в община/район/кметство …………………………………………………………
Партията/коалицията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове
на ……………………. в ЦИК с решение № ……………… от ……………………….
Представям/е следните документи (чл. 464, т.1 от ИК):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове.
Подпис/и:

………………………………………………………….
(представляващ/и партията/упълномощено/и лице/а)
Печат на партията

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК от партията не по-късно от 35 дни преди
изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията.
Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от
всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията/коалицията.
Към заявлението за регистрация партията/коалицията се представя:
1. удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6/чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ИК за
внесени финансови отчети на всяка една от партията/участващите в коалицията партиятии за всяка
от последните три години;
2. удостоверение за актуално правно състояние на партията/партиите в коалицията от
Софийски градски съд по чл. 133, ал. 3, т. 1/чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „а“, издадено не по-рано от датата
на насрочване на изборите;
3. изрично пълномощно от представляващото/ите коалицията лице/а, в случаите когато
документите се подават от упълномощено/и лице/а.
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Приложение № 41
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация в ОИК на партия/коалиция за участие в
изборите за ……………………………. в ………………………..
на ……………………
(по чл. 147 от Изборния кодекс)
..................................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията/коалицията според решението за регистрацията в ЦИК)

представлявана от ..............................................................................., ЕГН............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ……………………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за участие ...........................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията/коалицията според решението за
регистрацията в ЦИК)

в изборите за……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

на………………г. в община/район/кметство …………………………………………………………
Партията/коалицията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове
на ……………………. в ЦИК с решение № ……………… от ……………………….
Представям/е следните документи (чл. 147, ал. 5 от ИК):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове.
Подпис/и:

………………………………………………………….
(представляващ/и партията/упълномощено/и лице/а)
Печат на партията

Заявлението за регистрация се представя в ОИК от партията не по-късно от 40 дни преди
изборния ден, а при произвеждане на частични избори – не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията.
Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от
всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията/коалицията.
Към заявлението за регистрация партията/коалицията се представя:
1. копие от удостоверение за регистрация на партията/коалицията в ЦИК;
2. пълномощно на лицето/ата, които представляват партията или коалицията пред ОИК в
случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ….
Удостоверение № ........ от .................. г.

Получено от партия/коалиция, дата

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Дата

Час
ДЪРЖАВЕН

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в графата „Забележки”(чл. 147, ал. 7
от ИК).

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
№
Партия/коалиция (регистрирана в ЦИК)

1.
2.

(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 42
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Приложение № 43

ДО
ОБЩИНСКАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на местна коалиция
(по чл. 148 от Изборния кодекс)
..............................................................................................................................................................,

(пълното или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

представлявана от

......................................................................................................................, ЕГН.......................................
(собствено, бащино и фамилно име)

....................................................................................................................., ЕГН.......................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на упълномощеното лице, ако има такова)

Заявявам/е за регистрация
.....................................................................................................................................................

(пълното или съкратено наименование на местната коалицията съгласно решението за образуването й)

за участие в изборите за …………………………………………………………………….
(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство).

Регистрацията се подкрепя от …………
(с цифри)

…………………. избиратели, съгласно
(с думи)

приложения списък на хартия и в структуриран електронен вид.
Прилагам/е следните документи (чл. 148, ал. 5 от ИК):
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове.
Подпис ……………………………………………..
(представляващ/и местната коалицията/
упълномощено/и лице/а)
Печат на коалицията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ОИК не по-късно от 40 дни преди изборния ден, а при
частични избори не по-късно от 30 дни.
Към заявлението за регистрация коалицията представя:
1. за всяка от участващите в коалицията партии:
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а) удостоверение за актуално правно състояние;
б) образец от подписа на представляващия партията;
в) образец от печата на партията;
г) удостоверение на Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП за внесени финансови отчети за
всяка от последните 3 години, а на новорегистрираните партии от датата на съдебната им регистрация;
2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и
подпечатано с печата на всяка една от партиите;
3. образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и коалицията;
4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;
5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;
6. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на 2500 избиратели български граждани
или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, за които се посочват имената, ЛН, № на
удостоверение за пребиваване. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически
носител;
7. удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания на името на
една от партиите, определени да отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;
9. пълномощно от лицето/ата, представляващо/и коалицията в случаите, когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
Заявлението се подписва от лицето/ата, представляващо/и коалицията според решението за
образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те коалицията.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ЦИК № ..............
Удостоверение № ........ от .................. г.

Получено от коалиция, дата

Заявление за промени в състава на коалицията – дата, час на №
постъпване
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Промени в състава на коалицията – решение на ЦИК № .........
Удостоверение № ........ от ................. г.
Получено от коалиция, дата

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Час

Час

ДЪРЖАВЕН

12.

Дата

дата
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При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния срок за
регистрация . Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в графата Забележки” (чл. 154, ал.1 и 2 от
ИК).

Приложени документи

5.

4.

Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Партии, участващи в състава на коалицията

3.

№

№ по ред, дата, час на постъпване
Коалиция

1.
2.

(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

Приложение № 44
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове на ………………………… г.

С Т Р.
БРОЙ 41

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

Приложение № 45

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за регистрация на местна коалиция
(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

№..................../........................ г.
Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........ от
…...……………. г. коалиция ………………………........…………………………................…,
(наименование на местната коалиция)

в която участват следните партия/и и коалиция/и::
1. …………………………….……………………………………….......…………...…….
2. …………………………….……………………………………….......…………...…….
……………………….…………………………………………………….......…………….
(наименование на партиите, включени в състава на местната коалиция)

е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на ……………. г.
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 46

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от инициативен комитет
(по чл. 152, т. 3 и чл. 153 от Изборния кодекс)
1. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване..........................................................................................
2. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване.........................................................................................
3. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване.........................................................................................
...................................................................................................................…………………………
7. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване.........................................................................................
................................................................................................................................................
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат
за …………………………………………………… в изборите за …………………………….,
(общински съветник/кмет на община/район/кметство)

както следва:
......................................................................................................., ЕГН/ЛН .................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване ........................................................................................
Представяме следните документи (чл. 153, ал. 4 от ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
.....................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани от ЦИК във връзка с
регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите.
Подписи:
1. ........................................................
2. .........................................................
3. ........................................................
............................................................
7. .........................................................
За издигане на независим кандидат за общински съветник/кмет се създава инициативен комитет
от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за граждани на други държави - членки
на Европейския съюз) на територията на съответната община/район/кметство.
Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в ОИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет, а в
частичните избори – не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го
представлява;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на
изискванията по чл. 396 от ИК;
4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да
обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат
лица за други цели, освен предвидените в ИК;
5. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния
комитет,, която ще обслужва само предизборната кампания;
6. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на ОИК № …..
Удостоверение № ........ от ................ г.

Получено от инициативен комитет,
дата

3.

5.

6.

7.

8.

9.

№

Дата

час
ДЪРЖАВЕН

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но
не по-късно от крайния срок за регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия
се отразяват в графата „Забележки” (чл. 154, ал. 1 от ИК).

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Инициативен комитет

1.
2.

(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат
за ………………………………………………………………………
(общински съветник/кмет на община/район/кметство)

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 47

БРОЙ 41
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 5

С Т Р.
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Приложение № 48
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

№............/.................................. г.
Общинската
избирателна
комисия
удостоверява,
че
с
№ .............../......................... г. е регистриран инициативен комитет в състав:

Решение

1. ……………………………………..........……………, ЕГН/ЛН............……………….......,
(собствено, бащино и фамилно име)

2. ………… ……………………………......……………, ЕГН/ЛН...........……………….......,
(собствено, бащино и фамилно име)

………………………………………………………………………………………………….
7 .……………………………………… ......……………, ЕГН/ЛН...........………………......,
(собствено, бащино и фамилно име)

за издигане на .............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

за независим кандидат за ……………………………………………………………………..
(общински съветник/кмет на община/район/кметство)

в изборите за………………….. ………………………………………………… в община
……………………..
Председател:
Секретар:

БРОЙ 41
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ВЕСТНИК
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Приложение № 49
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на кандидати за ……………………………………………………….
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

в изборите за ………………………………………………………….
(по чл. 414, ал. 1 от Изборния кодекс)

от партия/коалиция/местна коалиция ………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
(точно наименование на партията или коалицията според регистрацията й)

представлявана от
..........................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез ………………………………………………………………………………………………..

(трите имена на изрично упълномощеното лице, когато предложението се подписва от пълномощник)

Предлагам/е Общинската избирателна комисия да регистрира за участие в
изборите за …………………………………………… на ………………………….. г.
издигнатите от ............................................................................................................ кандидат/и
(партия/коалиция/местната коалиция)
за ……………………………………………………………………………………………….:
(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

1. .......................................................................................ЕГН/ЛН.............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване .................................................................................
2. ...........................................................................................ЕГН/ЛН.............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване .................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 414, ал. 1, т. 3–8 от ИК):
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.........................……. г.
Подпис: …………………………………………………..
…………………………………………………………….
(имената на представляващия/те партията/коалицията или
изрично упълномощеното/ите лице/а)

Печат на партията или коалицията (ако има такъв)

С Т Р.
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Предложението се представя в ОИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден, а
при произвеждане на частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
Към предложението партията или коалицията прилага:
1. заявление от кандидата/ите, че е/са съгласен/ни да бъде/ат регистриран/и от
предложилата ги партия или коалиция;
2. декларация от кандидатите, че отговарят на условията на чл. 413 от ИК, в
която посочват своя постоянен адрес/адрес на пребиваване и ЕГН/ЛН;
3. декларация по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 397,
ал. 1 или ал.23 от ИК;
4. Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 7 от ИК от гражданин на друга държава –
членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, с която декларира:
а) гражданство, дата и място на раждане;
б) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България;
в) че не е поставен под запрещение;
г) данните от личната карта или паспорта и личен №, в това число начина на
изписване на имената му в документа му за самоличност, издаден от държавата-членка,
на която е гражданин;
д) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата-членка, на която е
гражданин, с акт, подлежащ на съдебен контрол;
5. пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представляват
партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато предложението и документите
се подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а.

БРОЙ 41
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Приложение № 50
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат
за ……………………………………………………………………………
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)
(по чл. 414, ал. 1 , т. 2 от Изборния кодекс)

Подписаният/та ........................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
представляващ/а инициативния комитет, регистриран с решение на ОИК № ………… от
……………………:
предлагам общинската избирателна комисия да регистрира за участие в изборите за
……………………………….. като независим кандидат за
…………………………………................................................................................................
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

........................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН/ЛН ...........................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване .......................................................................................
Издигането на кандидата е подкрепено от ..................

(с цифри)

(................................)
(с думи)

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид.
Прилагам следните документи (по чл. 414, ал. 1, т. 3–8 от ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................... г.
Подпис на представляващото
инициативния комитет лице:

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

Предложението се представя в ОИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден, а при
частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат:
1. списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат,
съдържащ саморъчните подписи, имената и ЕГН за българските граждани, а за гражданите
на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или
продължително пребиваващи – имената, ЛН, № на лична карта или паспорт, № на
удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, съгласно чл. 416
от ИК. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет. Всеки избирател може
да участва само в една подписка. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид
на технически носител;
2. заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го
инициативен комитет;
3. декларация от кандидата, че отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК, в
която посочва своя постоянен адрес/адрес на пребиваване и ЕГН/ЛН;
4. декларация от кандидата, че отговаря на условията на чл. 413 от ИК.

3
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

4

№ на решението за
регистрация

Пореден № на вписване
на кандидатската листа в
бюлетината за гласуване
5

ДЪРЖАВЕН

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за
кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите
за кмет на район.
Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

2

Собствено, бащино и фамилно име на
Партия, коалиция или
кандидатите за общински съветници/кметове на
инициативен комитет
…………………………………………………

Приложение № 51
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Пореден №,

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)
(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

на кандидатите за ………………………………………………………………………………………

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 41
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Приложение № 52
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет
(по чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

№............/.................................. г.
Общинската
избирателна
комисия
удостоверява,
че
с
№ .............../......................... г. е регистрирала инициативен комитет в състав:

Решение

1. ……………………………………..........……………, ЕГН/ЛН............……………….......,
(собствено, бащино и фамилно име)

2. ………… ……………………………......……………, ЕГН/ЛН...........……………….......,
(собствено, бащино и фамилно име)

………………………………………………………………………………………………….
7 .……………………………………… ......……………, ЕГН/ЛН...........………………......,
(собствено, бащино и фамилно име)

за издигане на .............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

за независим кандидат за общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на
кметство в изборите за общински съветници и кметове в община ……………………….
на …………………………… г..
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 53
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
съгласие от кандидат
(по чл. 414, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ..............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН/ЛН ........................., постоянен адрес/адрес на пребиваване ........................................,
Заявявам, че съм съгласен/а да бъда регистриран/а като кандидат за
………………………………………………………………………………………………….
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

от името на .................................................................................................................................
(партията/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

за участие в изборите за общински съветници и кметове на ……………………….. г. в
община ……………………………

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове.
...................................... г.
Подпис:

БРОЙ 41
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Приложение № 54
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 414, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ....................................................................................................,
Роден/а в гр./с. ......................................................., ЕГН/ЛН .............................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване ..............................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ................................. или удостоверение за пребиваване № ...........................,
издаден/а на ............................................... от .............................., кандидат за
………………………………………………………………………………………………,
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

издигнат от ..........................................................................................................................
(партия/коалиция/инициативен комитет)

ДЕКЛАРИРAМ,
че отговарям на условията по чл. 397, ал. 1/ал. 2 от ИК.
(вярното се подчертава)

Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за общински съветници и кметове.
........................................... г.
Подпис:
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Приложение № 55
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 414, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ........................................................................................................,
роден/а в гр./с. …..................................................., ЕГН/ЛН...................................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване ..................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/удостоверение за
постоянно пребиваване № ...................., издаден/а на ....................... от ..............................,
кандидат за ……………………………… в изборен район № ............……...............,
издигнат от ……………………………………………………………………………………
(политическа партия/коалиция)

ДЕКЛАРИРAМ,
че отговарям на условията по чл. 413, ал. 1-4 от ИК.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избори за общински съветници и кметове.
............................................. г.
Подпис:
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Приложение № 56
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 414, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата …...................................................................................................,
ЛН ......................................................, л.к./паспорт № .........................................................,
удостоверение за пребиваване № ……………….……, дата на регистрация в Република
България ……………………….., посочена в него,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм гражданин на Република България.
2. Гражданин съм на …………………………………………………………………
(наименование на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин)

3. Роден съм на ……………………. г. в …………………………………………...
(населено място и държава)

4. Адресът ми на пребиваване в Република България е: …………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5. Не съм поставен под запрещение.
6. За последен път името ми е било вписано в избирателен списък в
………………………………………………………………………………………………….
(наименование на населеното място, района в държавата-членка, на която е гражданин)

7. Последният адрес, на който съм регистриран в държавата – членка на
Европейския съюз, по произход е:
…………………………………………………………………………………..
(изписва се пълният адрес съгласно адресната регистрация)

8. Пълни данни от личната карта/паспорта, издаден от държавата – членка на
Европейския съюз по произход № …………………….., дата на издаване
………………………….
9. Не съм лишен от право да бъда избиран в държавата-членка, на която съм
гражданин, със съдебен акт или друг акт, и не ми е известно да съществува такова
лишаване от права в държавата, на която съм гражданин.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл.
313 от НК.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове.
..........................................г.

Подпис:
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Приложение № 57
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат
за …………………………………………………………………………………..
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)
(по чл. 416 от Изборния кодекс)

Подписаните, подкрепяме издигането на кандидатурата на
.............................................................................….............………………………......………...........,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат/а от инициативен комитет, регистриран с Решение на ОИК № …………… от
……………… г. за ………………………………………………………………………………….
(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

в ………………………………………………………………… на ……………………….. г.
(община/район/кметство)

Всеки избирател може да участва само в една подписка.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с
регистрацията на независимия кандидат за член на Европейския парламент от Република
България за участие в изборите за общински съветници и кметове на ………………….. г. в
………………………………………………………………..

(община/район/кметство)
(Горният текст се изписва в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се
номерират последователно.)

№

Име

ЕГН/ЛН

Постоянен
адрес/адрес на
пребиваване

Подпис на члена
№ на
на инициативен
удостоверение
№ л.к./
комитет, пред
за пребиваване
Паспорт
когото е положен
и дата на
(за граждани на
Подпис
подписът на
регистрация
държава –
избирателя
членка на ЕС) (за граждани на
държава –
членка на ЕС)

В графата „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
Списъкът трябва да съдържа имената, саморъчните подписи, ЕГН/ЛН и другите данни на не по-малко
от …………… избиратели с постоянен адрес/адрес на пребиваване на територията на Република България и
са живели най-малко през последните 3 месеца в Република България или друга държава – членка на ЕС,
подкрепящи издигането на независимия кандидат. Подписите се поставят пред член на инициативния
комитет.

2

1

3
.....................................
....................................
....................................
....................................

4

ЕГН/ЛН

5

Постоянен
адрес/адрес на
пребиваване
6

Забележки

7

№ на
решението
за
регистрация

Пореден № на
вписване на
кандидатската
листа в
бюлетината за
гласуване
8

Приложение № 58

ДЪРЖАВЕН

Общинската избирателна комисия води отделен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за
кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на
район.
Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Общинската
избирателна комисия. Имената се изписват, както са изписани в декларациите по чл. 416, ал. 1, т. 4 от ИК. Когато от ОИК са дадени
указания за отстраняване на констатирани пропуски в документацията, това се отразява в графата „Забележки”.
Поредността на вписване на съответната листа в бюлетината за гласуване се определя чрез общ жребий от Общинската
избирателна комисия след приключването на регистрацията на кандидатските листи. Номерата на независимите кандидати следват
номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от ОИК.

Партия, коалиция или
инициативен комитет

Пореден №,
дата и час на
постъпване

Собствено, бащино и
фамилно име на
кандидатите за
общински
съветници/кметове на
………………………..

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)
(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на кандидатите за ………………………………………………………………………………………

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

БРОЙ 41
ВЕСТНИК
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3
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

4

№ на решението за
регистрация

Пореден № на вписване
на кандидатската листа в
бюлетината за гласуване
5

ДЪРЖАВЕН

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за
кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите
за кмет на район.
Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

2

Собствено, бащино и фамилно име на
Партия, коалиция или
кандидатите за общински съветници/кметове на
инициативен комитет
…………………………………………………

Приложение № 59
138

1

Пореден №,

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)
(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на кандидатите за ………………………………………………………………………………………

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 41
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Приложение № 60
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ...................................
ОБЛАСТ ………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите
за общински съветници и кметове

(чл. 87, ал. 1, т.18, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)
от ...............................................................................................................................................................................,
(партия/коалиция/инициативен комитет )

Представляван/а от ..................................................................................................., ЕГН ................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез …………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на изрично упълномощеното лице, когато заявлението е подадено от
упълномощено лице)

Предлагам(е) за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) застъпници на
кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията/инициативния комитет за общински съветници
и кметове съгласно приложен списък по образец.

Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице.
2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на технически носител.
3. ………………………………………………………………………………………………….
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове.

Подпис/и:
………………………………………………………….

(представляващ/и партията/коалицията/
инициативния комитет или упълномощено/и лице/а)

Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ОИК до изборния ден.
Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде едно или повече предложения,като
общия брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да надвишава броя на
избирателните секции в изборния район. Когато партията, коалицията/инициативният комитет желае да
замени регистриран застъпник, се подава предложение по образец.
Към предложението задължително се представя списък в 2 два екземпляра на хартиен носител по
следния образец:
ЕГН на застъпника/
друг идентифициращ номер,
№ по ред
Собствено, бащино и фамилно име на застъпника
когато лицето не е български
гражданин

Списъкът се представя задължително и на електронен носител.
Заявлението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията/ коалицията/инициативния
комитет .
Когато партията/коалицията/инициативния комитет се представлява съвместно от няколко
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лица,предложението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Заявлението и списъкът на партиите и коалициите могат да бъдат подписани и от лице/а, изрично
упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване на предложението
се представя и заверено копие от пълномощното.
Заявлението на партията/коалицията/инициативния комитет може да бъде подадено и от лице с
изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.
За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е поставено под
запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция
в изборния ден.
Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен
комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

БРОЙ 41
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Приложение № 61
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………….
ОБЛАСТ ……………………………
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за
общински съветници и кметове
(чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 4 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)
от.................................................................................................................................................................................,
(партия/коалиция/инициативен комитет )

Представляван/а от ................................................................................., ЕГН........................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

чрез …………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на изрично упълномощеното лице, когато предложението е подадено от
упълномощено лице))

Предлагам/е за регистрация ........................ (брой с цифри и думи) заместващ/и застъпник/ци на
кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията/инициативния комитет в изборите за общински
съветници и кметове съгласно приложен списък по образец.

Приложени документи:
1. Пълномощно
2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на технически носител.
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове.
Подпис/и:
………………………………………………………….

(представляващ/и партията/коалицията /инициативния
комитет или упълномощено/и лице/а)

Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
ден.

Предложението за регистрация на заместващ(и) застъпник/ци се представя в ОИК до изборния

Към заявлението задължително се представя списък в 2 (два) екземпляра на хартиен
носител и на технически носител в excel формат по следния образец:
№
по
ред

Собствено, бащино , фамилно
име на заместващия застъпник

ЕГН на
заместващия
застъпник

Собствено, бащино, фамилно име и
ЕГН на регистрирания застъпник,
който се замества

Списъкът се представя задължително и на електронен носител.
Предложението
и
списъкът
се
подписват
от
лицето,
представляващо
партията/коалицията/инициативния комитет .
Когато партията/коалицията се представлява съвместно от няколко лица,предложението и
списъкът се подписват от всички представляващи.
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Предложението и списъкът на партиите и коалициите могат да бъдат подписани и от лице/а,
изрично упълномощено/и от представляващия/ите партията/коалицията. В този случай при подаване
на предложението се представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението на партията/коалицията/инициативния комитет може да бъде подадено и от
лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.
За заместващ застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е
поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...................... г.

6.

7.

8.

9.

Час

Непосредствено към страницата на входящия регистър се прилага едно от хартиените копия на списъка на лицата, предложени за регистрация като
застъпници

Дата

ВЕСТНИК

10. Получени от..., дата

По приложение

№

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция
/инициативен комитет, която/който
предлага за регистрация застъпници на
регистрирана кандидатска листа
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Списък на лицата, предложени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1.
2.

(по чл. 87, ал.1, т. 12 във връзка с чл. 118, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс)

за общински съветници и кметове

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА .........................................
ОБЛАСТ ……………………………

Приложение № 62
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Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ................... г.

Получени от..., дата

4.

5.

6.

7

8.

Към №
По приложение

Дата

Час

144
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Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена партия, коалиция или инициативен комитет подава второ или
следващо предложение за регистрация на нови застъпници до посочване на застъпници за всички избирателни секции в съответния
район.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното предложение на дадената партия, коалиция от
партии или инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено едно след друго последователно регистърни листове за всяко подадено
предложение от дадена партия, коалиция или инициативен комитет, както и 1 екземпляр от списъка на хартиен носител към него.

3.

Към № , дата, час на постъпване
Списък на лицата, предложени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1
2.

С Т Р.
ВЕСТНИК
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Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от .................... г.

Получени от..., дата

5.

6.

7.

8.

9.

По приложение

Към №

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Горният образец на страница трета се попълва, когато дадена партия, коалиция или инициативен комитет подава първо или
следващо предложение за регистрация на заместващи застъпници на вече регистрирани такива в даден район до достигане на една
трета от броя на избирателните секции в изборния район.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното предложение на дадената партия, коалиция или
инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено едно след друго последователно регистърни листове за всяко подадено
предложение за заместване на застъпници от дадена партия, коалиция или инициативен комитет, както и 1 екземпляр от списъка
на хартиен носител към него. Регистърните листове за предложенията за заместване следват регистърните листове на
предложенията за първоначална регистрация на застъпници.

4.

3.

Към № по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия/коалиция
/инициативен комитет, която/който
предлага за регистрация заместващи
застъпници на регистрирани
застъпници на кандидатска листа
Списък на лицата, предложени за
регистрация като заместващи
застъпници
Приложени документи

1.
2.

БРОЙ 41
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Кандидатска листа на
партия/коалиция /инициативен
комитет

……………………………………..

(собствено, бащино, фамилно име)

3. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

2. …………..……………………………………………………

№ на удостоверение

ДЪРЖАВЕН

(собствено, бащино, фамилно име)

1. …………..……………………………………………………

Застъпници на кандидатската листа на съответната
партия/коалиция /инициативен комитет

146

№ по
ред

(по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на застъпници в изборите за общински съветници и кметове

ОБЩИНА .........................................
ОБЛАСТ ……………………………

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 63

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 41

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

Приложение № 64
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ...............................................
ОБЛАСТ ……………………………….
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник

(по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс)

№........./....................................... г.
Общинската

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ .............../........................г. ……......................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................., е регистриран(а) за застъпник на кандидатска листа
за ..........................................................................................................................................,
(общински съветник/кмет на община/кмет на кметство)
регистрирана от …………………………………………………………………………..
(партия/коалиция/инициативен комитет)
в изборите за общински съветници и кметове.
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 65
Избирателна секция №

ОБЩИНА .....................................................

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО .................................

КМЕТСТВО ............................................................

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите
за общински съветници и кметове на ………………………..
(чл. 236, ал. 2, изр. 2 от ИК )

Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на избори за частичен/нов избор за кмет на
…………….
№

Собствено,
бащино и фамилно
име

ЕГН/ЛН

Постоянен
адрес/Адрес
на
пребиваване

Документ
за самоличност

Подпис
на
придружителя

Председател:
Секретар:
В този списък се вписват данните на придружителя, след като в графа „Забележки” на
избирателния списък срещу името на избирателя се впишат имената и единният граждански номер на
придружителя. ВАЖНО! Придружителите не се подписват в избирателния списък, а само в
списъка за допълнително вписване на придружители.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
Член на комисията, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник
или наблюдател не може да бъде придружител.

БРОЙ 41
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Приложение № 66
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
(чл. 235, ал. 4 от ИК)

от ............................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН ............................, постоянен адрес/адрес на пребиваване (ако е включен в
избирателния списък част ІІ) или ......................................................................................,
л.к./зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД №......................................, изд. на
................................ от ............................./удостоверение за пребиваване № ………………...
Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за общински съветници и кметове на
…………… г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за общински съветници и кметове на ……………. г.
.......................................... г.

Декларатор:

Декларацията се подава от избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването,
когато гласува в секция, различна от секцията, в чийто избирателен списък е вписан.
Избирателят се вписва в допълнителната страница на избирателния списък (под
чертата) – Приложение № 1.
Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.
В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.

С Т Р.
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Приложение № 67
ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, заети в произвеждане на изборите за общински съветници и кметове
на ……………г. като членове на СИК или охрана на избирателни секции
(чл. 233 от ИК)

от ...........................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН............................, постоянен адрес ...........................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД № ……………...................,
издаден на ……………………….. от ………………………………
член на секционна избирателна комисия/охрана на избирателна секция №..........................., в
община ......................................., населено място …………….……............., административен
район ………………………………, изборен район № ….. – ............................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в изборите за общински съветници и кметове на
…………… г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за общински съветници и кметове на ……………. г.
.................................. г.

Декларатор:

Декларацията се подава от лицата, заети в произвеждане на изборите за общински съветници и
кметове на …………… г. като членове на СИК или охрана на секции, когато гласуват в съответната секция,
която е различна от секцията, в чийто избирателен списък са вписани.
Лицата, които подават декларацията по чл. 233 от ИК, се вписват в допълнителната страница
на избирателния списък (под чертата), при условие, че отговарят на изискванията на чл. 396 от ИК.
Декларацията се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за общински съветници и
кметове на …………… г. и е неразделна част от него.
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Приложение № 68
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 215, ал. 4 от Изборния кодекс)

Днес, ................................ г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ............, населено място .........................................., кметство
............................., община ............................., адм. район ……………………, получи от кмета
на общината избирателния списък за произвеждане на изборите за общински съветници и
кметове на ……………: г.

1.

Част І
Начален брой избиратели
...........................................................................................

2.

Брой заличени избиратели
..........................................................................................

3.

Брой дописани избиратели
..........................................................................................

4.

Общ брой избиратели (т. 1 - т. 2 + т. 3)
..........................................................................................

1.

Част ІІ
Начален брой избиратели
..........................................................................................

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

2.

Брой заличени избиратели
..........................................................................................

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

3.

Брой дописани избиратели
..........................................................................................

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

4.

Общ брой избиратели (т. 1 - т.2 + т.3)
....................................................................(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

...........................................
(с цифри)

.............................................
(с цифри)

.............................................
(с цифри)

..............................................
(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

..............................................
(с цифри)

Кмет на община/район/кметство/кметски наместник или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно
деление).
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Приложение № 69
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ..................................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в избирателна
секция № .........., населено място ................................................., кметство ................................,
община ......................................, адм. район ……………….., получи от общинската
администрация и от ОИК следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за
общински съветници и кметове на ……………. г.
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
.......................................................................................

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

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния № на
кочана:
.......................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

Кутия – непрозрачна, за разписките от машинното гласуване (ако се
произвежда такова), в случай че не се произвежда машинно
гласуване, се записва „0“:
.......................................................................................
(брой с думи)

Кочан/кочани с бюлетини за гласуване, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
.......................................................................................
(брой с думи)

4.

Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..

(с цифри)

(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

5.

Списък за допълнително вписване на придружителите:
...................................................................................

6.

Списък на заличените лица
………………………………………………………….

7.

1. Фабричен № …
Два формуляра от протокола на СИК, всеки запечатан в отделен
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер
2. Фабричен № …

8.

Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите
…………………………………………………………

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

9.

Формуляри на чернови на протокола на СИК
…………………………………………………………
(брой с думи)

................
(с цифри)

………

(с цифри)

……………..
(с цифри)
……………..
(с цифри)
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Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
10. протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването
…………………………………………………………
(брой с думи)

11.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

С Т Р. 1 5 3

…………..
(с цифри)

1 брой

Образци на декларации за гласуване на избиратели с увредено
12. зрение или със затруднения в придвижването (чл. 235, ал. 4)
.......................................................................................

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

Образци за декларации за гласуване на заети като членове на СИК и
13. охрана на избирателните секции (чл. 233):
.......................................................................................

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

Образци за декларации на заличени лица, представили
14. удостоверение по чл. 40, ал. 1 (чл. 40, ал. 3):
.......................................................................................

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

Отличителни знаци на членовете на СИК:
15. .......................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

16. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват
протокола в момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в
секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва
от председателя и секретаря на СИК. Пликът с печата се поставя в торбата с бюлетините и
останалите книжа и материали.)

17. Копирни апарати – 1 брой.
18. Устройства за машинно гласуване (ако се провежда такова гласуване)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
19. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация/кметски наместник:
Определен от ОИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с
районно деление).
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Приложение № 70

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна
секционна избирателна комисия
(по чл. 215, ал. 1, т. 11 и чл. 230, ал. 4 от Изборния кодекс)

Днес …………………… г., в ……….. часа, …………………………………………..
председател на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна
комисия в избирателна секция № ………………., община …………………………, адм.
район ……………………………………., и …………………………………………… член на
СИК, определен с решение на СИК, при откриване на изборния ден, маркират по уникален
начин печата на СИК, с който се подпечатват бюлетините за гласуване и изборните книжа
в изборите за общински съветници и кметове на……….. г. Печатът има следния
отпечатък:

Подписи на членовете на СИК/Подвижна СИК:
Председател:
Зам.-председател:
Членове:

…………………..
…………………..
1. ……………….
2. ……………….
3. ……………….

Секретар

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Протоколът се съставя от всички секционни избирателни комисии.
Протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия/подвижната
секционна избирателна комисия.

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5

Приложение № 71
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на
подвижна секционна избирателна комисия
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ........................................ г., в .............. часа, подвижната секционна избирателна комисия в
избирателна секция № .........., населено място ........................................, кметство ................................,
община ………………., адм. район ………………., , получи от общинската администрация и от
ОИК следните книжа и материали за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на
……………………. г.
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
..................................................................................................................

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

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния номер
на кочана:
....................................................................................................................

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

Кутия – непрозрачна, за разписките от машинното гласуване (ако се
произвежда такова):
.....................................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

(брой с думи)

Кочан/кочани с бюлетини за гласуване, запечатани по начин,
определен от ЦИК:

…………………………………………………………………………………………….
(брой с думи)

4.

5.

Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Кочан № ………….. – от № ………………до № ……………..

Формуляр за избирателен списък:
......................................................................................................................
(брой с думи)

Списък за допълнително вписване на придружителите:

6

……………………………………………………………………………………………...
(брой с думи)

7.

Два формуляра на протокола на СИК, всеки запечатан в отделен плик
по начин, позволяващ да се види само фабричният номер

8.

Бланки - чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите
........................................................................................................................
(брой с думи)

9.

Формуляри на чернови на протокола на СИК:
........................................................................................................................
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

…………
(с цифри)

………….
(с цифри)

………….
(с цифри)

1.Фабричен №…….
2.Фабричен № ……

…………
(с цифри)
………….
(с цифри)
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Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването
..........................................................................................................................
(брой с думи)

11.

Протокол за маркиране на печата на СИК:`

12.

Отличителни знаци на членовете на СИК:
........................................................................................................................
(брой с думи)
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………..
(с цифри)
1 брой

…………
(с цифри)

13. Печат на подвижната секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на ПСИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват
протокола в момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в
секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва
от председателя и секретаря на ПСИК. Пликът с печата се поставя в торбата с бюлетините и
останалите книжа и материали.)

14. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от ОИК неин член:
Председател на ПСИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната
секционна избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в
градовете с районно деление).
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Приложение № 72

ЛИСТ 1

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа
защита. Образецът се одобрява от ЦИК.

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№

район

община

адм. район

секция

за избиране на ..................................................................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

населено място ………………….………… кметство ….….………..……….
община ………………… административен район ……….………….………
район ……………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
на основание чл. 432, 434 и 440 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за кмет на
......................................................................................................................................................
(общински съветници, кмет на община/район/кметство)

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа на
същия ден, когато председателят на секционната избирателна комисия обяви гласуването за
приключило и се пристъпи към установяване на резултатите.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и
инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване,
както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии,
коалиции и независими кандидати за .……......................
..........................................................................................................
…………………………………….............................................
……………………………..
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от
ИК, вписани в т. 4 протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК –
Приложение № …. от изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)

С Т Р.
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ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при
предаването му/им на СИК
(сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
а) Избирателен списък – част І
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)

Впишете числото/ата по т. 4 от протокола/ите за приемане на избирателния/те списък/ци – част І и
част ІІ – Приложение № …. от изборните книжа

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и
(под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в
допълнителната/ите страница/и (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

Пребройте и впишете само броя на избирателите, вписани под чертата на избирателния/те списък/ци в
изборния ден

КОНТРОЛА – числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6 и да е по-малко или равно на сумата
от числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци –
удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № … от
изборните книжа
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана и станали
неизползваеми)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
в) бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на
бюлетината не съответства на номер в кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК
(показан публично вот след гласуване)
……………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
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……………………………
(с цифри)

След като впишете броят на бюлетините по т. 5, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, опаковайте ги в
отделни пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8

7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове
(бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които

не са по установен образец, в които има вписани специални символи, като букви, цифри или
други знаци, бюлетината не съдържа два печата на съответната СИК; в бюлетината вотът на
избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният в
бюлетината вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или
„V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно
квадратче за гласуване; вотът на избирателя не е отбелязан с химикал, пишещ със син цвят

…………………………………………………………………
(с думи)
8. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на

…………………………
(с цифри)

…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната
СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със
син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване, знакът „Х“ или „V“ не навлиза в квадратче
за гласуване за друга листа, върху бюлетината няма вписани символи и знаци, като букви, цифри
и други знаци)

КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и т. 8

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия/коалиция
и имената на кандидата
1. ............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
2.

(наименование на партия, коалиция, означения
„Инициативен комитет“)

............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
...

(наименование на партия, коалиция, означения
„Инициативен комитет“)

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

Действителни
гласове

Недействителни
гласове

…….……
(с думи)

…….……
..........
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

…….……
(с думи)
..........
(с цифри)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
..........
(с цифри) (с думи)
(с цифри)
Недействителни гласове
за всички листи или за
повече от една листа

(празна бюлетина, бюлетина, в
която са зачертани всички листи
или е гласувано за повече от една
листа)

…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛА – 1. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове.
2. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове.
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Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

В. Протокол по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове
на комисията по взетите решения:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли особени мнения.
Протоколът по чл. 279, ал. 3 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част
от протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
4. ……………………………………….……....
5. …………………………….……………........
6. …………………………….……………........................

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не
може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с
особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него. Когато член на комисията е
обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. Член на СИК,
който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 1000 лв. Неподписването на протокола от член на
комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1 и 2.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
5. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяко страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 73

Протоколът на ОИК е в два идентични екземпляра,
изработен на двупластова индигирана хартия и е защитен
с полиграфическа защита. Всеки екземпляр е на един
лист с обособени страници. Образецът се одобрява от
ЦИК.

ЛИСТ 1

ПРОТОКОЛ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ………………..…………………………………………
(кмет на община/район/кметство)

община …………………............. район ................................................
област ……………………………
Днес, ………………… г. в …………… часа, ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................

СЕКРЕТАР: .............................................
ЧЛЕНОВЕ:
1. .......................................

13. ..........................................

25. ..........................................

2. .......................................

14. .........................................

26. ...........................................

3. .......................................

15. .........................................

27. ..........................................

4. .....................................

16. ..........................................

28. ...........................................

5. ......................................

17. ..........................................

29. ...........................................

6. .......................................

18 ..........................................

30. ...........................................

7. ........................................

19. .........................................

31. ..........................................

8. ........................................

20. .........................................

32. ...........................................

9. .........................................

21. .........................................

33. ...........................................

10. .........................................

22. .........................................

34. ............................................

11. ........................................

23. ........................................

35. ..........................................

12. .........................................

24. .........................................

36. ...........................................

на основание чл. 449, ал. 1, т. 4, чл. 450 и 451 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
определяне на резултатите от гласуването за:
…………….………………………...........................................................................................................
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

в община ..............................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както
следва:
………………………………………………………………………………………………
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи за
…………………………………………………………………
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)

…………………………………….............................................

……………………………..
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(с думи)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215,
ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от
ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите
на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
В. Брой на секциите в изборния район
…………………………………….............................................
(с думи)
Г. Брой на секциите, предали протокол
…………………………………….............................................
(с думи)

БРОЙ 41

(с цифри)

……………………………
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите
на СИК)
………………………
…………………………………….............................................
(с цифри)
(с думи)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата
от числата по т. 2 от протоколите на СИК)
………………………
…………………………………….............................................
(с цифри)
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателните списъци, включително и подписите в
допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3
от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА – числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6 и да е по-малко или равно на сумата
от числата по т. 1 и 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Удостоверения, приложени към избирателните списъци–
удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4от
протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5,
буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
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в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК
(сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от
числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК
(сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от
числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
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…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата
от числата по т. 6 от протоколите на СИК)
………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата
по т. 7 от протоколите на СИК):
………………………
…………………………………………………………………
(с цифри)
(с думи)
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от
протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
Действителни
Недействителни
№ Наименование на партия/коалиция
гласове
гласове
и имената на кандидата
1. ............................................................
(имената на кандидата)
…….……
..........
…….……
..........
……………………………………….
(с цифри)
(с думи)
(с цифри) (с думи)
2.

(наименование на партия, коалиция, означения
„Инициативен комитет“)

............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
...

(наименование на партия, коалиция, означения
„Инициативен комитет“)

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

…….……
(с думи)
…….……
(с думи)

…….……
(с думи)
..........
(с цифри)

..........
(с цифри)

..........
…….……
..........
(с цифри) (с думи)
(с цифри)
Недействителни гласове
за всички листи или за
повече от една листа

(празна бюлетина, бюлетина, в
която са зачертани всички листи
или е гласувано за повече от една
листа)

…….……
(с думи)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛА – 1. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове.
2. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове.

С Т Р.

164

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

Д. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него споровете за
действителността на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове
на комисията по взетите решения (сумата от числата по буква „В“ от протоколите на СИК):
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..........................
(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли особени мнения)

След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в РИК
постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(Посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от РИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях,
представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Е. Брой на протоколите за предаване на сгрешени формуляри на протоколи на СИК
(Приложение № ….. от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с цифри)
(с думи)
Ж. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на РИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..…………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………
Този протокол се състави в два екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните
места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на РИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ………………………г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................

СЕКРЕТАР: .............................................
ЧЛЕНОВЕ:
1....................................

14. ...............................................

27. ..........................................

2.....................................

15. ..............................................

28. ...........................................

3.....................................

16. ................................................

29. ..........................................

4......................................

17. ...............................................

30. ...........................................

5.......................................

18. .................................................

31. ...........................................

6........................................

19 ...................................................

32. .......................................

7...........................................

20. ..................................................

33. ..........................................
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8............................................

21. ................................................

34. ...........................................

9.............................................

22. .................................................

35. ...........................................

10...............................................

23. ................................................

36. ............................................

11............................................

24. .................................................

37. ..........................................

12.............................................

25. ..................................................

38. ...........................................

13.............................................

26. ..................................................

39. ...........................................

Протоколът се подписва от всички членове на общинската избирателна комисия след съставянето му.
Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в
протокола, го подписва с особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се
посочват и причините. Член на ОИК, който откаже да подпише този протокол се наказва с глоба от 2000 лв.
Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

При определяне на изборните резултати ОИК трябва задължително да провери
спазването на следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1 и 2.
2. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
3. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и 8.
4. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Действителни гласове“.
5. Числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяко страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 74
Решението се съставя в 2 екземпляра и
е неразделна част от протокола на ОИК
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община ………………….................................................
област ………………………….....…………..………...
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
.................................................................................
Днес, ................................ г., в ........ ч. общинската избирателна комисия на
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите
на СИК
РЕШИ:
Обявява за избран за кмет на кметство ....................................................., община
………………………, област ………………………………….. на първи/втори тур
.......................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН..........................................................., издигнат от ……………………………………….
......................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

получил............. действителни гласове.

Допуска до участие във втори тур:
1....................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ..................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

2....................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ..................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с
особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………….. .ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………
СЕКРЕТАР:…………………………………....
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………………..…

19. ………………………………………………...

2. ……………………………………………..…

20. ………………….….………………………….

3. ……………………………………………..…

21. ……………………..…………………………

4. ……………………………………………..…

22. ………………………..………………………

5. …………………………………………….….

23. ………………………….…………………….

6. ………………………………..….………...…

24. …………………....….……………………….

7. …………………………………………….….

25. ………………………………………………...

8. …………………………………………….….

26. ………………………………………………...

9. …………………………………………….….

27. ………………………………………………...

10. …..……………………………………….….

28. ………………………………………………...

11. ………………………………………….….

29. ………………………………………………...

12. ………………………………………….….

30. ………………………………………………...

13. ………………………………………….….

31. ………………………………………………...

14. ………………………………………….….

32. ………………………………………………...

15. ………………………………………….….

33. ………………………………………………...

16. ………………………………………….….

34. ………………………………………………...

17. ………………………………………….….

35. ………………………………………………...

18. ………………………………………….….

36. ………………………………………………...

Избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове.
Когато на първия тур никой от кандидатите за кмет не е избран, втори тур на изборите се
произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур в неделен ден.
Ако в изборния район са били регистрирани повече от двама кандидати и никой не е избран, на
втория тур в избора могат да участват само първите двама, получили най-много от действителните
гласове.
Ако трима или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички се
допускат за участие на втория тур.
Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или повече
кандидати с равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.
На втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни
гласове. При равен брой гласове няма избран кмет. Президентът на републиката по предложение на
Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от
тях почине, се произвежда нов избор.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от
тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур участва
следващият кандидат, получил най-много действителни гласове.
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Приложение № 75
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол
на СИК/Подвижна СИК
(по чл. 433 от Изборния кодекс)

Днес, ......................... г., в .............. часа секционната избирателна комисия в избирателна
секция № ........................, населено място……………………, кметство ..........................................,
община ................................, административен район …………………….. предаде на общинската
избирателна комисия сгрешен/и формуляр/и на протокол на СИК за установяване на резултатите от
гласуването за общински съветници и кметове и получи от общинската избирателна комисия нов
формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването.
Фабричен № на сгрешения/те формуляр/и
1.

Сгрешен/и формуляр/и на протокол на
1
СИК/подвижна СИК
2

Фабричен № на новия формуляр:

2. Нов формуляр на протокол на СИК

Забележка:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Председател на СИК/Подвижна СИК:
Секретар на СИК/Подвижна СИК:
Членове на СИК/Подвижна СИК:
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ………………………
4. …………………......
5. ……………………..
Определен от ОИК неин член:
Протоколът се изготвя в два екземпляра за СИК/ПСИК и за ОИК в следните случаи:
1. Когато секционната избирателна комисия сгреши при попълването само на единия от
формулярите на протокола, същият се предава на общинската избирателна комисия при предаване на
протокола с резултатите от гласуването. Фабричният номер на сгрешения формуляр се сравнява с
фабричния номер, описан в протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК за предаването и приемането на изборните
книжа от СИК. За предаването на сгрешения формуляр се съставя протокол. Попълва се само ред 1 от
таблицата, като се посочва номерът на сгрешения формуляр.
2. Когато и двата формуляра на протокола са сгрешени, унищожените протоколи се връщат в
общинската избирателна комисия. При предаване на протоколите се сверяват фабричните им номера с
номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл.
215, ал. 4 от ИК, фабричните им номера се вписват на ред 1 от таблицата и се съставя настоящият
протокол. В този случай СИК/ПСИК получава нов протокол, фабричният номер на който се вписва на ред
2 от таблицата. Протоколът за предаване и приемане се подписва от всички членове на СИК.
В „Забележка“ се описва констатацията, когато се установи разлика във фабричния/ите номер/а
на протокола/ите, вписан/и в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4
от ИК и върнатите протоколи.
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Приложение № 76
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СПИСЪК
на лицата, получили копие от протокола на СИК
за установяване на резултатите от гласуването за
………………………………………………………………………
(общински съветник/кмет на община/район/ кметство)
(по чл. 442, изр. 3 от ИК)

№ Име, презиме, фамилия
1
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател:
Секретар:

Приложение № 77
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СПИСЪК
на лицата, получили копие от протокола на ОИК
за установяване на резултатите от гласуването за
………………………………………………………………………
(общински съветник/кмет на община/район/ кметство)
(по чл. 455, ал. 2, изр. 3 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 28 от ИК)

№ Име, презиме, фамилия
1
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Председател:
Секретар:

Подпис
5
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Приложение № 78
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на протоколи и други материали от
ОИК на Централната избирателна комисия
(по чл. 457, ал. 3 и чл. 241, ал. 3 от Изборния кодекс)
Днес, ....................................... г., в .............. часа, общинската избирателна комисия в
община ................................, област ......................................, предаде на Централната
избирателна комисия:
1. Протоколи на общинска избирателна комисия
(неразпластени) за изборите за:
1.1. общински съветници
.............................................................................................
1.2. кмет на община
.............................................................................................
1.3. кмет на район
.............................................................................................
1.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
2. Решения на общинска избирателна комисия за избор на:
2.1. общински съветници
.............................................................................................
2.2. кмет на община
.............................................................................................
2.3. кмет на район
.............................................................................................
2.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
3. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни
комисии, предназначени за ЦИК за:
3.1. общински съветници
.............................................................................................
3.2. кмет на община
.............................................................................................
3.3. кмет на район
.............................................................................................
3.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
4. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от
протоколите (по чл. 449, ал. 1, т. 2–4 от ИК) за:

..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)

..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)

..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
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4.1. общински съветници
.............................................................................................
4.2. кмет на община
.............................................................................................
4.3. кмет на район
.............................................................................................
4.3. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
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..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри))

5. Копие от компютърната разпечатка на данните за
протокола на общинската избирателна комисия за изборите
за:
5.1. общински съветници
.............................................................................................
5.2. кмет на община
.............................................................................................
5.3. кмет на район
.............................................................................................
5.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
6. Технически носители с числови данни от обработката на
протоколите на СИК за общински съветници, кмет на
община, кмет на кметство:
.............................................................................................
(брой с думи)

..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри))

..........................
(с цифри)

Представители на ОИК:
1.

Представители на ЦИК:
1.

2.

2.

3.
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Приложение № 79
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран общински съветник
№ .................................../.........................................г.
(по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 453, ал. 5 от Изборния кодекс)

Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение №............
от ........................................... г.
г-н/г-жа .......................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН/ЛН ............................., е обявен/а за избран/а за общински съветник в
община ………………………, издигнат от ............................................................
(партия/коалиция/инициативен комитет)

в изборите за общински съветници и кметове ......................................................,
(община)

произведени на ……………………………..

Председател:
Секретар:

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3

Приложение № 80
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран кмет на община/кмет на район/кмет на кметство
(по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс)

№........../..................................... г.
Общинската избирателна комисия удостоверява, че с решение от
...................................г.
г-н/г-ж ..........................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН/ЛН............................................
издигнат/а от ……………………………………………………………………………
(партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

е избран/а за кмет на
............................................................................................................................................
(община/район/кметство)

на изборите, произведени на ……………………………г.
....................... г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 81

ОБЩИНА ………………, Район ………………, Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНА ………………, Район ………………, Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА
....................................................
....................................................

Х

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

Х

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

Х

(пълно и/или съкратено
наименование на партия/коалиция)

(пълно и/или съкратено
наименование на партия/коалиция)

(независим кандидат)

.....................................................................
(имената на кандидата)

.....................................................................
(имената на кандидата)

.........................................................................
(имената на кандидата)

00000000
________________________________________________________________________________
Бюлетините са подредени в кочан по 100 (сто) бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в което на отделни редове са
изписани името на общината, името или номерът на административния район и номерът на съответния
изборен район и текст „Бюлетина за кмет на район“. В десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на
бюлетината в кочана.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/ м², и са защитени с
полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на отделни редове се изписват името на
общината, името или номерът на административния район и номерът на съответния изборен район и текст
„Бюлетина за кмет на район“.
На отделни редове се изписват последователно наименованията на партиите/коалициите или
обозначението „независим кандидат“, квадратче, в което се изписва поредният номер в бюлетината на всяка
кандидатска листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят,
имената на кандидата за кмет на район.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна
хоризонтална линия.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна
избирателна комисия. В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поредният номер на бюлетината в кочана,
който съответства на номера, отпечатан в горния десен ъгъл на кочана.
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Приложение № 82

ОБЩИНА ………………, Район ……………., Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА РАЙОН

00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНА ………………, Район ……………., Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА РАЙОН
....................................................
....................................................

Х

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

Х

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

Х

(пълно и/или съкратено
наименование на партия/коалиция)

(пълно и/или съкратено
наименование на партия/коалиция)

(независим кандидат)

.....................................................................
(имената на кандидата)

.....................................................................
(имената на кандидата)

.........................................................................
(имената на кандидата)

00000000
________________________________________________________________________________
Бюлетините са подредени в кочан по 100 (сто) бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в което на отделни редове са
изписани името на общината, името или номерът на административния район и номерът на съответния
изборен район и текст „Бюлетина за кмет на район“. В десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на
бюлетината в кочана.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/ м², и са защитени с
полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на отделни редове се изписват името на
общината, името или номерът на административния район и номерът на съответния изборен район и текст
„Бюлетина за кмет на район“.
На отделни редове се изписват последователно наименованията на партиите/коалициите или
обозначението „независим кандидат“, квадратче, в което се изписва поредният номер в бюлетината на всяка
кандидатска листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят,
имената на кандидата за кмет на район.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна
хоризонтална линия.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна
избирателна комисия. В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поредният номер на бюлетината в кочана,
който съответства на номера, отпечатан в горния десен ъгъл на кочана.
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Приложение № 83

ОБЩИНА ………………, Кметство ……….., Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНА ………………, Кметство ……….., Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО
....................................................
....................................................

Х

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

Х

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

Х

(пълно и/или съкратено
наименование на партия/коалиция)

(пълно и/или съкратено
наименование на партия/коалиция)

(независим кандидат)

.....................................................................
(имената на кандидата)

.....................................................................
(имената на кандидата)

.........................................................................
(имената на кандидата)

00000000
________________________________________________________________________________
Бюлетините са подредени в кочан по 100 (сто) бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в което на отделни редове са
изписани името на общината, името или номерът на административния район и номерът на съответния
изборен район и текст „Бюлетина за кмет на район“. В десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на
бюлетината в кочана.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/ м², и са защитени с
полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на отделни редове се изписват името на
общината, името или номерът на административния район и номерът на съответния изборен район и текст
„Бюлетина за кмет на район“.
На отделни редове се изписват последователно наименованията на партиите/коалициите или
обозначението „независим кандидат“, квадратче, в което се изписва поредният номер в бюлетината на всяка
кандидатска листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят,
имената на кандидата за кмет на район.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна
хоризонтална линия.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна
избирателна комисия. В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поредният номер на бюлетината в кочана,
който съответства на номера, отпечатан в горния десен ъгъл на кочана.
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Приложение № 84

Образец на кочан с бюлетините за гласуване за
общински съветници и кметове

(чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 371, ал. 3 от Изборния кодекс)
Кочан представлява прикрепени заедно 100 (сто) броя бюлетини за
гласуване за общински съветници и кметове по начин, който позволява да се
разлистват и откъсват, без да се повреждат. При разгръщането трябва да се вижда
поредният номер на бюлетината в кочана.
При отделяне на бюлетината на кочана остава поле, в което са изписани:
1. номерът и наименованието на изборния район;
2. текст „Бюлетина за общински съветници“/„Бюлетина за кмет на
община“/„Бюлетина за кмет на район“/„Бюлетина за кмет на кметство“;
3. в дясната част на полето е изписан поредният номер на бюлетината в
кочана – осемцифрено число.
3283
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-330
от 28 април 2014 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. II от Решение № 678 от 7.11.2013 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 99 от 2013 г.):
1. Обявявам защитена зона BG0002115 „Било“ в
землищата на с. Сърнино, с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, област Добрич,
с. Черноморци, с. Смин, с. Ваклино, с. Твърдица,
община Шабла, област Добрич, с. Било, с. Белгун,
с. Септемврийци и с. Нейково, община Каварна,
област Добрич, с обща площ 86 206,115 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0002115 „Било“ са следните видове птици:
2.1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за
биологичното разнообразие:
Mалка белочела г ъска (Anser erythropus),
Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногуша
гъска (Branta ruficollis), Бухал (Bubo bubo), Бял
щъркел (Ciconia ciconia), Черен щъркел (Ciconia
nigra), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков
блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus
cyaneus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Синявица (Coracias garrulus), Тундров лебед (Cygnus
columbianus bewickii), Поен лебед (Cygnus cygnus),
Ловен сокол (Falco cherrug), Сокол скитник (Falco
peregrinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus),
Сив жерав (Grus grus), Червеногърба сврачка
(Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor),
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra),
Дропла (Otis tarda), Къдроглав пеликан (Pelecanus
crispus), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus),
Осояд (Pernis apivorus), Златистопер дъждосвирец
(Pluvialis apricaria);
2.2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие:
Малък ястреб (Accipiter nisus), Голяма белочела
гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser),
Посевна гъска (Anser fabalis), Речен дъждосвирец
(Charadrius dubius), Орко (Falco subbuteo), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Жълтокрака
чайка (Larus cachinnans), Чайка буревестница
(Larus canus), Обикновен пчелояд (Merops apiaster),
Северен мишелов (Buteo lagopus), Брегова лястовица (Riparia riparia).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на местообитанията
на посочените в т. 2 видове птици за постигане на
тяхното благоприятно природозащитно състояние;
3.2. възстановяване на местообитания на видове
птици по т. 2, за които е необходимо подобряване
на природозащитното им състояние.

4. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0002115 „Било“, е съгласно приложението, неразделна част от заповедта, и е на разположение
в МОСВ и РИОСВ – Варна.
5. В границите на защитената зона се забранява:
5.1. залесяването на ливади, пасища и мери и
превръщането им в обработваеми земи и трайни
насаждения;
5.2. използването на пестициди и минерални
торове в пасища и ливади;
5.3. използването на неселективни средства
за борба с вредителите в селското стопанство;
5.4. изграждането на вятърни генератори и
фотоволтаични системи за производство на електроенергия и съпътстващата ги инфраструктура
(обслужващи пътища, подстанции, кабелни линии)
извън регулацията на населените места.
6. Защитените територии, обявени по реда
на Закона за защитените територии, попадащи в границите на защитена зона BG0002115
„Било“, запазват статута, категорията, границите
и режимите си на опазване. Горното не отменя
прилагането на забраните и ограниченията по
тази заповед за тези територии.
7. В срок до две години от влизане в сила на
заповедта РИОСВ – Варна, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената
зона в картата на възстановената собственост,
кадастралната карта и кадастралните регистри
за съответните землища.
8. Защитена зона BG0002115 „Било“ да се
впише в регистрите на защитените зони, водени
в МОСВ и РИОСВ – Варна.
9. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
10. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
11. Заповедта не подлежи на обжалване.
За министър:
Ч. Георгиев
Приложение
към т. 4
Координатен регистър на границите на защитена
зона BG0002115 „Било“ в „Българска геодезическа система 2005“
№

X

Y

1

4836340.068

615756.853

2

4836228.656

615771.323

3

4836205.232

615774.207

4

4836153.848

615806.426

5

4836088.283

615847.514

6

4836083.041

615851.865

7

4836058.743

615830.445

8

4836055.762

615828.418

9

4836037.228

615843.544
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10

4836033.882

615848.512

56

4834530.734

619215.997

11

4836001.812

615821.724

57

4834562.673

619310.647

12

4835709.948

616172.672

58

4834588.641

619387.598

13

4835663.843

616228.110

59

4834596.874

619412.072

14

4835480.524

616448.539

60

4834629.806

619509.955

15

4835500.472

616466.132

61

4834593.281

619556.809

16

4835529.159

616491.432

62

4834535.698

619631.964

17

4835537.197

616508.703

63

4834512.891

619661.517

18

4835550.969

616533.125

64

4834491.912

619688.702

19

4835546.341

616536.081

65

4834463.099

619726.037

20

4835782.744

617149.340

66

4834436.714

619760.224

21

4835774.142

617171.556

67

4834345.272

619878.715

22

4835770.921

617163.028

68

4834328.765

619900.105

23

4835720.020

617294.537

69

4834291.171

619948.820

24

4835648.530

617479.237

70

4834256.345

619993.949

25

4835595.878

617615.106

71

4834223.729

620036.211

26

4835533.209

617776.816

72

4834074.444

620229.650

27

4835529.828

617785.583

73

4833992.814

620335.426

28

4835503.416

617852.827

74

4833988.260

620341.382

29

4835243.717

617944.715

75

4833989.117

620343.940

30

4835222.652

617952.219

76

4833981.050

620354.575

31

4834793.656

618101.835

77

4833974.936

620362.636

32

4834788.137

618104.084

78

4833935.451

620246.151

33

4834767.976

618110.897

79

4833916.292

620189.628

34

4834914.744

618501.075

80

4833817.274

619897.509

35

4834961.691

618625.884

81

4833815.358

619891.823

36

4834977.693

618668.823

82

4833810.910

619878.574

37

4834984.943

618674.189

83

4833372.446

620029.374

38

4834981.038

618674.752

84

4833213.428

620084.064

39

4834974.127

618676.089

85

4833205.784

620080.365

40

4834912.830

618687.921

86

4833156.548

620097.342

41

4834920.903

618734.087

87

4832580.256

620294.184

42

4834924.214

618765.311

88

4832528.068

620140.282

43

4834882.599

618778.625

89

4832480.774

620000.796

44

4834854.733

618787.563

90

4832473.307

619978.768

45

4834826.845

618796.507

91

4832433.780

619862.184

46

4834729.676

618827.706

92

4832406.652

619782.172

47

4834693.145

618839.441

93

4832379.524

619702.163

48

4834641.933

618855.891

94

4832354.423

619628.120

49

4834549.777

618885.536

95

4832344.526

619598.930

50

4834538.933

618893.238

96

4832327.744

619549.454

51

4834540.302

618899.450

97

4832283.473

619420.510

52

4834525.857

618909.911

98

4832257.890

619347.478

53

4834509.307

618915.657

99

4832224.011

619250.764

54

4834602.442

619191.863

100

4832222.013

619245.116

55

4834566.641

619203.912

101

4832202.289

619186.405
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№

X

Y

102

4832172.541

619097.838

148

4830332.801

616778.355

103

4832167.159

619081.812

149

4830343.003

616754.034

104

4832161.775

619065.783

150

4830346.032

616747.066

105

4832149.873

619030.350

151

4830366.927

616698.996

106

4832098.507

618877.427

152

4830376.764

616676.371

107

4832081.155

618825.766

153

4830378.889

616671.502

108

4832063.807

618774.116

154

4830396.907

616630.046

109

4832058.193

618757.354

155

4830384.654

616633.949

110

4832006.300

618602.908

156

4830395.893

616605.810

111

4831967.931

618488.666

157

4830400.983

616594.632

112

4831929.563

618374.424

158

4830405.448

616583.246

113

4831909.731

618315.383

159

4830410.537

616571.444

114

4831887.914

618250.434

160

4830415.207

616560.262

115

4831865.320

618183.168

161

4830420.741

616545.762

116

4831859.682

618185.206

162

4830424.187

616532.077

117

4831857.725

618179.399

163

4830426.079

616524.198

118

4831852.754

618164.648

164

4830427.702

616517.426

119

4831833.554

618171.152

165

4830429.139

616511.346

120

4831756.299

618197.319

166

4830431.282

616497.673

121

4831750.622

618199.237

167

4830431.357

616497.228

122

4831731.884

618205.942

168

4830432.940

616482.910

123

4831502.134

618281.967

169

4830432.252

616466.485

124

4831346.276

618333.540

170

4830429.312

616446.923

125

4831310.313

618345.441

171

4830425.927

616430.270

126

4831304.620

618347.322

172

4830422.297

616417.356

127

4831285.677

618353.586

173

4830416.234

616398.389

128

4830973.341

618459.183

174

4830415.093

616396.208

129

4830730.331

618542.515

175

4830412.385

616391.045

130

4830680.962

618559.445

176

4830407.035

616380.847

131

4830643.630

618448.061

177

4830386.176

616343.467

132

4830606.322

618336.748

178

4830352.832

616278.430

133

4830526.048

618097.258

179

4830330.412

616234.700

134

4830446.952

617861.278

180

4830302.103

616181.980

135

4830343.089

617551.417

181

4830293.414

616165.801

136

4830285.548

617379.751

182

4830266.496

616113.110

137

4830284.468

617376.552

183

4830249.674

616080.243

138

4830230.503

617395.530

184

4830228.589

616038.932

139

4830209.158

617303.391

185

4830226.213

616034.286

140

4830207.793

617297.479

186

4830209.622

616002.514

141

4830115.774

617317.636

187

4830191.188

615967.210

142

4830105.380

617312.870

188

4830160.841

615909.082

143

4830153.173

617203.570

189

4830157.972

615903.596

144

4830183.780

617133.570

190

4830149.755

615888.515

145

4830200.700

617093.234

191

4830138.781

615868.371

146

4830259.738

616952.516

192

4830117.423

615829.165

147

4830302.970

616849.466

193

4830099.493

615796.256
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X
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194

4830096.831

615791.272

240

4829425.764

614464.701

195

4830073.833

615748.271

241

4829424.020

614465.186

196

4830069.243

615739.676

242

4829424.805

614420.482

197

4830038.924

615687.914

243

4829424.872

614416.655

198

4830024.632

615662.772

244

4829425.077

614405.019

199

4830006.953

615631.497

245

4829427.014

614351.711

200

4830000.731

615620.348

246

4829428.928

614299.022

201

4829993.503

615609.307

247

4829429.899

614272.254

202

4829979.987

615588.421

248

4829432.763

614193.766

203

4829974.561

615580.076

249

4829434.791

614137.999

204

4829968.710

615571.085

250

4829434.727

614127.594

205

4829959.263

615557.900

251

4829437.126

614017.170

206

4829942.434

615534.265

252

4829437.353

614006.573

207

4829926.416

615512.933

253

4829442.357

613850.291

208

4829919.077

615504.265

254

4829442.949

613831.628

209

4829906.882

615489.899

255

4829443.930

613801.043

210

4829886.713

615466.545

256

4829445.929

613735.129

211

4829878.092

615456.561

257

4829447.855

613671.699

212

4829873.969

615451.781

258

4829448.039

613665.631

213

4829843.812

615421.845

259

4829450.657

613579.314

214

4829840.677

615418.630

260

4829459.070

613313.525

215

4829838.879

615416.785

261

4829465.572

613069.456

216

4829863.633

615419.333

262

4829466.599

613030.880

217

4829870.681

615420.226

263

4829469.176

612890.283

218

4829905.262

615417.257

264

4829469.262

612885.418

219

4829923.645

615399.212

265

4829470.592

612813.695

220

4829954.924

615377.068

266

4829471.823

612760.984

221

4829974.228

615370.747

267

4829474.796

612633.506

222

4829979.924

615368.862

268

4829474.877

612631.249

223

4830027.428

615353.296

269

4829479.807

612497.987

224

4830038.561

615349.650

270

4829480.003

612492.786

225

4829952.393

615089.047

271

4829481.612

612449.599

226

4829881.248

614886.509

272

4829486.481

612290.420

227

4829873.034

614863.126

273

4829492.043

612082.382

228

4829851.559

614801.987

274

4829492.282

612074.886

229

4829833.231

614749.828

275

4829493.136

612042.634

230

4829799.415

614653.581

276

4829493.635

612025.744

231

4829583.486

614729.432

277

4829493.957

612019.108

232

4829568.244

614686.042

278

4829497.756

611879.352

233

4829552.997

614642.644

279

4829499.597

611772.068

234

4829420.081

614689.345

280

4829500.485

611720.325

235

4829421.394

614614.636

281

4829488.213

611588.559

236

4829422.439

614555.130

282

4829611.363

611582.698

237

4829423.123

614516.214

283

4829611.118

611577.713

238

4829423.221

614510.597

284

4829487.980

611583.574

239

4829423.414

614510.541

285

4829485.968

611564.449
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286

4829476.047

611473.854

332

4829824.404

610179.605

287

4829473.872

611452.674

333

4829819.775

610181.273

288

4829467.927

611401.442

334

4829688.884

609754.147

289

4829463.996

611366.679

335

4829684.038

609755.399

290

4829460.097

611332.206

336

4829660.117

609677.341

291

4829451.934

611260.153

337

4829625.976

609565.927

292

4829449.957

611242.654

338

4829562.384

609358.432

293

4829443.064

611183.455

339

4829559.528

609353.984

294

4829436.312

611125.459

340

4829559.940

609331.915

295

4829436.239

611124.789

341

4829620.964

609315.898

296

4829434.920

611112.706

342

4829627.113

608989.115

297

4829650.361

611086.007

343

4829627.163

608986.513

298

4829922.815

611052.249

344

4829798.677

608940.347

299

4830094.049

610847.632

345

4829794.117

608854.453

300

4830099.022

610841.585

346

4829783.950

608662.851

301

4830034.428

610787.274

347

4829571.440

608720.053

302

4830008.840

610766.065

348

4829573.235

608625.019

303

4829884.657

610663.159

349

4829571.776

608603.330

304

4829874.756

610654.749

350

4829572.156

608562.187

305

4829862.588

610645.069

351

4829515.590

608287.053

306

4829853.906

610638.958

352

4829470.267

608066.597

307

4829839.264

610626.545

353

4829474.085

608065.588

308

4829828.326

610617.922

354

4829451.414

607974.905

309

4829818.840

610610.133

355

4829367.218

607565.365

310

4829807.465

610603.373

356

4829362.043

607565.013

311

4829793.634

610593.052

357

4829357.166

607564.679

312

4829781.646

610585.459

358

4829346.651

607555.854

313

4829773.997

610581.225

359

4829343.060

607552.840

314

4829755.794

610571.067

360

4829336.191

607543.154

315

4829742.352

610565.163

361

4829333.153

607538.487

316

4829736.057

610562.488

362

4829287.118

607467.246

317

4829745.352

610559.762

363

4829177.646

607297.834

318

4829808.619

610552.059

364

4829079.180

607145.454

319

4829894.848

610541.553

365

4829020.373

607048.245

320

4829900.222

610540.900

366

4829003.789

606985.168

321

4829901.796

610535.204

367

4829003.763

606984.528

322

4829901.100

610521.724

368

4829008.747

606984.074

323

4829900.354

610507.095

369

4829026.379

606982.471

324

4829904.817

610484.985

370

4829023.288

606954.340

325

4829904.603

610483.233

371

4829017.879

606905.730

326

4829900.801

610452.103

372

4829016.504

606893.322

327

4829898.915

610445.369

373

4829016.248

606891.017

328

4829888.818

610409.345

374

4829012.501

606862.534

329

4829879.146

610374.842

375

4829010.188

606836.322

330

4829869.855

610341.693

376

4829009.537

606830.451

331

4829826.814

610188.234

377

4829002.753

606769.176
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378

4829000.797

606753.677

424

4829999.107

606074.832

379

4828993.534

606685.914

425

4830080.558

606041.084

380

4828986.290

606620.588

426

4830158.684

606008.555

381

4828984.814

606607.187

427

4830177.709

606000.638

382

4828978.732

606552.307

428

4830182.365

605998.706

383

4828972.827

606498.960

429

4830198.629

605991.944

384

4828972.042

606491.899

430

4830236.265

605976.115

385

4828975.911

606491.756

431

4830290.877

605953.148

386

4828979.718

606490.994

432

4830335.948

605934.194

387

4828983.825

606490.172

433

4830366.355

605921.328

388

4828993.203

606488.181

434

4830443.264

605888.796

389

4828995.703

606487.611

435

4830491.209

605868.517

390

4829014.230

606483.385

436

4830601.988

605821.871

391

4829019.280

606481.924

437

4830659.244

605797.764

392

4829030.912

606478.556

438

4830707.631

605774.185

393

4829042.626

606475.586

439

4830770.023

605748.665

394

4829061.332

606470.112

440

4830771.569

605748.032

395

4829072.395

606465.434

441

4830774.188

605746.954

396

4829083.453

606460.966

442

4830786.513

605741.687

397

4829093.047

606456.900

443

4830791.120

605739.722

398

4829106.834

606450.584

444

4830832.205

605722.144

399

4829130.857

606441.113

445

4830883.689

605700.695

400

4829146.469

606434.953

446

4830904.395

605692.068

401

4829175.464

606424.005

447

4830911.521

605689.096

402

4829199.267

606413.567

448

4830933.348

605679.994

403

4829250.971

606396.684

449

4830968.249

605665.444

404

4829328.246

606358.820

450

4831021.920

605642.976

405

4829344.662

606351.897

451

4831055.664

605628.854

406

4829387.185

606333.973

452

4831092.647

605613.175

407

4829431.301

606315.384

453

4831116.215

605603.184

408

4829453.430

606306.060

454

4831143.731

605591.441

409

4829505.975

606283.863

455

4831148.358

605589.524

410

4829509.026

606282.571

456

4831153.255

605587.428

411

4829514.575

606280.232

457

4831191.956

605571.484

412

4829587.966

606249.214

458

4831216.866

605561.225

413

4829624.734

606233.534

459

4831255.982

605545.112

414

4829650.452

606222.710

460

4831285.447

605532.396

415

4829686.207

606207.662

461

4831285.502

605532.373

416

4829733.865

606187.497

462

4831314.537

605519.848

417

4829747.262

606181.826

463

4831314.593

605519.824

418

4829781.210

606167.643

464

4831343.310

605507.427

419

4829826.560

606148.691

465

4831345.086

605506.663

420

4829828.970

606147.658

466

4831408.002

605478.305

421

4829873.530

606128.574

467

4831427.744

605469.403

422

4829918.083

606109.490

468

4831470.775

605451.438

423

4829981.756

606082.029

469

4831478.858

605448.060
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470

4831494.085

605442.592

516

4835453.989

605344.474

471

4831520.770

605433.700

517

4835456.660

605358.995

472

4831528.490

605430.483

518

4835460.508

605391.570

473

4831534.519

605441.161

519

4835460.287

605404.464

474

4831551.426

605431.351

520

4835434.915

605462.069

475

4831555.505

605430.279

521

4835431.846

605469.038

476

4831561.729

605428.673

522

4835422.740

605489.332

477

4832153.455

605276.287

523

4835425.942

605488.496

478

4832174.931

605270.768

524

4835444.728

605624.557

479

4832757.858

605120.724

525

4835490.663

605957.244

480

4832762.671

605119.485

526

4835310.988

606002.874

481

4832783.426

605114.139

527

4835290.848

606008.404

482

4832788.006

605112.955

528

4835241.446

606021.966

483

4832789.360

605112.600

529

4835167.227

606042.341

484

4832788.400

605110.881

530

4835163.505

606049.583

485

4833557.277

604912.967

531

4835176.793

606061.403

486

4833558.557

604912.637

532

4835178.270

606067.216

487

4833561.764

604911.766

533

4835434.636

606002.152

488

4833572.684

604908.922

534

4835553.956

605971.869

489

4834451.198

604680.125

535

4835585.675

606096.845

490

4834456.208

604678.872

536

4835601.535

606159.335

491

4834473.018

604674.478

537

4835617.395

606221.828

492

4834545.661

604655.758

538

4835619.695

606230.891

493

4834618.535

604636.979

539

4835659.269

606386.824

494

4834717.869

604611.382

540

4835701.077

606551.554

495

4834752.654

604602.418

541

4835726.296

606650.919

496

4834789.282

604592.979

542

4835733.466

606679.171

497

4834823.981

604584.037

543

4835740.629

606707.394

498

4834890.964

604566.776

544

4835747.784

606735.587

499

4834911.640

604561.448

545

4835754.932

606763.751

500

4834994.292

604702.272

546

4835762.073

606791.885

501

4835029.165

604761.689

547

4835768.330

606816.541

502

4835096.939

604870.789

548

4835777.706

606853.482

503

4835187.193

605025.782

549

4835787.068

606890.373

504

4835189.595

605029.056

550

4835796.418

606927.213

505

4835209.162

605055.727

551

4835814.200

606997.278

506

4835209.366

605065.727

552

4835835.312

607080.461

507

4835211.269

605076.148

553

4835631.864

607117.736

508

4835224.050

605088.662

554

4835612.522

607121.282

509

4835278.445

605109.659

555

4835609.101

607112.853

510

4835293.428

605129.515

556

4835525.281

607123.536

511

4835295.877

605132.760

557

4835440.139

607134.389

512

4835302.204

605141.121

558

4835456.024

607206.470

513

4835366.841

605226.535

559

4835450.818

607206.719

514

4835445.821

605330.902

560

4835451.230

607208.018

515

4835446.717

605332.391

561

4835470.787

607269.842
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562

4835520.972

607465.464

605

4836230.118

607936.563

563

4835537.819

607535.901

606

4836281.159

607938.924

564

4835546.783

607575.572

607

4836281.283

608095.282

565

4835546.748

607575.574

608

4836281.305

608123.739

566

4835550.412

607601.102

609

4836267.232

608123.165

567

4835554.883

607625.838

610

4836267.845

608133.071

568

4835558.653

607650.667

611

4836278.483

608304.847

569

4835561.322

607675.686

612

4836283.430

608384.737

570

4835567.297

607699.936

613

4836288.601

608468.250

571

4835572.741

607727.480

614

4836293.611

608549.152

572

4835577.512

607752.219

615

4836298.536

608628.697

573

4835581.532

607782.549

616

4836308.521

608789.938

574

4835585.474

607810.379

617

4836313.120

608864.203

575

4835600.316

607924.791

618

4836314.151

608880.872

576

4835610.814

608000.671

619

4836323.798

609036.631

577

4835613.464

608016.892

620

4836336.648

609244.172

578

4835623.095

608013.281

621

4836337.096

609264.814

579

4835634.707

608011.688

622

4836339.680

609309.356

580

4835836.817

607984.058

623

4836342.264

609353.871

581

4835839.472

607988.982

624

4836344.845

609398.359

582

4835848.367

607984.118

625

4836348.584

609462.784

583

4835853.336

607987.366

626

4836354.091

609557.704

584

4835857.298

607991.401

627

4836359.592

609652.503

585

4835860.061

607995.020

628

4836365.917

609761.491

586

4835863.131

607998.454

629

4836372.232

609870.315

587

4835865.605

608006.418

630

4836373.268

609888.172

588

4835865.777

608012.844

631

4836379.387

609993.608

589

4835880.775

608018.164

632

4836384.656

610084.400

590

4835901.453

608009.927

633

4836394.753

610258.411

591

4835941.334

608007.906

634

4836398.499

610322.964

592

4835961.176

608007.578

635

4836402.237

610387.385

593

4835983.787

608005.887

636

4836407.846

610483.752

594

4835996.697

608001.095

637

4836413.460

610580.207

595

4836000.143

607999.816

638

4836179.608

610591.248

596

4836048.509

607989.485

639

4836146.801

610592.846

597

4836054.411

607988.764

640

4836053.181

610597.182

598

4836066.127

607987.333

641

4836049.720

610597.356

599

4836107.855

607979.024

642

4836033.075

610598.197

600

4836108.486

607978.899

643

4836027.362

610599.843

601

4836156.414

607964.437

644

4836018.539

610602.461

602

4836182.331

607953.005

645

4835868.287

610872.019

603

4836198.529

607947.432

646

4835867.571

610873.711

604

4836199.780

607947.002

647

4835818.845

610880.197
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648

4835707.409

610895.031

649

4835707.384

610897.729

650

4835705.436

610903.011

651

4835754.568

611694.533

652

4835754.568

611698.681

653

4835763.485

611843.181

654

4835763.794

611843.173

655

4835765.927

611877.537

656

4835766.297

611883.524

657

4835767.637

611905.110

658

4835772.671

611904.834

659

4835776.787

611904.655

660

4836239.810

611871.632

661

4836248.303

611980.150

662

4836256.584

612085.971

663

4836267.307

612222.975

664

4836280.108

612386.551

665

4836283.849

612434.347

666

4836287.768

612484.414

667

4836291.864

612536.754

668

4836299.668

612636.473

669

4836307.447

612735.862

670

4836315.522

612839.046

671

4836324.534

612954.199

672

4836331.757

613046.482

673

4836338.946

613138.356

674

4836345.542

613222.602

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 370
от 10 март 2014 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Питово“, разположена в землището на с. Питово, община Нова
Загора, област Сливен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 15 от Протокол № 7 от заседанието на
Министерския съвет на 19.02.2014 г. разрешавам
на „Инертни материали – Ямбол“ – АД, Ямбол,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 128046677, със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Ормана 34, да извърши
за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Питово“,
разположена в землището на с. Питово, община
Нова Загора, област Сливен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,177 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.

675

4836345.968

613228.390

676

4836312.222

613234.112

677

4836319.376

613249.875

678

4836335.176

613249.620

679

4836351.242

613461.804

680

4836397.924

614078.328

681

4836399.468

614106.136

682

4836405.361

614184.626

683

4836487.142

615273.827

684

4836509.534

615572.052

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Питово“

685

4836489.436

615594.163

Координатна система 1970 г.

686

4836479.000

615605.636

№

X [m]

687

4836446.510

615641.357

1.

4633425

9479415

688

4836392.674

615700.549

2.

4633235

9479725

Министър:
Др. Стойнев
Приложение
към т. 3

Y [m]

689

4836361.767

615734.394

3.

4632860

9479520

690

4836351.568

615745.562

4.

4633075

9479170

691

4836340.068

615756.853

5.
3173

4633245

9479225

3172
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ДЪРЖАВЕН

РАЗРЕШЕНИЕ № 376
от 17 март 2014 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Камъка“,
разположена в землището на с. Черньово и
с. Стамболово, община Ихтиман, област София
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните
богатства, § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ,
бр. 100 от 2010 г.) и протоколно решение № 12 от
19.02.2014 г. разрешавам на „Ягуар – 02“ – ЕООД,
гр. Ихтиман, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 131029481, със седалище и
адрес на управление гр. Ихтиман 2050, ул. Ивайло 60, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Камъка“, разположена в землището на
с. Черньово и с. Стамболово, община Ихтиман,
област София, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Камъка“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4570725

8537150

2.

4569725

8537150

3.

4570500

8536000

4.
3175

4571200

8536000
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 170
от 27 март 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО, е постъпило заявление вх. № ГР-9400-231 от 06.12.2011 г. от Емилия Жан Костова и
Надежда Петева Петрова с искане за даване на
съгласие за изработване на проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
и застрояване (ПРЗ) за имот с идентификатор
4141.689, м. Кв. Суходол, район „Овча купел“.
Към заявлението са приложени: комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР; нотариален
акт вх. № 30679 от 23.07.2004 г., акт № 158, том
LXLVII, дело № 23827 за имот пл. № 689 на името на Емилия Жан Костова и Надежда Петева
Петрова, скица № 21020 от 21.07.2011 г. от СГКК
за имот с идентификатор 68134.4141.689 (номер по
предходен план: 689); мотивирано предложение;
задание за проектиране.
Заявлението е разгледано от ОЕСУТ, като с
решение по протокол № ЕС-Г-1/10.01.2012 г., т. 7,
е прието мотивираното предложение и заданието.
Със Заповед № РД-09-50-209 от 27.02.2012 г. на
главния архитект на Столична община въз основа
на Заповед № РД-09-50-81 от 23.01.2012 г., с която
е одобрено задание, е допуснат да се изработи
ПУП – ИПР на улица от о.т. 122 – о.т. 152а и ПРЗ
за ПИ № 4141.689 за м. Суходол.
С писмо изх. № ГР-94-00-231 от 28.02.2012 г.
заповедите са изпратени до кмета на район „Овча
купел“ за сведение и изпълнение.
Служебно по преписката е приложена транспортно-комуникационна схема за транспортен
достъп и комуникационно обслужване на територията на м. Горна баня – 2, одобрена с протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-77 от 30.09.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-00-231 от 13.03.2012 г.
е внесен проект за ПУП от заявителките с обяснителна записка и извадка от действащия ПУП.
С писмо изх. № ГР-94-00-231 от 19.03.2012 г.
проектът е изпратен в район „Овча купел“ за
съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо рег. № АБ-66-02-26 от 17.09.2012 г.
проектът е върнат от кмета и главния архитект
на район „Овча купел“ с приложено съобщение
(разписен списък), протокол от 11.09.2012 г., 5
обратни разписки. Постъпили възражения няма.
Допълнително са представени: изходни данни
от „Софийска вода“ – АД, от март 2012 г.; заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверено от дирекция
„Зелена система“ при СО на 15.05.2012 г.; фактура
№ 0096796235 от 17.11.2011 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД. Проектът е разгледан и приет
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-72 от 16.10.2012 г.,
т. 4. По поставените от район „Овча купел“ въпроси е взето становище, че проектът отговаря на
приетата транспортно-комуникационна схема и
изменението следва изградената на място улица.
Допълнително е представен проект, съгласуван от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на
19.12.2012 г.
Проектът е съгласуван и от главния проектант
на територията.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
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Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на ПРЗ и ИПУлР е
направено от заинтересованите лица по чл. 124,
ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ
като собственици на поземлен имот с идентификатор 68134.4141.689 (номер по предходен план:
689) – предмет на плана, съгласно приложените
в административната преписка документи за
собственост и скици.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, одобрено е задание, като е спазен
чл. 124, ал. 7 ЗУТ, допуснато е изработването на
проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица, същият е разгледан и приет
от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотът попада преобладаващо в устройствена
зона „Жм“ и част в „Смф2“, в които съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 4 и 14, е
допустимо конкретното предназначение на УПИ
да е за жилищно строителство. Показателите в
матрицата върху графичната част на плана отговарят на нормативите по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът е изработен върху кадастрална карта,
одобрена със Заповед № РД-18-19 от 29.03.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с което е
спазен чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Новообразуваният УПИ XLV-689 е урегулиран
по имотни граници, с което е спазено изискването
на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Улица от о.т.122 – о.т.152 – о.т.152а, одобрена
със Заповед № РД-09-50-495 от 13.05.2005 г., поправена със Заповед № РД-09-50-02 от 4.01.2006 г.
на главния архитект на София, се премахва,
като се одобрява такава по о.т. 122б – о.т. 122г
– о.т. 122д – о.т. 122е, следвайки изградената на
място улица. Изменя се профилът на улица по
о.т. 122а – о.т. 131, чийто предходен профил е одобрен със Заповед № 106 от 7.08.1989 г. Улиците са
в съответствие с транспортно-комуникационната
схема за транспортен достъп и комуникационно
обслужване на територията на м. Горна баня – 2,
включваща геометрично решение и надлъжни
профили, одобрена с решение на ОЕСУТ № ЕСГ-47 от 30.09.2011 г.
Новоодобрената улица осигурява лице (изход)
към новообразуван УПИ XLV-689.
С оглед на горното е налице основание по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14,
ал. 3 ЗУТ относно изменението на уличната
регулация – промяна в устройствените условия,
при които е одобрен действащият план.
С ИПР уличнорегулационната граница, формираща границата на кв. 41а, не се изменя.
С изменението на уличната регулация се предвижда отчуждаване на част от имот 689, 1074,
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които са собственост на частни лица, поради
което и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС компетентен да одобри плана е СОС.
C плана за застрояване в новоотредения УПИ
се ситуира свободностояща 2-етажна сграда за
жилищно строителство при параметри на застрояване в съответствие със зона „Жм“ съгласно
ОУП на СО (2009 г.).
Проектът се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1 и 5, чл. 32,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
В съседните на странична регулационна линия
имоти на УПИ XLV-689 не е предвидено с ПУП
застрояване.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – А Д, „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, както и изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, т. 4 и т. 14 от прилож.
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 124, ал. 3, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3, чл. 31, ал. 1
и 5, чл. 32, ал. 1 и 2, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-72 от 16.10.2012 г., т. 4,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на улична
регулация на м. Кв. Суходол, кв. 41 – промяна
на профила на улица от о.т. 122а – о.т. 131; заличаване на улица от о.т. 122 – о.т. 152 – о.т. 152а и
откриване на улица от о.т. 122б – о.т. 122г – о.т.
122д – о.т. 122е по зелените и кафявите линии,
цифри, букви и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация на
м. Кв. Суходол, кв. 41. Образуване на УПИ XLV689 за имот с идентификатор 68134.4141.689 по
имотни граници по червените и сините линии,
цифри и защриховки съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване за
м. Кв. Суходол, кв. 41, УПИ XLV-689, съгласно
приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите се подават в район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
3141

ОБЩИНА АЛФАТАР
РЕШЕНИЕ № 349
от 25 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Алфатар, одобрява ПУП – план-схема
за газификация на гр. Алфатар в обхват цялата
урбанизирана територия на гр. Алфатар в границите на действащия застроителен и регулационен
план с възложител: „Ситигаз България“ – ЕАД.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Силистра, съгласно чл. 215 ЗУТ.
Председател:
З. Питакова
3174

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 397
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, предложение на кмета на
община Батак и Решение № 4, взето с протокол
№ 1 от 21.01.2014 г. на ЕСУТ при Община Батак,
Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване във връзка с процедура по промяна
предназначението на земеделски земи за поземлен
имот с № 086011, м. Калето по КВС на с. Нова
махала, община Батак, като с план за регулация
се обособява нов урегулиран поземлен имот XI11 – „За гъбарник“, с площ 618 кв. м, а с план за
застрояване се предвижда зона Пп – „Предимно
производствена“, с показатели: Кинт.=2,0; плътност на застрояване<80 %; озеленяване>20 %, с
H<10 м – до два етажа, свободно застрояване,
съгласно проекта.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на нов водопровод ∅ 40 за водоснабдяване на
поземлен имот с № 086011, м. Калето по КВС на
с. Нова махала, община Батак, съгласно проекта.
3. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на нова кабелна линия – ниско напрежение, за
електрическо захранване на поземлен имот с
№ 086011, м. Калето по КВС на с. Нова махала,
община Батак, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
3142
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ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 38
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 17,
ал. 1, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на населено място с. Новоселци, община Видин,
ведно с план-схема по част ВиК и план-схема по
част Електро.
Председател:
П. Трифонов
3143
РЕШЕНИЕ № 39
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на „Общ устройствен план на гр. Видин“ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 10971.82.69
по КККР на гр. Видин, собственост на Спас
Любомиров Сираков, с който предназначението
на имота от „Перспективни зони за обществено
обслужване“ се променя в предназначение за „За
общественообслужващи функции“.
Председател:
П. Трифонов
3144

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 81
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на неурегулирани поземлени имоти
№ 010018 и № 010035 по картата за възстановена
собственост в землището на с. Глухар, община
Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението
чрез кмета на Община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
3177

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
РЕШЕНИЕ № 275
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Летница, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
и нфрас т ру к т у ра във и извън г ра н и ц и т е на
урбанизираната територия на гр. Летница, за
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изграждане на кабелен електропровод 20 kV за
БКТП в ПИ 43476.160.52 по кадастралната карта
на гр. Летница, община Летница, област Ловеч,
в местността Пишманя.
Председател:
Б. Цеков
3145

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 906
от 22 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план за въздушно
отклонение от електропровод 20 kV „Ерден“ в
поземлен имот (ПИ) № 460009 за захранване на
ПИ № 460008 от нов електрически стълб (ж.р.)
и мачтов трафопост, който ще се изгради в ПИ
№ 460008 по КВС, землище с. Долно Белотинци,
община Монтана, съгласно чертежа. Проектът за
трасето и разположението на сервитутните зони
се одобряват по графичната и текстовата част на
проекта, който е неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
И. Иванов
3176

ОБЩИНА ОРЯХОВО
РЕШЕНИЕ № 558
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и Решение № 2014-02-01 от 4.04.2014 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – гр. Оряхово, реши:
Одобрява внесен от възложителя „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, приемник
на „Национална електрическа компания“ – ЕАД,
изменение на действащ ПУП – парцеларен план
за „Въздушна линия 110 kV за изграждане на
втора връзка за подстанция Оряхово“, одобрен с
Решение № 421 от протокол № 34 от 27.06.2013 г.
с нова дължина на трасето 2874 м и с начално
съществуващ стълб от ел. провод „Дунав“, преминаващо с 12 стълба, разположени в имоти с
проектни № 024908, 028976, 029917, 029918, 023904,
023905, 037902, 413901, 414901, 414903, 052928,
052938, по КВС за землището на гр. Оряхово и
край – стълб № 14 в УПИ № I – „За подстанция“
в кв. 120 по ЗРП на гр. Оряхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в едномесечен срок след
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Враца, чрез Община Оряхово.
Председател:
Р. Николов
3146
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ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 71
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 1 от 29.01.2014 г.
Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно
трасе на електропровод за поземлен имот № 029009,
местност Склавски път, в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград.
Трасето на електропровода преминава през поземлен имот № 000213 и поземлен имот № 029007,
местност Склавски път, землище на с. Поленица.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.
Председател:
А. Стоянов
3168
РЕШЕНИЕ № 72
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 2 от 14.03.2014 г.
на ОЕС при УТ на Община Сандански Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно трасе на електронна оптична съобщителна
мрежа на „Вайтъл – И“ – ЕООД, в землището
на гр. Сандански и землището на с. Поленица,
община Сандански.
Трасето преминава през имоти № 65334.97.65,
65334.102.116, 65334.94.41, 65334.95.34, 65334.102.151 в
землището на гр. Сандански и имоти № 57176.0.152,
57176.0.153, 57176.2.2, 57176.2.20 в землището на
с. Поленица.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.
Председател:
А. Стоянов
3210

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 22
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-10,
взето по протокол № 8 от 3.12.2013 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня, Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
границата на урбанизираната територия – водопровод за питейно-битово водоснабдяване, противопожарни нужди и канализационно отклонение
за отвеждане на отпадъчни и дъждовни води и
външно електрозахранване – средно напрежение,
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за захранване на обект: „Сграда за обществено
обслужване с предназначение „Семеен хотел“,
предвидена с проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ в обхват
поземлен имот с идентификатор № 65365.32.112,
местност Света вода, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня, в обхвата на поземлени имоти
с идентификатори № 65365.35.99, 65365.32.112 и
65365.32.319 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня съгласно графичната част на приложения към това решение проект за подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП), с възложител Борислав Ангелов Малинов
и Александър Ангелов Малинов.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
на Община Сапарева баня.
Председател:
П. Чучуганов
3147
РЕШЕНИЕ № 23
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-14,
взето по протокол № 8 от 3.12.2013 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня, Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
границата на урбанизираната територия – външно
електрозахранване – средно напрежение; водопровод за питейно-битово водоснабдяване за
захранване на обект: „Три малкоетажни къщи
за настаняване на туристи“, предвидена с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181, местност Под ридо,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня в
обхвата на поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.35.99, 65365.35.193, 65365.35.184, 65365.35.183
и 65365.35.67 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня съгласно графичната част на приложения към това решение проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
с възложител „КОД – 2006“ – ЕООД.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
на Община Сапарева баня.
Председател:
П. Чучуганов
3148
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РЕШЕНИЕ № 24
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21 , ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-13,
взето по протокол № 8 от 3.12.2013 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня, Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
границата на урбанизираната територия – канализационно отклонение за отвеждане на битови
отпадни води и дъждовни води и външно ел.
захранване – средно напрежение, за захранване
на обект: „Една сграда за обществено обслужване
с предназначение „Хотел“, предвидена с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107, местност Фръчковица,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня в
обхвата на поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.35.105, 65365.35.95, 65365.35.96, 65365.35.79
и 65365.45.41 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня съгласно графичната част на приложения към това решение проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
с възложител „КОД – 2006“ – ЕООД.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
на Община Сапарева баня.
Председател:
П. Чучуганов
3149
РЕШЕНИЕ № 25
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-4,
взето по протокол № 8 от 3.12.2013 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня, Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
границата на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за
питейно-битово водоснабдяване и противопожарни нужди, външно електрозахранване – ниско
напрежение, за обект: „Малкоетажна сграда за
настаняване на туристи“, предвидена с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на
земеделска земя за собствени неземеделски нужди
за поземлен имот с идентификатор № 65365.24.2,
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местност Герено, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня в обхвата на поземлени имоти
№ 65365.24.19 и 65365.24.622 по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня съгласно графичната
част на приложения към това решение проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), с възложител Симеон Стойнев
Кацарски.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
на Община Сапарева баня.
Председател:
П. Чучуганов
3150
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30. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 април 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5706646
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2351687
Инвестиции в ценни книжа
19443685
Всичко активи:
27502018
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
10025138
Задължения към банки
6326620
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4611129
Задължения към други депозанти
1523088
Депозит на управление „Банково“
5016043
Всичко пасиви:
27502018
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова

РЕШЕНИЕ № 26
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-12,
взето по протокол № 8 от 3.12.2013 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня, Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
границата на урбанизираната територия – канализационно отклонение за отвеждане на битови
отпадни води и дъждовни води и външно ел.
захранване – средно напрежение, за захранване на обект: „Средноетажна жилищна сграда“,
предвидена с проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ в обхват
поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10,
местност Валявица, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 65365.35.10, 65365.35.193,
65365.35.194, 65365.35.195, 65365.35.99, 65365.35.181,
65365.35.39, 65365.35.67, 65365.35.183, 65365.35.184 и
65365.35.37 по кадастралната карта на гр. Сапарева
баня съгласно графичната част на приложения
към това решение проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), с
възложител „Русинко“ – ООД.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
на Община Сапарева баня.
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Председател:
П. Чучуганов

Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 април 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
33252
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1431628
Дълготрайни материални и
нематериални активи
154953
Други активи
11759
Депозит в управление „Емисионно“
5016043
Всичко активи:
6647635
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2663804
Други пасиви
23163
Всичко задължения:
2686967
Основен капитал
20000
Резерви
3923366
Неразпределена печалба
17302
Всичко собствен капитал:
3960668
Всичко пасиви:
6647635
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
3140
2. – Министърът на регионалното развитие на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава,
че е издал Разрешение за строеж № РС-22 от
7.05.2014 г. на „Летище София“ – ЕАД, за обект
„Нова пътека за рулиране в източния край на
писта за излитане и кацане и Нова скоростна
пътека за рулиране между пътеки за рулиране
„D“ и „E“, Етап 1: Подобект 1 – Нова пътека за
рулиране в източния край на писта за излитане
и кацане; Етап 2: Подобект 2 – Нова скоростна
пътека за рулиране между пътеки за рулиране
„D“ и „E“, в УПИ XI, кв. 2 по плана на „Летищен комплекс – София“. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Вър
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ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРР.
3218
3. – Министърът на регионалното развитие на
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е издал
Разрешение за строеж № РС-23 от 7.05.2014 г. на
„Летище София“ – ЕАД, за обект „Разширение
на перона северно от пътека за рулиране „J“ за
бизнес авиация“, в УПИ X и УПИ XI, кв. 2 по
плана на „Летищен комплекс – София“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРР.
3219
4. – Министърът на регионалното развитие на
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е издал
Разрешение за строеж № РС-24 от 7.05.2014 г. на
„Летище София“ – ЕАД, за обект „Разширение
на перона източно от пътека за рулиране „K“
за пътнически самолети, в т. ч. и разширение
на антиобледенителна площадка изток“, Етап 1:
Подобект 1 – Разширение на перона източно от
пътека за рулиране „K“ за пътнически самолети;
Етап 2: Подобект 2 – Разширение на антиобледенителна площадка изток, в УПИ X и УПИ XI,
кв. 2 по плана на „Летищен комплекс – София“.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МРР.
3220
20. – Министърът на регионалното развитие
съобщава, че на основание § 52, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66
от 2013 г.), чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 145, ал. 2 във
връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ (в редакцията им преди ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
е издадено Разрешение за строеж № РС-20 от
29.04.2014 г. за обект: Пътен възел „Българово“
при км 352+084 по километража на АМ „Тракия“;
участък „Оризово – Бургас“ от км 325+280 до км
360+568,46, в рамките на териториалния обхват
на транспортната територия – държавна собственост, съгласно одобрените от Министерството
на регионалното развитие технически проекти,
неразделна част от разрешението за строеж, и
при спазване условията на Министерството на
културата с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
3195
43. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-18 от 24.04.2014 г.
на Министерството на регионалното развитие за
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обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци,
с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви учебен
полигон „Ново село“, разположен на територията
на община Сунгурларе, област Бургас, и община
Котел, област Сливен, етап VI: Отклонение за
напорен резервоар (НР), с. Мокрен, от В14 на км
1+371,50 от отклонението от довеждащия водопровод до НР, с. Мокрен, намиращ се в землището
на с. Мокрен, община Котел, област Сливен, с
разпореждане за предварително изпълнение по
реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРР,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
3202
406. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Перник,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 0652/2011/000403 от 8.05.2014 г. възлага на
„Румасия – 2005“ – ЕООД, ЕИК 113580700, със
седалище и адрес на управление гр. Трън, община
Трън, област Перник, ул. Тенеси 1, представлявано от Асен Руменов Асенов: сграда – общежитие
„Ерма – 1“, намираща се в гр. Трън, община
Трън, област Перник, ЕКАТТЕ 73273, двуетажна,
масивна, ЗП 220 км. м, година на построяване
1974 г., заедно с право на строеж върху мястото
за сумата 9200 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
3203
140. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, ИРМ –
Сливен, на основание ч л. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ 4236/2011/000139 от 7.05.2014 г. възлага на Наталия Юриевна Карапеткова следния недвижим
имот: НИ с идентификатор № 67338.525.80.1.9 в
Сливен, а именно: апартамент № 9, ет. 5, вх. А,
жил. бл. 15А, кв. Българка, по подробния устройствен план на гр. Сливен, застроен върху
96,05 кв. м, състоящ се от дневна, две спални,
трапезария, кухня – бокс и сервизни помещения,
при граници: изток – външен зид, запад – жилище № 10 и стълбище, север – външен зид,
юг – външен зид, заедно с принадлежащото избено
помещение № 9 с полезна площ 12,18 кв. м, при
граници: изток – външен зид, запад – коридор,
север – външен зид, юг – общо помещение, заедно
със съответните идеални части от отстъпеното
право на строеж върху общинска земя и 4,92 %
ид.ч. от общите части на сградата. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията
по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.
3205
384. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на
недвижим имот № 225/2010/000371 от 30.04.2014 г.
възлага на „Ритекс“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/
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ЕИК по ЗТР: 115844180, адрес за кореспонденция:
Пловдив, ул. Стою Шишков 6, представлявано от
Тоньо Генев Бакалов, следния недвижим имот:
поземлен имот с кадастрален идентификатор
56784.539.115 с обща площ 5162 кв. м, намиращ
се в Пловдив, ж.к. Тракия – индустриална зона,
ул. Асеновградско шосе 1, представляващ УПИ
II – стопанска дейност, кв. 14 по ПУП на югоизточна промишлена зона – гр. Пловдив, ведно
с построената в него едноетажна масивна железобетона производствена сграда с кадастрален
идентификатор 56784.539.115.1 – леярен цех с обща
застроена площ 3520 кв. м, ведно с припадащите се идеални части общо в размер 5153/223855
ид. ч. от общи пътища, при граници на парцела:
съседни поземлени имоти с идентификатори
56784.539.113, 56784.539.114, 56784.539.116 – североизток – вътрешен път, граничещ с парцел
III – стопанска дейност, северозапад – У ПИ
I – стопанска дейност, югоизток – вът решен
път, граничещ с парцел II – инженерна инфраструктура, югозапад – вътрешен път, за сумата
648 800 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
3204
418. – Националната спортна академия „Васил Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет
обявява конкурси за академичните длъжности:
главен асистент в област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Информационни
технологии за анализ на движенията в спорта“, за
нуждите на секция „Информационни технологии
за анализ на движенията“ към ДЕОИТ; професор
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6.
Спорт, специалност „Фехтовка“, за нуждите на
сектор „Фехтовка“ при катедра „Тежка атлетика,
бокс, фехтовка и спорт за всички“, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в Правилник
за придобиване на научната степен „Доктор на
науките“ и за заемане на академични длъжности
в Национална спортна академия „Васил Левски“
(НСА). Документи по конкурса се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА
„Васил Левски“, каб. 403, ет. ІV, Студентски град.
3206
45. – На ц иона л н и я т военен у н и верси те т
„Васил Левски“ – гр. Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент“ от област на висшето образование 9 „Сигурност на отбраната“, професионално
направление 9.2 „Военно дело“, научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (отбрана
и национална сигурност)“ (по учебните дисциплини: „Теоретични основи на военната логистика“, „Тактика на логистичните подразделения“,
„Логистика с ГСМ“ и „Вещева логистика“), за
военнослужещ в катедра „Стопанско управление
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и логистично осигуряване“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“. Изисквания
към кандидатите:
– „подполковник“ с код на длъжността 3142
9001; „майор“ („капитан“ с изпълнени условия
по чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България) с код на длъжността 3131 9026,
ВОС – 5101, 5401, 5001 или 5011;
– да са придобили образователна и научна
степен „доктор“;
– да владеят английски или френски език на
ниво не по-ниско от 2-2-2-2 по STANAG 6001;
– да притежават разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво не по-ниско
от „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова
разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на
класифицираната информация). Документите да
отговарят на изискванията на Заповед № ОХ602 от 19.07.2011 г. на министъра на отбраната и
Заповед № ОХ-294 от 25.04.2014 г. на министъра
на отбраната. Заповедите са обявени на сайта на
Министерството на отбраната. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, гр. Велико Търново, бул.
България 76, тел. за контакти: 062/618-832.
3207
12. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Инженерно-педагогическия
факултет в гр. Сливен за професор по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност
„Теория на възпитанието и дидактика“ за нуждите
на катедра „Педагогика и мениджмънт“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в отдел „Човешки ресурси“, тел.
044 667 323.
3182
13. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Инженерно-педагогическия
факултет в гр. Сливен за доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Електрически мрежи
и системи“ за нуждите на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „Човешки ресурси“,
тел. 044 667 323.
3183
85. – Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конкурси за
главни асистенти по: 1.2. Педагогика (Теория на
възпитанието и дидактика) – един; 5.13. Общо
инженерство (Технология за оползотворяване
и третиране на отпадъците) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент
Охридски 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел.
81 63 120 и 81 63 136.
3181
32. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за приемане на редовни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2013/2014 г.
(попълване на бройки) на основание Решение
на МС № 288 от 10.05.2013 г., чл. 3 от Закона за
развитие на академичния състав в Република
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България (ДВ бр. 38 от 2010 г.), чл. 42, ал. 4 и
чл. 68 ЗВО съгласно приложението. В срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“
кандидатите подават следните документи: 1.
заявление (типов образец, попълва се при подаването); 2. автобиография; 3. диплом за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ с приложението (оригинал и копие);
4. удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. други документи, удостоверяващи
интереси и постижения в съответната научна
област. Справки и приемане на необходимите
документи: ТУ – Варна, стая 319, НУК, П. Йосифова, тел. 052-383-242.
Приложение
Ши- Области на висше образование, Бройки
фър професионални направления и редовно
докторски програми
1
5.

2

3

Технически науки

5.1. Машинно инженерство
Технология на машиностроителните материали

1

Технология на машиностроенето

1

Двигатели с вътрешно горене

1

5.2. Електротехника, електроника и
автоматика
Теория на автоматичното управление

1

А вт омат изац и я на п роизводството

1

Теоретична електротехника

1

5.3. Комуникационна и компютърна
техника
Компютърни системи, комплекси
и мрежи

1

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Корабостроене и кораборемонт

3

Управление и организация на
промишления транспорт (воден
транспорт)

1

Управление на кораби и корабоводене

1

5.13. Общо инженерство
Ергономия и промишлен дизайн
1
3209
95. – „Специализирана болница за активно
лечение на хематологични заболявания“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за главен асистент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност 03.01.39 Хематология
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и преливане на кръв за нуждите на Клиниката
по хематология към СБАЛХЗ – ЕАД, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи съгласно изискванията на раздел ІІ
на ЗРАСРБ се подават в отдел „Човешки ресурси“, София 1756, ул. Пловдивско поле 6, тел.
02/9701-170.
3184
1. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София, към
Селскостопанската академия обявява конкурси
за академични длъжности по професионално
направление 6.1. Растениевъдство, както следва:
професор – един по научна специалност „Агрохимия“ за нуждите на отдел „Агроекология“;
главен асистент – един по научна специалност
„Мелиорации“ (вкл. почвена ерозия и борбата с
нея) за нуждите на отдел „Физика на почвата“,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, София 1080, ул. Шосе Банкя 7.
3208
556. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че са
продадени следните общински обекти: през март
2014 г.: 1. помещение към трафопост, гр. Банкя,
с. Клисура, ул. Балканска, кв. 3, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“,
продадено на Николай Филиппович Бардар за
14 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
през април 2014 г.: 1. търговско помещение, ж.к.
Суха река, бл. 18, северно от вх. Б, ет. 1, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, продадено на „Ваниса“ – ООД,
представлявано от Георги Момчилов Димитров,
за 42 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2.
поземлен имот с идентификатор 68134.1380.184 в
УПИ I, кв. 172, ул. Елов дол 27, м. НПЗ „Военна
рампа-запад“, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, продаден на
„Топсистем“ – ЕООД, представлявано от Милен
Милков Желязков, за 40 000 лв.; на основание
чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
8000 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в
размер 48 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 3. УПИ VII-1386, кв. 15А, м. НПЗ „Хаджи
Димитър“, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“, продаден на ЕТ
„Стоми – Стоимен Грозданов“ чрез пълномощник
Снежана Стоименова Асенова за 137 000 лв.; на
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 27 400 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 164 400 лв., изплатени
изцяло от купувача; 4. помещение, ж.к. Красна
поляна – I част, бл. 38Б, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“, продадено на Теменужка Йонова Първанова чрез пълномощник Явор Стоянов Стоянов
за 53 000 лв., изплатени изцяло от купувача;
сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3
ЗДДС); 5. УПИ I-8, кв. Враждебна, между ул.
46 и ул. 47, София, общински нежилищен имот,
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стопанисван от район „Кремиковци“, продаден
на „МД Инжинеринг“ – ООД, представлявано от
Огнян Христов Мишев, за 200 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 40 000 лв.; продажната цена на обекта с
ДДС е в размер на 240 000 лв., изплатени изцяло
от купувача; 6. УПИ II-902,903 и 904, кв. Враждебна, ул. 47, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“, продаден
на „МД Инжинеринг“ – ООД, представлявано от
Огнян Христов Мишев, за 71 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 14 200 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 85 200 лв., изплатени изцяло
от купувача; 7. магазин, ж.к. Гевгелийски, бл. 1,
прохода между вх. А и вх. Б, София, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“, продаден на Радостина Асенова Георгиева
за 19 000 лв., изплатени изцяло от купувача;
сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3
ЗДДС); 8. търговско помещение с идентификатор
68134.1603.5813.2.46 (бивша поща), ж.к. Дървеница, бул. Климент Охридски 5, партер, дясно
от вх. А, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Студентски“, продадено
на „Мусцаки“ – ООД, представлявано от Иван
Вълчев Гърнев, за 97 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 9. поземлен имот с идентификатор
81949.23.901, София, бул. Симеоновско шосе 9,
м. Барите, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Изгрев“, София, продаден на
„Дева Транс“ – ООД, представлявано от Стефан
Бориславов Божков, за 420 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 84 000 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 504 000 лв., изплатени изцяло
от купувача.
3198
30. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и
застрояване на м . Зони Г – Центъра (част) заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура
в граници: бул. Витоша, бул. Патриарх Евтимий, ул. Проф. Фритьоф Нансен, бул. Евлоги
Георгиев, ул. 6 септември, ул. Граф Игнатиев,
ул. Княз Александър I, ул. Гурко и ул. Алабин.
Собствениците на поземлени имоти, включени
в съсобствени урегулирани поземлени имоти, е
необходимо да представят договори по реда на
чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ. При представяне на такива
съсобствените урегулирани поземлени имоти
следва да бъдат изключени от плана за регулация и застрояване. Проектът е изложен в район
„Средец“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ във
връзка с § 124 ЗИДЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Средец“.
3252
10. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
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проект за ПУП – план за улична регулация за
обслужваща улица от о.т. 1 до о.т. 13 между масиви 93, 94 и 95 в местност Дванадесетте (бивша
Оникилика), землище гр. Бургас. Разработката е
изложена за разглеждане в ТД „Освобождение“.
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 на съобщението в „Държавен вестник“.
3152
8. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено
разрешение за строеж № 76 от 10.05.2014 г. за
обект: „Метален навес за съхранение на авиационен бензин във варели на територията на
летище Варна“. Строежът попада в имот с идентификатор 00182.307.43 по кадастралната карта
на летище Варна, представляващ УПИ II-43, в
кв. 6 по плана на летище Варна. Разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез областния управител
на област с административен център Варна в
14-дневен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
3263
77. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
и застрояване (ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4,
местност Ачмите, по КВС на землището на
с. Тополи и кв. 5, кв. 6, кв. 7 и кв. 8, местност
Трошеви ниви, по КК на землището на кв. Владислав Варненчик, Варна. Проектът е изложен
в техническата служба на кметство Тополи при
Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Варна чрез кметство Тополи.
3178
45.– Община Враца на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствени план (парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии) за изграждане на
водопровод от каптаж „Долен извор“ в поземлен
имот с идентификатор 152002, местност Бучил,
до регулацията на с. Паволче, община Враца. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта
в общината (стая № 2) и да направят писмени
възражения, предложения и искания по тях.
3269
262. – Община Девин на основание чл. 25, ал. 4
ЗОС обявява, че е издадена Заповед № РД-09-116
от 14.03.2014 г. на кмета на община Девин за отчуждаване на част от имоти – частна собственост,
за изграждане на пешеходна зона (тротоари) за
източен подход на гр. Девин, ул. Освобождение,
както следва:
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.945
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ застроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
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16 кв. м и плодно дърво; имотът е собственост на
Васил, Антон, Величко Николови Карагегови с
размер на дължимото обезщетение 515 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.940
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ незастроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
4 кв. м; имотът е собственост на Емануил Тодоров
Каров с размер на дължимото обезщетение 116 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.939
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ незастроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
10 кв. м и плодни дръвчета; имотът е собственост
на наследници на Стайко Василев Седянков с
размер на дължимото обезщетение 364,60 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.938
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ незастроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
16 кв. м; имотът е собственост на наследници на
Шина Анастасова Бадева с размер на дължимото
обезщетение 532,40 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.933
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ незастроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
17 кв. м; имотът е собственост на наследници
на Цонка Димитрова Стоева, Мария Димитрова
Архипова и Добринка Димитрова Тодорова с
размер на дължимото обезщетение 494 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.932
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ застроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
4 кв. м; имотът е собственост на Чавдар Събинов
Дъбанов и Енка Бораджиева с размер на дължимото обезщетение 116 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.929
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ незастроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
54 кв. м; имотът е собственост на наследници на
Рада Сотирова Мурджева с размер на дължимото
обезщетение 1568 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.1148
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ застроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
15 к в. м; имот ът е собст веност на „Му рсалец“ – ЕООД, с размер на дължимото обезщетение 436 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.505.1144
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ застроен терен, трайно предназначение
на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване – до 10 м, с
площ 202 кв. м; имотът е собственост на „Теп
Транс“ – ООД, с размер на дължимото обезщетение 5866 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.505.1146
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ застроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
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ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
19 кв. м; имотът е собственост на Диана и Николай Росенови Башкови с размер на дължимото
обезщетение 552 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.505.5219
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ застроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
53 к в. м; имот ът е собственост на „Борник
фуд“ – ЕООД, с размер на дължимото обезщетение 1539 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.505.1146
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ застроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
35 кв. м; имотът е собственост на Борис Васков
Петков с размер на дължимото обезщетение
1016 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.505.1791
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ застроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
77 кв. м; имотът е собственост на ЕТ „Данчо
Любенов – Синчец“ с размер на дължимото
обезщетение 2236 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.505.1792
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ застроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
92 кв. м; имотът е собственост на ЕТ „Данчо
Любенов – Синчец“ с размер на дължимото
обезщетение 2672 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.505.2146
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ застроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
59 кв. м; имотът е собственост на ЕТ „Стоян
Пехливанов“ с размер на дължимото обезщетение 1713 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.855
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ незастроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
40 кв. м и плодно дърво; имотът е собственост
на Рамзие Салиева Кокова и Минка Събинова
Бошнакова с размер на дължимото обезщетение
1242 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.1144
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ незастроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
39 кв. м и плодни дръвчета; имотът е собственост
на Победа Василева Попова с размер на дължимото обезщетение 1683,50 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.969
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ незастроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
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55 кв. м и дръвчета; имотът е собственост на Васил Серафимов Василев с размер на дължимото
обезщетение 1623 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.960
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ застроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
51 кв. м и плодни дръвчета; имотът е собственост
на Мирослав Серафимов Василев с размер на
дължимото обезщетение 2268,51 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.959
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ застроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
37 кв. м и плодни дръвчета; имотът е собственост на Златко Димитров Митрев и Величка
Димитрова Митрева с размер на дължимото
обезщетение 1288,84 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.504.956
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ застроен терен, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване – до 10 м, с площ
8 кв. м и плодни дръвчета; имотът е собственост
на Иван Тодоров Караданов с размер на дължимото обезщетение 731,44 лв.;
– част от имот с кадастрален номер 20465.160.16
по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ незастроен терен, трайно предназначение
на територията – земеделска, начин на трайно
ползване – нива, м. Лъката, землище Девин, с
площ 29 кв. м; имотът е собственост на Юри
Невенов Мартинов с размер на дължимото обезщетение 210 лв.
Обезщетенията ще се изплащат по банков път
чрез „Асет банк“, клон Смолян, офис Девин, след
14.03.2014 г. при представяне на банкова сметка
от собствениците и наследниците.
3130
4. – Община гр. Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план – свлачище
по път SLV 1005 (Нейково – граница на община Сливен) на км 14 + 800. Обхватът на пътя
засяга имоти 1.47, 79.19, 79.2 и 482.1 по картата
на възстановената собственост на с. Нейково.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3241
53. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – план за регулация и застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ със схеми
на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2
ЗУТ за част от територията по плана на Югоизточна промишлена зона, гр. Пловдив, включваща ПИ с ИД № 56784.539.550, № 56784.539.350,
№ 56784.539.599, № 56784.539.600, № 56784.539.551,
№ 56784.539.468 и № 56784.539.469 по кадастралната карта на гр. Пловдив. Проектът е изложен за
запознаване в Община Пловдив, пл. Централен 1,
ет. 7, стая 5, Пловдив 4000. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Пловдив.
3153
5. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение
до имот с идентификатор 63427.299.23 в местност
Саръ баир, землище Средна кула, гр. Русе. 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 общинската администрация.
3225
98. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на водопровод за УПИ 038015, местност
Бан ята, землището на с. Леву ново, община
Сандански, област Благоевград. Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод
в уличната мрежа на с. Левуново, преминава
през ПИ 000062 – полски път, местност Банята,
трасе по друг проект от магистрала „Струма“ и
ПИ 000023 – полски път, местност Киселица,
всички в землището на с. Левуново. Планът е
изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3278
14. – Община Севлиево на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти
на земеделски земи, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ,
местност Старите къщи, землище на с. Стоките, които са изложени в Община Севлиево, пл.
Свобода 1. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
3268
5. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план за „Ел. захранващ
кабел 20 kV за МВЕЦ „Невразум“, землище
на с. Сенокос, община Симитли“. Трасето на
новопроектирания ел. захранващ кабел е разположено в землищата на с. Сенокос и с. Стара
Кресна с обща дължина 8545,74 м, като от тях на
територията на с. Сенокос са 3284,7 м. Засегнати
от сервитута на проектния ел. кабел 20 kV са
следните имоти в землището на с. Сенокос: имот
№ 000100 с НТП – местен път, собственост на
община Симитли; имот № 000129 с НТП – местен път, собственост на община Симитли; имот
№ 000139 – НТП – път IV клас, собственост на
община Симитли; имот № 000140 – НТП – местен път, собственост на община Симитли; имот
№ 0 00141 – НТП – път I V к лас, собственост
на общ и на С и м и тл и; и мо т № 0 0 0143 – маха ла Д якова; имот № 0 0 0160 – НТП – пасище, мера, собственост на община Симитли; имот
№ 023001 – НТП – пасище, мера, собственост
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на община Симитли. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до община Симитли.
3267
5. – Община Созопол (ЕК АТТЕ 67800), област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица по смисъла
на чл. 131 ЗУТ, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на
техническата инфрастаруктура извън границите
на урбанизираните територии за: Второстепенни
улици: от осова точка 160-159-158-157-156-155-150149-148-147-146-145-144-143-142-141-140-139-138-137136-135-134-133-132-131-130-129, като улицата е
проектирана от о.т. 160 до о.т. 150 с ширина 8 м, от
които 5 м улично платно и тротоари двустранно
по 1,50 м и от о.т. 150 до о.т. 129 с ширина 7 м, от
които 5 м улично платно и тротоари двустранно
по 1 м; от осова точка 104-105-106-107 с ширина
9 м, от които 6 м улично платно и тротоари
двустранно по 1,50 м, завършваща с уширение
с дължина 27,42 м и ширина 17,60 м; от осова
точка 53-54-55-56 с ширина 7,50 м, от които 6 м
улично платно и тротоар едностранно от 1,50 м,
завършваща с уширение с дължина 33,20 м и
ширина 20,03 м, местност Соленки, землище
гр. Созопол и землище с. Равадиново. Проектът
се намира в сградата на Община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план пред
общинската администрация.
3266
325. – Община гр. Средец, област Бу ргас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: път ІІ-53
„Ямбол – Средец“, у част ък г раницата ОП У
Ямбол/ОПУ Бургас – Средец от км 212+600 до
км 212+956,44, парцеларен план – селскостопански фонд. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се запознаят с проекта в Община
Средец и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3243
135. – Община Суворово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП за
изграждане на уличен водопровод за захранване
на ПИ 181065 по КВС на земеделските земи на
землище Суворово. Трасето засяга следните имоти:
ПИ 000601, ПИ 000645, ПИ 181022, ПИ 181023,
ПИ 181058, ПИ 181059, ПИ 181060, ПИ 181061 и
ПИ 181065, представляващи частна и общинска
публична собственост. Проектът е изложен в
отдел „Устройство на територията“ при Община
Суворово, ет. 4, стая 402. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, гр. Суворово.
3242

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 9

10.– Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация на квартали 293 и 294 в гр. Хасково. Премахва се задънена улица с осови точки
о.т. 1258 и о.т. 1257. Проектира се улица с изход
на бул. Г. С. Раковски с осови точки о.т. 1258 до
нова о.т. 3559. Ширината на улицата се проектира
в съответствие с ширината на досегашната задънена улица. С цел обособяване на паркоместа
по ул. Странджа планина се изменят: северната
регулационна линия на УПИ ІІ – за жил. строителство, трафопост, детска площадка и КОО,
кв. 294; южната регулационна линия на УПИ VІІІ,
кв. 293. Изменя се отреж дането на У ПИ ІІ,
кв. 294 от „за жил. строителство, трафопост,
детска площадка и КОО“ в „за жил. строителство, трафопост, детска площадка и обществено
обслужване“. УПИ VІІІ, кв. 293, се отрежда „за
жилищно строителство“. Изменението на плана
за регулация е показано с кафяви линии, щрихи
и надписи и зелени линии и надписи в проекта.
Проектът се намира в Дирекция „Устройство на
територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая
№ 13, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник
и четвъртък от 9 до 12 ч. 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
3265
824. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация за
улица с ос.т. 177-170-164 по плана на с. Бенковски,
като същата се измества по съществуващи имотни граници и асфалтово трасе, което изменение
води и до изменение на плана за регулация за
УПИ Х-92, ХI-93, ХII-94 и I-33 от кв. 47, УПИ
Х-101 от кв. 46 и УПИ I-96 от кв. 40 по плана
на с. Бенковки, община Кирково, като регулационните линии се поставят в съответствие със
съществуващите към уличната регулация имотни
граници. Проектът за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация и
план за регулация е изложен в сградата на Община Кирково, ул. Дружба 1, ет. 2, стая № 11,
и може да бъде разгледан всеки работен ден от
9 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на
ПУП – ПУР – ПР до общинската администрация
на Община Кирково, ул. Дружба 1.
3154
75. – Община с. Никола Козлево, област Шумен, съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПР) на
с. Крива река, с обхват: кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Проектът
предвижда регулацията да минава по имотните
граници на поземлените имоти в тези квартали.
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Проектът може да бъде разгледан в стая № 31 на
общинската администрация – Никола Козлево. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Никола Козлево в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
3244

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е образувано административно
дело № 1016 по описа за 2014 г. на съда по жалба на Валентин Александров Ройнов, Даниела
Георгиева Атанасова, Петко Григоров Атанасов
и „Статос“ – ООД, срещу Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Асеновград в
частта на приложение № 2, раздел „Услуги, предоставяни от дейност „Инспекторат, паркинги и
гаражи“, в която се създава нова т. 4а въз основа
на Решение № 1277, взето на Четиринадесето редовно заседание с протокол № 40 от 29.01.2014 г.
на ОбС – Асеновград. Ответник по жалбата е
кметът на община Асеновград. Делото е насрочено за 10.07.2014 г. от 14,30 ч.
3246
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 27 състав, призовава Анелия Михайлова
Бирова с адрес София, кв. Красно село, ул. Яков
Крайков 27, вх. Е, ет. 4, ап. 24, и Борис Бойков
Биров да се явят в съда на 17.06.2014 г. в 11 ч. като
заинтересовани страни по адм. дело № 41/2014 г.,
образувано по жалба на Васил Георгиев Китов
против Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на
изпълнителния директора на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заинтересованите
страни да посочат съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
3270
Айтоският районен съд, гражданска колегия,
III състав, уведомява Пастон Абдулах Милков,
роден на 9.05.1980 г., без постоянен и настоящ
адрес в Република България, че по искова молба, заведена от Таня Апостолова Милкова, е
образувано гр.д. № 3/2014 г. по описа на съда. В
двуседмичен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ Пастон Абдулах Милков
да се яви в деловодството на съда, за да получи
копие от исковата молба с приложените към нея
доказателства ведно с указания съгласно разпоредбата на чл. 131 ГПК.
3271
Софийският районен съд, гражданско отделение, 57 състав, призовава Марио Франц Хофбауер
с постоянен адрес София, ж.к. Зона Б-18, бл. 6,
ет. 5, ап. 21, да се яви в съда на 13.06.2014 г. в
10 ч. като ответник по гр. д. № 20412/2006 г.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3213
Софийският районен съд, гражданско отделение, 57 състав, призовава Антонина Панталеева
Неделчева с постоянен адрес София, ж.к. Зона
Б-5, бл. 9, вх. Б, ет. 17, ап. 167, да се яви в съда
на 13.06.2014 г. в 10 ч. като ответница по гр.д.
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№ 20412/2006 г. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3228
Софийският районен съд, гражданско отделение, 57 състав, призовава Петър Панталеев
Петров с постоянен адрес София, Горна баня, ул.
Топло изворче 9, да се яви в съда на 13.06.2014 г.
в 10 ч. като ответник по гр.д. № 20412/2006 г.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3229
Тутраканският районен съд призовава Юмер
Фарук Селви, роден на 5.02.1974 г., жител на Р. Турция, с постоянен адрес в България – Тутракан,
ул. Крепостта 79, да се яви в съда като ответник
в двуседмичен срок считано от обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на съобщение
по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка с предявения от
Сабрие Нами Сеновалъ иск с правно основание
чл. 49, ал. 1 СК по гр. д. № 139/2014 г., както и да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК,
като съдът ще му назначи особен представител.
3185
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 498/2012 г.
за политическа партия „Гражданско обединение
за реална демокрация“ (ГОРД), както следва:
вписва нов устав, приет с решение на извънреден
Национален съвет, проведен на 22.02.2014 г., който представлява неразделна част от решението;
вписва за председател на Националното изпълнително ръководство Христо Георгиев Георгиев;
вписва като нов член на Националното изпълнително ръководство Данаил Данаилов Кошев;
вписва освобождаването на Славчо Пенев Бинев
от качеството на председател на Националното
изпълнително ръководство, Румен Нейчев Ралчев от качеството му на заместник-председател
на Националното изпълнително ръководство,
Полина Кръстева Карастоянова от качеството
є на заместник-председател на Националното
изпълнително ръководство, Светослав Генадиев
Георгиев и Станислав Георгиев Недков; вписва
като председател на Националния надзорен съвет Симеон Валентинов Христов; вписва новите
членове на Националния надзорен съвет Манол
Михайлов Ангелов и Васко Иванов Връбчев;
вписва освобождаването на Таня Иванова Георгиева от качеството є на заместник-председател
на Национален надзорен съвет, Александър Георгиев Бакалов, Марио Марков Константинов
и Валери Лазаров Лазаров – членове на Национален надзорен съвет; вписва освобождаването
на Национална вътрешноарбитражна комисия
в състав: Данчо Боянов Джиков – председател,
Иван Кирилов Палчев – заместник-председател,
Розалия Василева Николова, Симеон Василев
Найденов, Мирчо Руменов Войчин. Партията се
представлява от председателя Христо Георгиев
Георгиев.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
475. – Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ – АД, на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за всеобхватния доход

(Хил. лв.)
2013 г.
1 062
543
66
157
1 828
(560)
(1 046)
(29)
(129)
(12)
(1 776)
(177)
(125)
(125)

Приходи от управление на Универсален пенсионен фонд
Приходи от управление на Професионален пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд
Приходи от лихви
Други финансови приходи, нетно
Общо приходи
Оперативни разходи
Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Други разходи
Други финансови разходи, нетно
Общо разходи
Увеличение на специализираните резерви
Загуба за периода
Друг всеобхватен доход
Общо всеобхватен доход за периода
Отчет за финансовото състояние
31.12.2013 г.
Активи

2012 г.
881
506
80
183
49
1 699
(522)
(969)
(23)
(106)
(1 620)
(172)
(93)
(93)
(Хил. лв.)

31.12.2012 г.
Рекласифицирана

31.12.2011 г.
Рекласифицирана

Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения
Нематериални активи

22

22

16

146

143

153

Финансови активи на разположение за продажба

1 038

1 038

1 038

Общо нетекущи активи

1 206

1 203

1 207

164

88

73

93

24

4

Текущи активи
Вземания от пенсионните фондове
Други текущи вземания
Финансови активи, държани за търгуване

911

800

736

Парични средства и парични еквиваленти

2 039

2 231

2 275

Общо текущи активи

3 207

3 143

3 088

Общо активи

4 413

4 346

4 295

5 000

5 000

5 000

(1 750)

(1 657)

(1 552)

(125)

(93)

(105)

Пасиви, собствен капитал и резерви
Собствен капитал и специализирани резерви
Основен капитал
Загуба от минали години
Загуба за периода
Специализирани резерви

918

739

567

4 043

3 989

3 910

Задължения към персонал

137

151

195

Търговски задължения

142

136

146

9

8

10

Общо собствен капитал и специализирани
резерви
Текущи пасиви

Данъчни задължения

С Т Р.
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31.12.2013 г.

БРОЙ 41
31.12.2012 г.

31.12.2011 г.

Рекласифицирана
Други задължения
Общо текущи пасиви
Общо пасиви, собствен капитал и резерви

Рекласифицирана

82

62

34

370

357

385

4 413

4 346

4 295

Отчет за промените в собствения капитал и специализираните резерви

Салдо към 1 януари 2012 (преди
корекция на грешка)
Корекция на грешка (виж бел. 2.21)
Салдо към 1 януари 2012 (след корекция на грешка)
Загуба за периода
Друг всеобхватен доход за периода,
нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за периода
Увеличение на специализираните
резерви
Салдо към 31 декември 2012
Загуба за периода
Друг всеобхватен доход за периода,
нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за периода
Увеличение на специализираните
резерви
Салдо към 31 декември 2013

Основен
капитал
5 000

Загуби от минали години
(1 750)

Специализирани
резерви
567

(Хил. лв.)
Общо
3 817

5 000

93
(1 657)

567

93
3 910

-

(93)
-

-

(93)
-

-

(93)
-

172

(93)
172

5 000
-

(1 750)
(125)
-

739
-

3 989
(125)
-

-

(125)

179

(125)
179

5 000

(1 875)

918

4 043

Отчет за паричните потоци

(Хил. лв.)
2013 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от такси, удържани от пенсионните фондове
Парични потоци към пенсионните фондове
Парични потоци от такси, платени от осигурените лица при прехвърляне в други пенсионни фондове
Плащания, свързани с търговски контрагенти
Плащания, свързани с трудови възнаграждения
Плащания, свързани с комисиони на осигурителни посредници
Други парични потоци
Нетен паричен поток, използван за оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни материални и нематериални активи
Покупка на финансови активи, държани за търгуване
Продажба и намаление на финансови активи, държани за търгуване
Получени лихви, комисиони, дивиденти и други
Нетен паричен поток (използван за) / от инвестиционна дейност
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
Съставител:		
Ил. Толева-Деянова 		
		
		

2012 г.

1 536
(7)
71

1 434
(8)
25

(408)
(1 052)
(218)
(61)
(139)

(399)
(994)
(242)
(18)
(202)

(32)
(154)
37
96
(53)
(192)
2 231
2 039

(19)
(63)
56
184
158
(44)
2 275
2 231

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска
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475а. – Универсален пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2013 г.
Увеличения
Приходи от инвестиране на средствата на фонда
Приходи от лихви
Нетни приходи от преоценка на финансови активи
Нетни приходи от инвестиционни имоти
Приходи от дивиденти
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Общо увеличения
Намаления
Разходи от инвестиране на средствата на фонда
Нетни разходи от инвестиционни имоти
Нетни разходи от валутна преоценка
Нетни разходи от операции с финансови активи
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на лица, преминали в други
пенсионни фондове
Прехвърлени средства към пенсионния резерв
Такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

2012 г.
Рекласифицирана

1 550
705
41
3
2 299

1 344
1 239
3
2 586

9 913
4 330

9 006
2 979

16 542

14 571

(88)
(17)
(7)
(112)
(56)
(2 837)

(109)
(41)
(57)
(4)
(211)
(40)
(1 619)

(2)
(1 008)
(4 015)
12 527
45 827
58 354

(863)
(2 733)
11 838
33 989
45 827

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
2013 г.
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции
Инвестиционни имоти
Вземания, свързани с инвестиции и инвестиционни имоти
Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОД
Задължения, свързани с инвестиции
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

(Хил. лв.)
2012 г.

1 028
55 895
1 481

1 036
43 347
1 479

386
58 790

15
45 877

101
334
1
436
58 354

50
50
45 827

Отчет за паричните потоци

(Хил. лв.)
2013 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица

(Хил. лв.)

9 913

2012 г.
9 006

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОД
Плащания за пенсионен резерв
Постъпления на средства за осигурени лица, прехвърлени от
пенсионни фондове, управлявани от други ПОД
Плащания на средства за осигурени лица, прехвърлени към
пенсионни фондове, управлявани от други ПОД
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Покупка на инвестиции
Продажба и намаление на инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток, използван за инвестиционна дейност
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода

БРОЙ 41
2013 г.
(56)
(956)
(2)
4 330

2012 г.
(40)
(841)
2 979

(2 837)

(1 619)

10 392

9 485

1 699
(43 863)
31 731
51
(3)
(15)
(10 400)
(8)
1 036
1 028

1 298
(35 178)
23 197
47
(3)
(12)
(10 651)
(1 166)
2 202
1 036

Съставител:		
Ил. Толева-Деянова 		
		
		

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска

475б. – Професионален пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2013 г.
Увеличения
Приходи от инвестиране на средствата на фонда
Приходи от лихви
Нетни приходи от преоценка на финансови активи
Приходи от дивиденти
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Общо увеличения
Намаления
Разходи от инвестиране на средствата на фонда
Нетни разходи от инвестиционни имоти
Нетни разходи от валутна преоценка
Нетни разходи от операции с финансови активи
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Прехвърлени средства към НОИ
Такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Други намаления
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

(Хил. лв.)

2012 г.

913
550
5
1 468

857
745
4
1 606

4 532

4 842

2 357
8 357

1 278
7 726

(12)
(44)
(26)
(4)
(86)
(137)
(1 258)
(1 193)
(531)
(5)
(3 210)
5 147
28 457
33 604

(93)
(17)
(29)
(2)
(141)
(142)
(653)
(895)
(502)
(2 333)
5 393
23 064
28 457

БРОЙ 41
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Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
2013 г.
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции
Инвестиционни имоти
Вземания, свързани с инвестиции и инвестиционни имоти
Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОД
Задължения, свързани с инвестиции
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

(Хил. лв.)
2012 г.

668
32 010
963
355
33 996

701
26 800
986
4
28 491

54
333
5
392
33 604

34
34
28 457

Отчет за паричните потоци

(Хил. лв.)
2013 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОД
Постъпления от ПОД
Постъпления на средства за осигурени лица, прехвърлени от
пенсионни фондове, управлявани от други ПОД
Плащания на средства за осигурени лица, прехвърлени към
пенсионни фондове, управлявани от други ПОД
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Покупка на инвестиции
Продажба и намаление на инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други постъпления от инвестиционна дейност
Други плащания от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток, използван за инвестиционна дейност
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
Съставител:		
Ил. Толева-Деянова 		
		
		

2012 г.

4 532
(1 330)
(511)
2 357

4 853
(1 037)
(497)
2
1 278

(1 258)

(653)

3 790

3 946

1 030
(23 010)
18 149
16
(2)
171
(177)
(3 823)
(33)
701
668

814
(19 589)
14 501
18
(2)
5
(5)
(4 258)
(312)
1 013
701

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска

475в. – Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2013 г.

(Хил. лв.)

2012 г.

Увеличения
Приходи от инвестиране на средствата на фонда
Приходи от лихви

238

235

Нетни приходи от преоценка на финансови активи

78

319

Нетни приходи от инвестиционни имоти

27

18

1

1

Приходи от дивиденти

С Т Р.
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БРОЙ 41
2013 г.

2012 г.
344

573

545
173

454
811

1 062

1 838

(3)
(1)

(1)
-

(1)
(5)
(419)

(1)
(2)
(462)

(61)

(186)

Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Общо увеличения
Намаления
Разходи от инвестиране на средствата на фонда
Нетни разходи от валутна преоценка
Нетни разходи от операции с финансови активи
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Средства за превеждане на държавния бюджет

(6)

-

(65)

(79)

(556)
506
7 788
8 294

(729)
1 109
6 679
7 788

Такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
2013 г.
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции
Инвестиционни имоти
Вземания, свързани с инвестиции и инвестиционни имоти
Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОД
Задължения, свързани с инвестиции
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

78

229

7 591
613
355
8 637

6 925
620
18
7 792

9
333
1
343
8 294

4
4
7 788

Отчет за паричните потоци

(Хил. лв.)
2013 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОД
Постъпления от възстановени такси от ПОД
Постъпления на средства за осигурени лица, прехвърлени от
пенсионни фондове, управлявани от други ПОД
Плащания на средства за осигурени лица, прехвърлени към
пенсионни фондове, управлявани от други ПОД
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Покупка на инвестиции

(Хил. лв.)
2012 г.

2012 г.

545
(419)
(67)
7
173

454
(462)
(96)
6
811

(61)

(186)

178

527

240
(3 378)

281
(3 853)

БРОЙ 41
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Продажба и намаление на инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други постъпления от инвестиционна дейност
Други плащания от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток (за) инвестиционна дейност
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
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3193
1. – Управителният съвет на Българската
с един час по-късно и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от
асоциаци я за съвременна графика и печат
броя на явилите се законно избрани делегати.
(БАСГП), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
3199
свиква редовно общо събрание на 28.06.2014 г.
14. – Управителният съвет на СНЦ „Сдрув 18 ч. в София, ул. Михаил Тенев 12, Бизнес
жение
за интеграция и развитие на гражданцентър „Евротур“, ет. 2, офис 6, при следния днеското общество“, София, на основание чл. 26
вен ред: 1. приемане отчета на УС за дейността
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на БАСГП за първата половина на 2014 г.; 2.
на 10.07.2014 г. в 10 ч. в София, ж.к. Фондови
приемане доклада на контролната комисия; 3.
жилища, бл. 209, ап. 55, при следния дневен ред:
приемане на програма за дейността на БАСГП
1. отчет на ликвидатора; 2. разпределяне на имудо края на 2014 г.; 4. обсъждане на проектите,
ществото; 3. вземане на решение за заличаване
финансирани от FESPA; 5 разни. При липса на
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
ще се проведе същия ден един час по-късно на
проведе един час по-късно – в 11 ч., при същия
същото място и при същия дневен ред незавидневен ред. Материалите за общото събрание
симо от броя на явилите се членове.
са на разположение на желаещите по адреса на
3251
седалището на сдружението.
2. – Управителният съвет на сдружение с
3201
нестопанска цел „Древна и модерна България“,
14. – Управителният съвет на Българската
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по инициа
асоциация по гинекологична ендоскопия (БАГЕ)
тива на една трета от членовете свиква общо
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
събрание на 1.07.2014 г. в 10 ч. в София, ж.к. Овча
рание на 15.07.2014 г. в 15 ч. в заседателната
купел, бл. 412, вх. Ж, ет. 3, ап. 179, при следния
зала на МЦ „РепроБиоМед“ – София, ул. Бойчо
Огнянов 28, при следния дневен ред: 1. отчет
дневен ред: 1. разглеждане, обсъждане и вземана ръководството за дейността и финансите на
не на решение за избиране на нов управителен
асоциацията до момента; 2. вземане на решение
съвет; 2. разглеждане, обсъждане и вземане на
за освобождаване от отговорност на досегашното
решение за промяна на адреса на управление;
ръководство; 3. предложение и вземане на реше3. разглеждане, обсъждане и вземане на решение за закриване на асоциацията.
ние за промяна на устава. При липса на кворум
3200
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
9. – Управителният съвет на сдружение с
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
нестопанска
цел „Гражданско сдружение Заедно
при същия дневен ред.
за
Божурище“,
Божурище, на основание чл. 26
3250
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.06.2014 г.
71. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
в 12 ч. в големия салон на Народно читалище
на работодателите (ръководителите) в системата
„Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище, при следния
на народната просвета в България“ – София, на
дневен ред: 1. приемане на финансовия отчет на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
сдружението за 2013 г.; 2. приемане на проексъбрание на своите членове на 9.07.2014 г. в 10 ч.
тобюджета за 2014 г.; 3. приемане на доклад за
в сградата на Националния военноисторически
дейността на сдружението за 2013 г.; 4. приемане
музей, София, ул. Черковна 92, при следния дневен
на програма за дейността на сдружението за
ред: 1. отчет на управителния съвет на СРСНПБ;
2014 г.; 5. приемане на решение за определяне
2. отчет на контролната комисия на СРСНПБ;
размера и сроковете за внасяне на годишния
3. промяна в устава на СРСНПБ; 4. избор на
членски внос за 2014 г.; 6. разни. Поканват се
председател и членове на управителния съвет
членовете на сдружението или упълномощени
на СРСНПБ. При липса на кворум на основание
техни представители да присъстват на събранието.
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се отложи
Регистрация на присъстващите – 11 ч. При липса
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на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3186
1. – Управителни ят съвет на Сдру жение
„Георги Икономов 53“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 22.06.2014 г. в
11 ч. на адрес Пловдив, район „Централен“, ул.
Гладстон 1, Дом на науката и техниката, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
избиране на нов състав на управителния съвет на
сдружението; 2. вземане на решение за избиране
на нов председател на сдружението; 3. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2011 г., 2012 г. и 2013 г.; 4. приемане на отчета за
дейността на управителния съвет за 2011 г., 2012 г.
и 2013 г.; 5. приемане на финансова рамка и план
за довършване на жилищна сграда в Пловдив,
ул. Георги Икономов 53; 6. приемане на нови
членове в сдружението; 7. вземане на решение
за промени в устава на сдружението; 8. разни.
Всички проекторешения на поставените по-горе
въпроси ще бъдат изяснени при провеждане на
общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час по-късно и ще се проведе на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове. Материалите за събранието
са на разположение на членовете на адреса на
управление на сдружението в Пловдив, район
„Тракия“, ул. Асеновградско шосе 1.
3214
12. – Управителният съвет на сдружение с дейност в частна полза „Голф клуб Пловдив“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 30.06.2014 г. в 17 ч. в
Пловдив, ул. Георги Бенковски 34, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба от
управителния съвет; 2. приемане на нови членове;
3. избор на нов управителен съвет; 4. приемане на
промени в устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
3247
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по борба „Добруджански юнак – 96“, Силистра, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението
на 2.07.2014 г. в 17 ч. в стола на ОСУ „Дръстър“ – Силистра, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на клуба през изтеклия период от
2006 до 2014 г.; 2. приемане на нови членове на
сдружението; 3. промяна на адреса на управление
на СНЦ; 4. приемане на актуализиран устав на
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сдружението; 5. избор на експерт-счетоводител,
който да извърши независим финансов одит на
СНЦ; 6. освобождаване на председателя, УС и
КС; 7. избор на нов УС и КС с мандат; 8. други.
3249
2. – Управителният съвет на Сдружението на
семейните лекари, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.07.2014 г. в
13 ч. в залата на ДКЦ-2, Сливен, бул. Ст. Караджа
2, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за отчетния
период; 2. отчет на контролната комисия; 3. промени в устава; 4. избор на нов управителен съвет
и контролна комисия; 5. обсъждане и вземане на
решения по текущи проблеми.
3187
5. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на тънкорунни овце в България,
Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на асоциацията на 15.08.2014 г. в 11 ч.
в зала „Тича“ на хотел „Шумен“, Шумен, при
следния дневен ред: 1. отчет за едногодишната
дейност през 2013 г. на АРТОБ – Шумен; 2. отчет
за финансовата едногодишна дейност на АРТОБ –
Шумен; 3. утвърждаване на предварителния разчет
на разходите на получената държавна субсидия
от ДФ „Земеделие“ през 2014 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
3248
5. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение на инвалидите „Висок дух“, с. Загражден,
община Баните, област Смолян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на свое заседание на
23.04.2014 г. свиква общо събрание на сдружението
на 9.07.2014 г. в 13 ч. в Клуба на инвалидите – с. Загражден, ул. Двадесет и втори септември 28, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода 10.06.2009 г. – 9.07.2014 г.;
2. обсъждане и вземане на решение за по-нататъшното съществуване на сдружението предвид
изтичане на мандата на управителния съвет.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието.
3188
Палмира Радева Петрова, ликвидатор на СНЦ
„Еко – ПИ – 3“, Добрич, в ликвидация по ф.д.
№ 828/2006 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. Вземанията се предявяват
писмено, с приложени документи за възникването им, на адреса на сдружението – Добрич, ж.к.
Дружба, бл. 20, вх. А, ап. 13.
3189
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