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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 446
ОТ 2 ЮЛИ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства – строителни материали,
от находище „Юрт дере“, участък „Калцит“,
разположено в землището на гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково,
на „Калцит“ – ООД, Димитровград
На основание § 4а във връзка с § 4, ал. 1
и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл. 4, ал. 1,
т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8, ал. 1 от отменения Закон
за концесиите и мотивирано предложение на
министъра на икономиката и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Юрт дере“, участък „Калцит“, разположено
в землището на гр. Димитровград, община
Димитровград, област Хасково, който се
извършва със средства на концесионера и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
45,9 дка, която съвпада с площта на утвърдените запаси и ресурси в участъка и е индивидуализирана с координатите на точки по
контура на запасите и ресурсите от № 1 до
№ 21 в координатна система „1970 г.“, съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
5. Концесионният договор влиза в сила от
27 октомври 1993 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
6. Определя за концесионер по право, без
търг или конкурс „Калцит“ – ООД, Димитровград.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. След подписване на концесионния
договор добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
7.1.1. съгласуване от министъра на икономиката и енергетиката на проектите и плановете
по т. 8.2.3, изготвени въз основа на мерките и
условията на Решение № 1-1/2000 г. по оценка
на въздействието върху околната среда на
Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Хасково, към МОСВ и на влязло

в сила решение по оценка за съвместимост
на инвестиционното предложение за добив
от находище „Юрт дере“, участък „Калцит“,
издадено по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
7.1.2. съгласу ване на Ц ялостен проект
за добив и първична преработка с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана
с обекта на концесия, без изрично писмено
съгласие от министъра на икономиката и
енергетиката.
7.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой-
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ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местни и/или републикански
пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива варовици от находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и преработката на подземните богатства в
съответствие с план на управление на минните отпадъци, съгласуван с министъра на
икономиката и енергетиката;
8.2.2. да извършва концесионното плащане при условия и в срокове, определени в
концесионния договор;
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8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необходимост – и с други компетентни държавни
органи, при условия, по ред и в срокове,
определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и за първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; за измененията и допълненията в
цялостния проект да се уведоми РИОСВ – Хасково, за уточняване на необходимостта от
провеждане на процедури по реда на нормативната у редба по околна среда преди
съгласуването по т. 7.1.1;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
концесионерът представя на министъра на
икономиката и енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност
за земните недра, околната среда, водите,
човешкото здраве, защитените със закон
територии и обекти, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура;
8.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
8.2.6. да представя в срокове, при условия
и по ред, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечен отчет за добитите и
действително продадени количества подземни
богатства и среднопретеглената им продажна
цена по оперативни данни за отчетния период,
както и за дължимото концесионно плащане
до 15 дни след изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата
година, както и за изменението на запасите
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и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния
обект и от рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури
периодичен мониторинг на територията на
добивните работи от археолог на регионалния
исторически музей;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в
срокове, определени в съгласувания проект
по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
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8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 9.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на
задължението за концесионно плащане, както и неустойки при неизпълнение или при
забавено или неточно изпълнение на всяко
едно непарично задължение:
9.1.1. за първата година от датата на подписване на концесионния договор гаранцията е в размер 90 570 лв. и се предоставя
на концедента при подписване на договора;
9.1.2. за втората година от подписване на
концесионния договор, следваща подписването на концесионния договор, банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя до 31 януари на съответната година;
9.1.3. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концеден та до 31 ян уари на съот вет ната
година;
9.1.4. банковата гаранция по т. 9.1.1, 9.1.2 и
9.1.3 следва да бъде валидна до 28 февруари
на следващата година;
9.1.5. при усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1.1, 9.1.2 и 9.1.3
концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 10-дневен срок от уведомлението
на концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
или при забавено или неточно изпълнение
на договорните задължения. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът
на санкциите се определят в концесионния
договор.
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10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, оп ределен в концесионни я договор,
концесионно плащане, върху което се дължи
ДДС, както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя за всяка шестмесечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчните
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно
с п роцен та на у вели чение на цени те на
строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от
Националния статистически институт, при
базова статистическа информация за цените
за 2005 г. От началото на 2013 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1165/98 и на променящия го Регламент
(ЕС) № 1158/2005 е сменена базисната година
за Краткосрочната бизнес статистика, която
вече е 2010 г. По информация на Националния статистически институт към 31 декември
2013 г. процентът на увеличение на цените за
добив на скални материали, пясък и глини
е 3,9 на сто, а базисната цена за 2010 г. за
строителни материали съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „а“ от методиката по т. 10.3 е
0,40 лв./тон. Следователно стойността на
индексираното концесионно плащане за единица добито подземно богатство – строителни материали, не може да бъде по-ниска от
0,42 лв./тон.
10.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не може
да бъде по-нисък от 4500 лв. без ДДС, опре-
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делен на базата на 30 на сто от предвидения
средногодишен добив за срока на концесията – 15 000 тона/шестмесечие, и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ от методиката – 0,30 лв./т. Минималните стойности на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство се
индексират ежегодно съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката и енергетиката превежда по бюджета на община
Димитровград част от извършеното концесионно плащане без ДДС, определена при
условията и по реда на чл. 81 от Закона за
концесиите, както следва:
10.7.1. за отчетните периоди след влизане
в сила на Закона за изменение и допълнение
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70
от 2008 г.) до 1 юли 2011 г. – 30 на сто от
извършеното концесионно плащане;
10.7.2. за отчетните периоди от 1 юли
2011 г. до 30 август 2012 г. се превежда 50
на сто от извършеното концесионно плащане
преди приспадане на разходите за концесионна дейност;
10.7.3. за отчетните периоди след 1 септември 2012 г. до 12 март 2013 г. се превежда 50 на сто от извършеното концесионно
плащане след приспадане на разходите за
концесионна дейност;
10.7.4. за отчетните периоди след 12 март
2013 г. се превежда 50 на сто от извършеното
концесионно плащане преди приспадане на
разходите за концесионна дейност.
11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
11.1. Еднократно парично плащане в размер
6000 лв. и дължимия данък върху добавената
стойност.
11.2. За периода след влизане в сила на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства до подписване на
концесионния договор концесионно плащане,
изчислено по реда на т. 10, ведно със законната
лихва върху него до датата на изплащането є;
данък върху добавената стойност се дължи за
концесионно плащане с възникнало данъчно
събитие след 1 януари 2011 г.
12. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
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земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, и по ред, определен
в концесионния договор.
13. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Калцит“ – ООД,
Димитровград, в тримесечен срок от влизането в сила на това решение.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
13.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Юрт
дере“, участък „Калцит“
Координатна система „1970 г.“
Номер
по ред

X(m)

Y(m)

1.

4591197,1

9431951,2

2.

4591132,0

9432092,0

3.

4590879,0

9432043,0

4.

4590823,0

9431940,0

5.

4590839,0

9431932,0

6.

4590870,7

9431834,1

7.

4590938,6

9431835,0

8.

4590947,9

9431836,9

9.

4591004,3

9431917,6

10.

4590995,0

9431923,5

11.

4590986,9

9431930,9

12..

4590981,5

9431944,1

13.

4590986,8

9431960,9

14.

4590999,6

9431978,2

15.

4591025,2

9431988,3

16.

4591078,9

9431989,0

17.

4591106,8

9431988,1

18.

4591118,6

9431984,8

19.

4591129,3

9431973,8

20.

4591160,6

9431957,5

21.

4591190,1

9431950,5

4544
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РЕШЕНИЕ № 459
ОТ 3 ЮЛИ 2014 Г.

з а одобря ва не п ри ла г а не т о на Решен ие
№ 565/2014/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 15 май 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за
чужденците в Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобря ва п ри ла га не т о на Решен ие
№ 565/2014/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 15 май 2014 г. за въвеждане
на опростен режим за контрол на лица на
външните граници, който се основава на
ед нос т ра н но т о п ризна ва не о т с т ра на на
България, Хърватия, Кипър и Румъния на
определени документи за равностойни на
националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна
територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките
на период от 180 дни, и за отмяна на решения
№ 895/2006/ЕО и 582/2008/ЕО.
2. Република България ще счита за равностойни на своите национа лни визи за
транзитно преминаване или за планиран
престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни,
следните документи, издавани от държавите
членки, които прилагат изцяло достиженията
на правото от Шенген, независимо от гражданството на техните притежатели:
а) „единна виза“ по смисъла на чл. 2, т. 3
от Визовия кодекс, валидна за две или за
многократни влизания;
б) „виза за дългосрочно пребиваване“, посочена в чл. 18 от Конвенцията за прилагане
на Споразумението от Шенген.
3. Република България ще счита за равностойни на своите национа лни визи за
транзитно преминаване или за престой на
своята територия, ненадвишаващ 90 дни в
рамките на период от 180 дни, визите с ограничена териториална валидност, издадени в
съответствие с чл. 25, параграф 3, изречение
първо от Визовия кодекс.
4. Република България в изпълнение на
това решение ще признава всички документи,
посочени в т. 2 и 3, независимо коя държава
членка е издала документа, освен когато тези
документи са поставени върху документи за
пътуване, издадени от трета държава, с която
тя не поддържа дипломатически отношения.
5. Република България ще признава за
равностойни на националните си визи за
транзитно преминаване или за планиран
престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни,
следните документи:
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а) националните визи за краткосрочен
престой и националните визи за дългосрочен
престой, издадени от Кипър, Румъния или
Хърватия в съответствие с единен формат,
определен с Регламент (ЕО) № 1683/95 на
Съвета;
б) разрешенията за пребиваване, издадени от Кипър, Румъния или Хърватия в
съответствие с единния формат, определен
с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета,
освен когат о визи т е и ра з решен и я та за
пребиваване са поставени върху документи
за пътуване, които тези държави членки не
признават, или върху документи за пътуване, издадени от трета държава, с която те
не поддържат дипломатически отношения.
6. Опростеният режим, определен в това
решение, следва да се прилага през преходен период до датата, която следва да бъде
определена с решение на Съвета, както е
посочено в чл. 4, параграф 2, първа алинея
от Акта за присъединяване от 2005 г. по
отношение на Република България.
7. Ръководителят на Постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз в Брюксел да нотифицира
Европейската комисия за приетото решение от Министерския съвет на Република
България.
8. Решението по т. 1 влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
9. От мен я се Решен ие № 442 на М инистерския съвет от 2008 г. за одобряване
прилагането на Решение № 582/2008/ЕО на
Европейския парламент и Съвета от 17 юни
2008 г. за въвеждане на опростен режим за
контрол на лицата на външните граници, който се основава на едностранното признаване
от страна на България, Кипър и Румъния на
определени документи като равностойни на
националните им визи за целите на транзитното преминаване през техните територии,
и Решение № 586/2008/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за
изменение на Решение № 896/2006/ЕО за
създаване на опростен режим за контрол
на лица на външните граници, който се
основава на едностранното признаване от
страна на държавите членки на определени
разрешения за пребиваване, които се издават
от Швейцария и Лихтенщайн за транзитно
преминаване през тяхната територия (ОВ,
L 162 от 21 юни 2008 г.).
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4583
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРАВИЛНИК

за организацията, дейността и финансирането на Съвета по животновъдство
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат съставът, структурата, функциите, организацията
на дейността и финансирането на Съвета по
животновъдство, наричан по-долу „Съвета“.
Чл. 2. Съветът се създава като постоянен консултативен орган към министъра
на земеделието и храните за подпомагане
на дейността му при осъществяването на
държавната политика в областта на животновъдството.
Раздел II
Състав и структура на Съвета
Чл. 3. (1) Съставът на Съвета се определя
със заповед на министъра на земеделието и
храните на основание чл. 4, ал. 3 от Закона
за животновъдството и се състои от председател, заместник-председатели, секретар
и членове.
(2) Председател е министърът на земеделието и храните, който свиква, ръководи,
контролира и представлява Съвета.
(3) Заместник-председатели са заместникминистрите на земеделието и храните, които
подпомагат председателя при осъществяване
на неговата дейност.
(4) Заместник-председателите изпълняват фу нк циите на председател я в негово
отсъствие.
(5) Секретарят:
1. организира подготовката на заседанията
на Съвета съобразно одобрения от председателя дневен ред;
2. уведомява всички членове на Съвета
за деня, часа и мястото за провеждане на
заседанията;
3. осигурява стенографски запис за заседанията и след изготвянето и представянето му
в Министерството на земеделието и храните
(МЗХ) оформя официален протокол;
4. съхранява протоколите от заседанията
на Съвета.
(6) Членове на Съвета са представители на национално представени браншови
организации в областта на производството
и преработката на животински продукти,
представители на развъдни организации,
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п р едс т а ви т е л и н а п р о ф е с ион а л н и о рг ан иза ц и и, сл у ж и т ел и на М и н ис т ерс т во т о
на земеделието и храните и второстепенните разпоредители с бюд жет к ъм него,
к а к т о и сл у ж и т ел и на ДФ „Земедел ие“.
Чл. 4. Промени в състава на Съвета се
правят със заповед на министъра на земеделието и храните въз основа на писмени
мотивирани предложения.
Чл. 5. (1) За решаване на конкретни въпроси и за определен срок Съвет ът може
да предложи да бъдат създадени временни
работни групи.
(2) В състава на работните групи могат
да бъдат привличани и външни специалисти.
(3) Резултатите от работата на работните
групи се докладват пред Съвета за сведение
и обсъждане.
Раздел IІІ
Функции на Съвета
Ч л. 6. С ъве т ът ос ъщес т вя ва след н и т е
функции:
1. дава мнения и предложения по проекти
на законови и подзаконови нормативни актове
и други административни актове, свързани
с животновъдството;
2. участва в разглеждането и прави предложения за решаване на въпроси в направление
животновъдство на регионално, национално
и международно ниво;
3. насърчава сключването на споразумения
между различните неправителствени организации за съвместни инициативи и дейности;
4. участва в разработването на стратегии,
програми и анализи за развитие на животновъдството;
5. във връзка със състоянието на пазара
дава предложения за преодоляване на нелоялната конкуренция в животновъдството;
6. обсъжда въпроси, касаещи производството, преработката, изкупуването и качеството на продукцията;
7. у час т ва в изг о т вя не т о на п исмен и
становища във връзка със състоянието и
перспективите за развитие на отрасъл „Земеделие“, включени в позицията на Република
България пред Европейския съюз;
8. анализира възможностите за въвеждане
на иновации в животновъдното производство и подобряване нивото на научното му
обслужване;
9. разглежда въпроси, свързани с ветеринарномедицинското обслужване на селскостопанските животни, развитието и управлението на генетичните ресурси, създаването
на нови породи животни и породоподдържане
по направления;
10. обсъжда мерки и схеми за подпомагане.
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Раздел ІV
Организация на дейността на Съвета
Чл. 7. (1) Съветът се свиква по инициатива
на председателя или по писмено искане на
най-малко 1 /3 от членовете.
(2) Всяко заседание протича при предварително одобрен от председателя дневен ред,
който заедно с материалите за заседанието
се изпраща на членовете на Съвета.
(3) На заседанието могат да се разглеждат
и въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, по предложение на член
на Съвета, което е депозирано най-малко
един ден преди деня на заседанието.
(4) На всяко заседание п редседател я т
информира членовете на Съвета за изпълнението на разгледани те п редложени я и
инициативи.
Чл. 8. Мястото за провеждане на заседанията на Съвета се определя от председателя.
Чл. 9. (1) Заседанията на Съвета се считат
за редовни, ако на тях присъстват повече от
половината от членовете.
(2) При липса на кворум заседанието се
отлага за един час и се провежда независимо
от броя на присъстващите.
(3) Членовете на Съвета участват в заседанията лично или чрез упълномощени от
тях представители.
(4) На заседанията могат да присъстват
представители на други министерства и ведомства, общинска администрация, неправителствени организации и други органи и
организации от страната и от чужбина, имащи отношение по разглежданите проблеми.
Чл. 10. (1) Членове, които не присъстват
на повече от половината заседания на Съвета,
се предлагат за изключване от секретаря.
(2) Предложението се разглежда на заседание на Съвета и се приема с квалифицирано
мнозинство от 2 /3 от всички членове. Въз
основа на приетото решение за изключване
министърът на земеделието и храните издава
заповед.
Чл. 11. (1) В случаите, при които се вземат решения, се гласува явно и се приемат
с обикновено мнозинство от присъстващите
членове.
(2) При равенство на гласовете решаващ
е гласът на председателя.
Чл. 12. (1) За всяко заседание на Съвета
се води стенографски запис, въз основа на
който се изготвя официален протокол.
(2) Протоколът съдържа:
1. дата и място на провеждане на заседанието;
2. п рис ъс т ва щ и ч ленове на С ъве та и
привлечени лица;
3. направени изказвания и предложения
по приетия дневен ред;
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4. подписите на председателстващия и
секретаря.
(3) Протоколът от заседанието се изготвя
не по-късно от три дни след представяне на
стенографския запис.
(4) Окончателно изготвеният протокол
се регистрира в деловодната система и се
изпраща на членовете на Съвета по електронната поща.
(5) Протоколът се публикува на електронната страница на МЗХ.
Чл. 13. Организационно-техническото обслужване на дейността на Съвета по животновъдство се осигурява от специализираната
дирекция в областта на животновъдството
в МЗХ.
Чл. 14. Дейността на Съвета не подлежи
на финансиране.
Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник се издава на основание
чл. 4, ал. 3 от Закона за животновъдството.
§ 2. Правилникът влиза в сила в деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
4493

КОМИСИЯ
ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД
РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
(обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 31
от 2013 г. и бр. 15 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 изречение второ се изменя
така: „Председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
е първостепенен разпоредител с бюджет.“
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се нови ал. 2 и 3 със следното
съдържание:
„(2) При осъществяване на надзора над
дейността на Института на дипломираните
експерт-счетоводители комисията извършва
проверки, включително и намясто.
(3) При извършване на проверките определените длъжностни лица от комисията с
оглед на възложените им задачи имат право
да изискват в определени от тях срокове
писмени обяснени я, док у мен т и, вк лючително заверени копия от документи, данни,
сведения и друга информация.“
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§ 3. Създава се нов чл. 8а със следното
съдържание:
„Чл. 8а. (1) Проверките по чл. 8, ал. 2 се
осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед
на председателя.
(2) Длъжностните лица от администрац и я та на ком иси я та п ри изп ъ л нен ие на
служебните си задължения се легитимират
със служебна карта и представят решение
на комисията или заповед на председателя
за извършване на проверката.
(3) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители оказва съдействие на
комисията и длъжностните лица от администрацията є, като:
1. предоставя помещение за извършване
на проверката;
2. определя свой служител за контакти и
оказване на съдействие на проверяващите
длъжностни лица;
3. предоставя всички документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства,
свързани с обхвата на проверката;
4. при поиск ване предоставя заверени
копия от документи, сведения, справки и
друга информация, които имат значение за
проверката;
5. дава писмени обяснения по въпроси,
свързани с проверката, при поискване от
длъжностното лице, извършващо проверката.
(4) За всяка извършена проверка се съставя доклад за резултатите в два екземпляра,
който се подписва от длъжностните лица
на комисията, извършили проверката, и се
връчва срещу подпис на представител на
ИДЕС. Представителят на ИДЕС има право
в срок до 5 работни дни да даде становище
по доклада за резултатите.“
§ 4. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.“
§ 5. В преходните и заключителните разпоредби § 1 се изменя така:
„§ 1. Правилникът е приет на основание
чл. 35г, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит на заседание на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори,
проведено на 6.07.2012 г., и изменен с Решение № 66 на КПНРО от заседание, проведено
на 12.03.2013 г., с Решение № 25 на КПНРО
от заседание, проведено на 11.02.2014 г., и
с Решение № 80 на КПНРО от заседание,
проведено на 25.06.2014 г.“
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Председател:
Ваня Донева
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 11
от 30 юни 2014 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Нуклеарна медицина“
Член единствен. С наредбата се утвърждават:
1. медицински стандарт „Нуклеарна медицина“ съгласно приложение № 1;
2. образец на информирано съгласие на
пациента за провеждане на нуклеарномедицинско (радиоизотопно) изследване съгласно
приложение № 2;
3. образец на информирано съгласие на
пациента за провеждане на метаболитна радионуклидна терапия с радиоактивен йод 131
съгласно приложение № 3.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя
Наредба № 48 от 2009 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Нуклеарна медицина“
(обн., ДВ, бр. 3 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 65
от 2010 г.).
§ 2. Указания по прилагането на наредбата
се дават от министъра на здравеопазването.
Министър:
Таня Андреева
Приложение № 1
към член единствен, т. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НУКЛЕАРНА
МЕДИЦИНА“
I. Дефиниция, основни цели и задачи на медицинската специалност.
1. „Нуклеарната медицина“ е медицинска
специалност и научна дисциплина, която използва за диагностична и лечебна дейност открити
радиоактивни изотопи.
2. Медицинският стандарт по нуклеарна медицина се въвежда с цел осигуряване на прецизното
изпълнение на дейността по нуклеарна медицина,
съобразено със съвременното развитие на медицинските технологии в тази област и наличието
на съответните ресурси.
3. Стандартът има за задача да регламентира
участието на медицинския и немедицинския
персонал от звената по нуклеарна медицина в
провеждането на изследванията, поставянето на
диагнозата, избора на лечението, провеждането
му и проследяването на ефекта от лечението.
4. Стандартът определя задължителните по вид
апарати и съответния обем дейност в различните
структури по нуклеарна медицина.
5. Стандартът регламентира изискванията за
професионална квалификация и компетентност
на персонала в различните структури по нуклеарна медицина.
6. Стандартът регламентира методологичните
и аналитичните принципи, които следва да бъдат
спазвани, за осъществяване на дейност по нукле-
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арна медицина с високо качество при осигурена
безопасност и защита на правата на пациента и
персонала.
7. Стандартът регламентира нивата на компетентност на структурите по нуклеарна медицина.
8. Стандартът регламентира взаимоотношенията на специалистите по „нуклеарна медицина“
(„медицинска радиология“) с други такива с оглед
постигане на клинически точни заключения, както
при разчитането на конвенционалните нуклеарномедицински изследвания, така и на тези от хибридните образни методи – Позитронна емисионна
томография – компютърна томография – ПЕТ
(КТ) или РЕТ – СТ и Еднофотонната емисионна
компютърна томография – компютърна томография – EЕКТ (КТ) или SPECT – CT, а също и при
прилагането на метаболитната радионуклидна
терапия като част от комплексното лечение при
онкологично и неонкологичноболните.
II. Видове дейности в обхвата на медицинската
специалност.
1. В нуклеарната медицина се прилагат радиофармацевтици предимно за диагностични
цели – при методите инвиво и методите инвитро, а също и за терапия – при метаболитната
радионуклидна терапия. Към диагностичните
инвиво методи спадат и хибридните образни
методи – РЕТ – СТ и SPECT – CT, като в първия
случай се използват позитронни, а във втория – гама-излъчващи радиофармацевтици.
2. По разпределението на радиофармацевтиците в различните органи на човешкото тяло след
въвеждането им инвиво може да се определи
функцията, формата, размерът, местоположението
и структурата им, а по скоростта на постъпване,
елиминиране на радиофармацевтика и степента
на натрупването му се определя функционалното
му състояние.
3. Чрез инвитро нуклеарнодиагностичните
методи се измерват извън човешкия организъм
нивата на биологичноактивни съставки с голяма
чувствителност, специфичност и репродуктивност.
4. Метаболизирането на някои радиофармацевтици довежда до избирателното им натрупване в патологичното огнище и реализиране на
лечебен ефект, което се използва за метаболитно
радионуклидно лечение.
5. Към настоящия момент най-бързо развиващи
се са хибридните образни методи – РЕТ – СТ и
SPECT – CT, при които се получава комплексен
образ на органа, съчетаващ функционалната
информация на нуклеарномедицинските сцинтиграфски методи с детайлната морфологична
информация от компютърната томография.
6. Уникалността на някои от методите на
нуклеарната медицина и широкият набор от
заболявания за диагноза или терапия определят
специфични особености на общите правила при
нейната дейност, представени в този стандарт.
III. Интердисциплинарни дейности.
„Нуклеарната медицина“ е медицинска специалност с интердисциплинарен характер. Тя
взаимодейства с всички останали медицински
специалности, това са предимно: „образна диагностика“, „вътрешни болести“, „хирургия“,
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„медицинска онкология“, „лъчелечение“, или
съобразно профила на диагностичната/терапевтична процедура.
IV. Изисквания към лицата, осъществяващи
професионална дейност по медицинската специалност „нуклеарна медицина“ (НМ):
1. Цялостната дейност на клиниката по НМ
се ръководи от началник на клиника. Началник
на клиника по НМ може да бъде лекар – хабилитирано лице с призната медицинска специалност „Нуклеарна медицина“ („Медицинска
радиология“).
2. Цялостната дейност на отделението по НМ
се ръководи от началник на отделението. Началник на отделение по НМ може да бъде лекар с
призната медицинска специалност „Нуклеарна
медицина“ („Медицинска радиология“).
3. Ръководителят на структурата по нуклеарна
медицина отговаря за цялостната є дейност. Той
трябва да познава основно всички апарати и извършвани процедури в структурата, да отговаря
за радиационната защита на персонала и пациентите и да организира участието на структурата
във външната оценка на качеството. Това следва
да бъде подробно описано в длъжностната му
характеристика, утвърдена от ръководителя на
лечебното заведение.
4. Изисквания към дейността на специалиста:
4.1. да прецизира необходимостта от провеждане на дадено диагностично или терапевтично
приложение на радиофармацевтиците;
4.2. да избира най-подходящия радиофармацевтик и протокол за провеждането му, съобразено с
диагностичните или терапевтичните цели, както
и с възрастта на болния;
4.3. да се стреми към минимално лъчево
натоварване за диагностичните инвиво методи;
4.4. винаги да търси високо качество на процедурата с оглед постигане на максимална диагностична информация или терапевтичен ефект.
5. Изисквания към дейността на специализанта:
Специализантът трябва стриктно да следва
индивидуалния си план, така че:
5.1. по време на специализацията си може да
работи само под наблюдението на специалист по
„нуклеарна медицина“ и няма право на самостоятелно разчитане на резултати или провеждане
на терапия;
5.2. за срока на специализацията си следва да
проведе минималния изискуем брой изследвания
и терапевтични процедури;
5.3. при завършването на специализацията си
да притежава необходимите теоретични знания
и практически умения с оглед самостоятелно
провеждане на всички нуклеарномедицински
процедури.
6. Изисквания към дейността на лекар без
специалност или с друга клинична специалност:
6.1. работи само под наблюдението на специалист по нуклеарна медицина и няма право
на самостоятелно разчитане на резултати или
провеждане на терапия.
7. Всеки работник/служител от структура по
нуклеарна медицина следва да има длъжностна
характеристика, в която да са вписани специфичните задължения, свързани с радиационната
защита и дозиметричния контрол.
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V. Общи изисквания към местата за осъществяване на клиничната специалност „Нуклеарна
медицина“:
1. Метаболитната радионуклидна терапия се
провежда по протокол № 9, протокол № 10 и
протокол № 23:
1.1. Провеждането на метаболитна радио
нуклидна терапия на болните се осъществява
след тяхно информирано съгласие и подпис.
1.2. Болните се информират за евентуални
странични ефекти от лечението и сроковете за
проследяване на ефектите от него.
1.3. Болните, подложени на метаболитна
радионуклидна терапия, са под непрекъснатото
наблюдение от медицинския персонал в рамките
на работния им ден или до освобождаването на
пациента от клиниката/отделението.
1.4. Тези болни се третират като инжектирани
с радиофармацевтици и престояват в контролираната зона до напускането си.
1.5. При изписването на пациентите специалистът по радиометричен контрол или друг
квалифициран персонал измерва мощността на
дозата на 1 метър разстояние от пациента. Отчетената стойност се записва в протокол, копие
от който се предоставя на пациента. Пациентът
се освобождава само ако отчетената мощност на
дозата не надвишава нормативно регламентираните граници за съответния радиофармацевтик.
2. Изисквания за осъществяване на качествени
здравни грижи:
2.1. Всички дейности в структурите по нуклеарна медицина следва да са съобразени с
изискванията на този стандарт.
2.2. Периодично следва да се осъществява
анкета сред пациентите за степен на удовлетвореност от провежданите нуклеарномедицински
процедури, които впоследствие следва да се обсъждат от медицинския персонал.
3. Медицинската специалност „Нуклеарна
медицина“ може да се осъществява в лечебни
заведения за извънболнична помощ, лечебни
заведения за болнична помощ и комплексни
онкологични центрове (КОЦ). Осъществяването
на дейност по „Нуклеарна медицина“ от лечебни
заведения за извънболнична помощ се допуска,
само в случай че тези лечебни заведения отговарят
на всички общи изисквания за осъществяването
на дейност по „нуклеарна медицина“ и на посочените в стандарта изисквания към структурите
по НМ от поне второ ниво на компетентност.
4. Разкриването на структурите по нуклеарна
медицина и дейността им се осъществява при
спазване на Закона за лечебните заведения и
подзаконовите нормативни актове по прилагането
му, както и нормативните актове, регламентиращи
работата с източници на йонизиращо лъчение.
5. Разполагането на източниците на йонизиращи лъчения и специализираната апаратура
се извършва след разрешение от Националния
център по радиобиология и радиационна защита
(НЦРРЗ), Агенцията по ядрено регулиране (АЯР),
Министерството на вътрешните работи (МВР), а
извършването на дейността трябва да съответства
на лицензията, издадена от Агенцията за ядрено
регулиране, съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
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6. Всяка структура по нуклеарна медицина
изпълнява своята дейност съгласно изискванията
на този стандарт, програма за осигуряване на
качеството на дейността, вътрешен авариен план,
инструкция за радиационна защита и програма за
радиационен мониторинг, утвърдени от съответния управителен орган на лечебното заведение.
7. За всеки апарат трябва да бъде осигурена
техническа поддръжка, включваща профилактика
с минимална периодичност 6 месеца или друга,
ако е изрично предписана от производителя.
Резултатите от тази поддръжка трябва да бъдат
документирани в официални протоколи.
8. Всяка структура по нуклеарна медицина
трябва да разполага според естеството на дейността си със следните помещения:
8.1. При провеждане на нуклеарномедицинска
диагностика:
а) регистратура;
б) помещение за неаплицирани пациенти,
чакащи за изследване;
в) помещение за аплициране на радиофармацевтиците;
г) помещение за престой на аплицирани пациенти;
д) при изследванията с позитронна емисионна томография звеното трябва да разполага с
минимум два бокса за аплициране и престой на
пациентите;
е) процедурни помещения – работни помещения със съответните апарати за извършване на
изследванията;
ж) консултативен кабинет;
з) хранилище за получени радиоактивни източници;
и) радиохимична лаборатория – помещение за
подготовка на радиофармацевтиците;
к) санитарни възли за персонала и за не
аплицирани пациенти;
л) санитарни възли за аплицирани пациенти;
м) хранилище за радиоактивни отпадъци;
н) чисти помещения за персонала;
о) при структури от национално значение: учебни зали и апаратура за провеждане на обучение,
информационни учебни продукти, съвременна
научна периодика.
8.2. Индивидуалната активност на радиофармацевтика трябва да се измерва с активиметър
за всеки пациент преди аплицирането є.
8.3. Помещенията трябва да бъдат функционално свързани така, че да не се смесват потоците
на аплицираните с радиофармацевтици пациенти
с неаплицирани пациенти.
8.4. При провеждане на метаболитно лечение
с I-131, изискващи хоспитализация, структурите
по нуклеарна медицина следва да разполагат със:
а) хранилище за получени радиоактивни източници;
б) помещение за подготовка на радиофармацевтиците;
в) помещение за аплициране (раздаване) на
радиофармацевтиците;
г) стаи за хоспитализирани аплицирани пациенти, снабдени със собствен санитарен възел,
свързан с канализация, отговаряща на нормативните актове;
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д) помещение за разпределяне на храната,
мивка и шкаф за съдовете;
е) хранилище за радиоактивни отпадъци;
ж) миялна за измиване и дезактивация на
съдове и инструменти, както и помещение за
изпиране на спалното бельо, свързани с канализация, отговаряща на нормативните актове
(освен в случаите с използване на консумативи
за еднократна употреба – прибори, спално бельо,
инструментариум);
з) санпропускник за пациенти с душ, кабини за
преобличане и контролен радиометричен пункт,
които трябва да бъдат достатъчно големи, за да
може болният да се обслужва от санитар;
и) чисти помещения за персонала.
В случаите, в които структурата, провеждаща метаболитното лечение, е в рамките на
клиника по нуклеарна медицина и отговаря на
изискванията по т. 8.1, не се изисква разкриване
на допълнителни помещения по т. 8.4, букви „а“,
„б“, „в“, „е“ и „и“.
8.5. При провеждане на метаболитно лечение
без хоспитализация изискванията за помещенията са същите както при провеждане на нуклеарномедицинска диагностика с изключение на
процедурите с апаратурата.
8.6. При провеждане на метаболитна радионуклидна терапия структурите по НМ трябва да
разполагат със стационар, където се осъществява
лечение с открити радиоактивни източници на
пациенти с тиреоиден карцином, които са лекувани с големи дози радиоактивен йод, съгласно
протокол № 10.
Тези структури може да осъществяват амбулаторно или стационарно лечение с малки дози
радиофармацевтици, както следва:
а) радиоактивен йод (131I) при заболявания
на щитовидната жлеза – с малки дози, неонкологични, съгласно протокол № 23;
б) радиоактивен стронций (89Sr) или самарий
(153Sm) при костни метастази (протокол № 9).
8.7. Всяко лечение с открито радиоактивно
вещество се провежда по съответния стандартен
протокол съобразено с правилата при изписване
на пациента.
8.8. Съобразно естеството на дейността и обема є структурата по НМ може да осъществява
дейност по нуклеарномедицинска диагност ика
инвиво и инвитро, както и метаболитно лечение
при доброкачествени и злокачествени заболявания, включително с високи дози 131І.
8.9. Всички помещения трябва да отговарят
на действащите здравни изисквания и на изискванията за работа с радиоактивни източници.
8.10. Лицата, извършващи работа с радио
фармацевтици и (или) обслужващи болни, лекувани с радиофармацевтици, трябва да носят
специално работно облекло – престилка (от непромокаем материал), шапка, ръкавици и обувки.
При извършване на дейности, свързани с повишен
риск за разпръскване на открити радиоактивни
вещества с висока активност, се поставя и цяла
пластмасова престилка.
8.11. В хранилището за получени радиофармацевтици и в помещението за подготовката им
трябва да има оловна защита за източниците на
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гама-лъчение и плексигласова за източници на
бета-лъчение.
8.12. Помещението за радиохимия, в което
приготвят радиофармацевтичните вещества и
се разпределят индивидуалните дози за всеки
пациент, етикетирани и поставени в оловна защита, трябва да е разположено непосредствено
до хранилището. В него трябва да са монтирани
измерител на активността и радиохимична камина. В камината трябва да има устройство за
загряване на радиофармацевтичните вещества
при необходимост.
8.13. В помещението за аплициране на радиофармацевтичните вещества трябва задължително
да има лекарска кушетка и мивка. Радиоактивните
отпадъци се съхраняват в подходящи контейнери.
8.14. Работните помещения, в които са разположени апаратите за изследване, трябва да
позволяват свободен достъп от всички страни на
апаратите и изследвания пациент.
8.15. В хранилището за радиоактивните отпадъци трябва да се съхраняват неизползваните
радиофармацевтици до спадане на активността им
под нивата за освобождаване от контрол съгласно
нормативните документи за радиационна защита.
9. Със заповед съответният управител/изпълнителен директор на лечебното заведение
определя специалист от персонала на структурата
по нуклеарна медицина, който отговаря за дозиметричния и радиационния контрол.
9.1. Ежедневно в края на работния ден специалистът по дозиметричния и радиационния
контрол трябва да извършва текущ радиационен
контрол за наличие на радиоактивно замърсяване
по работните плотове, пода, мивките, работното
облекло и ръцете на персонала, резултатите от
който се документират.
9.2. Данните от индивидуалните дозиметри
трябва да се отчитат периодично в съответствие
с нормативните актове.
10. Здравното състояние на работещите в
структурите по нуклеарна медицина подлежи
на ежегодно проследяване в специализирани за
целта лечебни и здравни заведения.
11. Със заповед съответният управител/изпълнителен директор на лечебното заведение
определя специалист от структурата по нуклеарна медицина, който отговаря за получаването,
отчитането и съхранението на откритите радиоактивни източници, както и за управлението на
радиоактивните отпадъци. Преките задължения
и отговорности на този специалист се включват
в длъжностната му характеристика.
12. Всички процедури трябва да бъдат извършвани съобразно детайлни протоколи за всяка
от процедурите, утвърдени от ръководителя на
звеното по нуклеарна медицина. Протоколите
трябва да бъдат на достъпно място по време на
провеждане на процедурите.
12.1. Тези протоколи трябва да бъдат съобразени с националните протоколи, включени в
този стандарт.
12.2. Всички промени в тези протоколи трябва
да бъдат подписани от ръководителя на структурата по нуклеарна медицина, като се означава и
датата на промяната.
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12.3. Когато конкретният клиничен случай
изисква модификации на съществуващи протоколи, допълнителни регистрации или специфични
манипулации, промяната може да се извърши
от лекар – специалист по нуклеарна медицина,
извършващ изследването без изрична писмена
промяна от страна на ръководителя. Промените
в протокола се записват изрично в резултата от
изследването.
12.4. При липса на съответен протокол в този
стандарт за даден клиничен случай лекарят, извършващ изследването, подготвя нов протокол
след одобрение от ръководителя на структурата
по нуклеарна медицина.
VI. Изисквания при оказване на медицинска
помощ по медицинската специалност НМ в структури на лечебни заведения за болнична помощ.
Дейността по НМ се осъществява в структури
по НМ от второ и трето ниво на компетентност,
както следва:
1. Структури по нуклеарна медицина от второ
ниво на компетентност са клиники и/или отделения/лаборатории, които провеждат ограничен
брой нуклеарномедицински диагностични и лечебни процедури.
1.1. Тези структури се ръководят от лекар с
призната медицинска специалност по нуклеарна
медицина (медицинска радиология).
1.2. Минималният брой на лекарите е двама. Единият от двамата лекари задължително
следва да притежава призната медицинска специалност „нуклеарна медицина“ („медицинска
радиология“), а другият, ако няма призната
специалност„нуклеарна медицина“ („медицинска
радиология“), може да осъществява дейност само
под наблюдението на специалиста. По възможност единият от лекарите трябва да е преминал
допълнително обучение в медицински университет
по специализираните и високоспециализирани
методи.
1.3. Съотношението между броя на лекарите
и броя на медицинските и немедицинските специалисти следва да бъде минимум 1:1,5.
1.4. Минималният брой на медицинските и
немедицинските специалисти в структура от второ
ниво на компетентност включва:
а) старша медицинска сестра с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“;
б) поне 1 медицински физик/инженер и препоръчително 1 радиохимик, биолог или магистърфармацевт, които могат да осъществяват дейност
и по граждански договор;
в) поне 1 медицинска сестра/лаборант, която трябва да има сертификат за преминат курс
(индивидуално обучение) по приложение на протоколите от стандарта по нуклеарна медицина
за второ ниво.
1.5. Броят на персонала трябва да е достатъчен,
така че за всеки негов член да се осигури спазване
на годишната граница на дозата съгласно действащите Основни норми за радиационна защита.
1.6. Маркирането на радиофармацевтиците и
техният качествен контрол трябва да се провеждат
от радиохимици или друг медицински специалист,
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преминал специализирано обучение от системата
на следдипломното обучение и със съответен
сертификат за извършване на тази дейност.
1.7. Работещите трябва да имат удостоверение
за правоспособност за извършване на дейности с
източници на йонизиращо лъчение. Това удостоверение разрешава извършването на възложената
работа в съответствие с изискванията на Закона
за безопасно използване на ядрената енергия и
се получава в учебни центрове, лицензирани от
Агенцията за ядрено регулиране.
2. Ст ру кт у ри по н у к леарна медицина от
трето ниво на компетентност са клиники/отделения/лаборатории, които провеждат голям
брой н у к леарномедицинск и диагностични и
лечебни процедури със съответна апаратура и
персонал. Работещите в тях могат да извършват
допълнително консултативна, преподавателска и
научноизследователска дейност.
2.1. В структурите по нуклеарна медицина от
трето ниво на компетентност могат да работят
и специалисти и преподаватели с научни звания
и степени.
2.2. Структурите от трето ниво на компетентност се ръководят от лекар с призната медицинска
специалност „нуклеарна медицина“ („медицинска
радиология“). Препоръчва се той да е хабилитирано лице.
2.3. Минималният брой на лекарите, работещи
по трудов договор в структура от трето ниво, е
двама. Всеки от тях трябва да притежава призната
специалност „нуклеарна медицина“ („медицинска
радиология“), като е препоръчително поне единият
от тях да е хабилитирано лице.
2.4. Съотношението между броя на лекарите
и броя на медицинските и немедицинските специалисти следва да бъде минимум 1:2.
2.5. Минималният брой на медицинските и
немедицинските специалисти в структура от трето
ниво на компетентност включва:
а) старша медицинска сестра с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“;
б) поне 1 медицински физик/инженер и препоръчително 1 радиохимик, биолог или магистър-фармацевт;
в) поне 1 медицинска сестра/лаборант, която
трябва да притежава сертификат за преминал
курс (индивидуално обучение) по приложение на
протоколите от стандарта нуклеарна медицина
от трето ниво.
2.6. Броят на персонала трябва да е достатъчен,
така че за всеки негов член да се осигури спазване
на годишната граница на дозата съгласно действащите Основни норми за радиационна защита.
2.7. Маркирането на радиофармацевтиците
и техният качествен контрол трябва да се провеждат от радиохимици или други медицински
специалисти, преминали специализирано обучение от системата на следдипломното обучение
и със съответен сертификат за извършване на
тази дейност.
2.8. При провеждане на мултимодална диагностика с хибриден скенер – SPECT/CT, PET/CT,
допълнително следва да се осигури лекар – специ-
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алист по образна диагностика, както и минимум
1 рентгенов лаборант.
2.9. Специалистите в структурите от трето
ниво на компетентност могат да осъществяват
преподавателска дейност за подготовка на студенти/специализанти.
2.10. В структурите от трето ниво на компетентност може да се извършва обучение и
сертифициране на лекари, радиохимици, физици,
инженери, медицински сестри и лаборанти за
работа по протоколите на този стандарт.
2.11. Специалистите от структурите от трето
ниво на компетентност следва да провеждат контрол на качеството на дейността и да създават
алгоритми и протоколи за извършване на нови
изследвания.
2.12. Работещите трябва да имат удостоверение
за правоспособност за извършване на дейности с
източници на йонизиращо лъчение. Това удостоверение разрешава извършването на възложената
работа в съответствие с изискванията на Закона
за безопасно използване на ядрената енергия и
се получава в учебни центрове, лицензирани от
Агенцията за ядрено регулиране.
VII. Необходима апаратура и обем на дейността в структурите по нуклеарна медицина според
нивата на компетентност:
1. Структури по нуклеарна медицина от второ
ниво на компетентност:
1.1. Тези структури трябва да притежават или
да ползват по договор задължително следната
апаратура:
а) планарна и/или томографска гама-камера
(SPECT) със съответен компютър и устройство
за документиране на получените резултати на
съответен носител (хартия, филм) и архивиране на
магнитен носител и/или хибридна камера за мултимодална диагностика (SPECT – СТ, PET – CT);
б) измерител на активност;
в) контролен дозиметричен прибор;
г) индивидуални дозиметри;
д) оловна защита за спринцовки;
е) хладилник, евентуално термостат, центрофуга и фризер, според естеството на дейността.
1.2. Препоръчва се тези структури да притежават или ползват и ехограф с възможности за
изследване на щитовидна жлеза и коремни органи.
Всяка структура по НМ от второ ниво трябва да
има програма за технологично модернизиране,
в която да се планира и периодична подмяна на
оборудването.
1.3. Трябва да се провеждат минимум следните изследвания в зависимост от притежаваната
апаратура:
1.3.1. В структурите от второ ниво на компетентност с налична планарна и/или томографска
гама-камера (SPECT), както и SPECT – СТ, трябва
да могат да се извършват минимум 5 от следните
изследвания (групи изследвания):
а) сцинтиграфия на щитовидната жлеза с
99мТс-пертехнетат (протокол № 1);
б) сцинтиграфия на щитовидната жлеза със
131I-натриев йодид (протокол № 2);
в) динамична бъбречна сцинтиграфия с 99мТсMAG3 (EC, DTPA) (протокол № 4);
г) статична бъбречна сцинтиграфия с 99мТсDMSA (протокол № 5);
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д) сцинтиграфия на кости и стави (протокол № 6);
е) перфузионна сцинтиграфия на бял дроб
(протокол № 12);
ж) изследване по радиоимунологични или
имунорадиометрични методи на щитовидните
хормони Т3 (FT3) и Т4 (FT4), тиреоглобулин,
полови хормони – естрадиол, прогестерон, тестостерон; хипофизни хормони – ТСХ, ФСХ, ЛХ,
пролактин и други хормони.
1.3.2. В структурите от второ ниво на компетентност с налична SPECT – CT и РЕТ – СТ
трябва да се провеждат съответните специализирани изследвания съответно по протоколи
№ 32 и 33.
1.4. Към изслед ва н и я та по т. 1.3 според
нуждите на пациентите, наличната апаратура
и квалификацията на персонала могат да се
извършват и следните изследвания:
а) сцинтиграфия със 131I-натриев йодит след
тиреоидектомия по повод карцином на щитовидната жлеза (протокол № 3);
б) изследване на мозък (протоколи № 29 и 30);
в) т у мо р о т р оп н а с ц и н т и г рафи я (п р о т о кол № 7);
г) миокардна перфузионна сцинтиг рафи я
(протокол № 8);
д) сц и н т и г рафи я на черен д роб (п ро т о кол № 11);
е) изследване на храносмилателна система
(протоколи № 15 – 21);
ж) сцинтиграфия на костен мозък (протокол № 24);
з) лимфосцинтиграфия (протокол № 31);
и) маркиране на кръвни клетки (протоколи
№ 27 и 38);
к) туморни маркери по имунорадиометричните методи: КЕА, СА15-3, СА125, СА19-9, ПСА
и други биологичноактивни субстанции;
л) метаболитна радионуклидна терапия на
костни метастази (протокол № 9);
м) радиойодтерапия при диференциран карцином на щитовидната жлеза (протокол № 10);
н) метаболитна радионуклидна терапия с
(131)I-натриев йодид при хипертиреоидни заболявания (протокол № 23).
2. Структури по нуклеарна медицина от трето
ниво на компетентност:
2.1. Структурите от трето ниво на компетентност трябва да притежават или ползват по
договор следната апаратура:
а) томографска (SPECT) – гама-камера;
б) гама-брояч с кладенчев кристал;
в) измерител на активност;
г) контролен дозиметричен прибор;
д) индивидуални дозиметри;
е) оловна защита за спринцовки;
ж) хладилник, термостат, центрофуга и фризер.
2.2. Структурите от трето ниво могат да не
притежават апаратурата по т. 2.1, ако притежават или ползват PET – CT и са в структури от
извънболничната помощ.
2.3. Към апаратурата по т. 2.1 се препоръчва
структурите по НМ да ползват според възможностите: комплектован ехограф, SPECT – CT, РЕТ,
PET – CТ и циклотронен комплекс за получаване
на позитронни радиофармацевтици.
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Всяка структура трябва да има програма
за технологично модернизиране, в която да се
планира и периодична подмяна на оборудването.
2.4. Структурите от трето ниво на компетентност трябва да извършват минимум 10 от
следните изследвания (групи изследвания), ако
ползват апаратура по т. 2.1:
а) сцинтиграфия на щитовидната жлеза с
99мТс-пертехнетат (протокол № 1);
б) сцинтиграфия на щитовидната жлеза със
131I-натриев йодид (протокол № 2);
в) сцинтиграфия със 131I-натриев йодит след
тиреоидектомия по повод карцином на щитовидната жлеза (протокол № 3);
г) динамична бъбречна сцинтиграфия с 99мТсMAG3 (EC, DTPA) (протокол № 4);
д) статична бъбречна сцинтиграфия с 99мТсDMSA (протокол № 5);
е) сцинтиграфия на кости и стави (протокол № 6);
ж) т у мор о т р оп на сц и н т и г рафи я (п р о т о кол № 7);
з) миокардна перфузионна сцинтиг рафи я
(протокол № 8);
и) сцинтиграфия на черен дроб (протокол
№ 11);
й) перфузионна сцинтиграфия на бял дроб
(протокол № 12);
к) изследване на мозък (протоколи № 29 и 30);
л) изследване на храносмилателна система
(протоколи № 15 – 21);
м) сцинтиграфия на костен мозък (протокол № 24);
н) лимфосцинтиграфия (протокол № 31);
о) марк и ране на к ръвни к лет к и (п ротоколи № 27 и 28);
п) сцинтиграфия на тестиси (протокол № 14);
р) радионуклидна вентрикулография (протокол № 13);
с) соматостатинова рецепторна сцинтиграфия
(протокол № 25);
т) активен възпалителен процес с маркирани
левкоцити (протокол № 22);
у) сцинтиграфия при невроендокринни тумори
(протокол № 26);
ф) провеждане на мултимодална диагностика SPECT/CT (протокол № 32) или РEТ – СТ
(протокол № 33) при наличие на съответната
апаратура;
х) изследване по радиоимунологични или
имунорадиометрични методи на щитовидните
хормони Т3 (FT3) и Т4 (FT4), тиреоглобулин,
полови хормони – естрадиол, прогестерон, тестостерон; хипофизни хормони – ТСХ, ФСХ, ЛХ,
пролактин и други хормони;
ц) туморни маркери по имунорадиометричните методи: КЕА, СА15-3, СА125, СА19-9, ПСА,
АФП и други биологичноактивни субстанции.
Тези структури според нуждите на пациентите, наличната апаратура и квалификацията на
персонала могат да извършват и всички други
нуклеарномедицински изследвания, необходими
за диагностично-лечебната, консултативната,
учебната и научната дейност на структури от
трето ниво на компетентност.
2.5. Структурите от трето ниво на компетентност с единствено налична РЕТ – СТ трябва да
провеждат съответните специализирани изследвания по протокол № 33.
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Таблица за съпоставимост на нивата на компетентност в структурите, които осъществяват дейност
по нуклеарна медицина
Ниво на
компетентност

Здравни изисквания

Апаратура и други
изисквания

Персонал

Дейност.
Компетентност

т. V, т. 1 – 12
При п р ов еж д а не н а
н у к леарномедицинска диагностика всяка
структура от второ ниво
следва да отговаря на
изискванията, посочени
в т. V, т. 8.1 – 8.3.
При п р ов еж д а не н а
метаболитно лечение
с I-131, изискващо хоспитализаци я, всяка
структура от второ ниво
следва да отговаря на
изискванията, посочени
в т. 8.4.
В сл у чаи те, в кои то
структ у рата, провеждаща метабол и т но т о
лечение, е в рамките
на клиника/отделение
по нуклеарна медицина
и отговаря на изискванията по т. 8.1, не се
изисква разкриване на
Второ ниво допълнителни помещения по т. 8.4, подточки
„а“, „б“, „в“, „е“ и „и“.
При провеждане на метаболитно лечение без
хоспитализация изискванията за помещенията са същите както при провеждане на
нуклеарномедицинска
диагностика, с изключение на процедурите
с апаратурата.
При провеждане на метаболи т на ра дион у клидна терапия структ у рите по НМ т рябва да разполагат със
стационар, където се
осъществява лечение с
открити радиоактивни
източници на пациенти
с тиреоиден карцином,
които са лек у вани с
големи дози радиоактивен йод.

т. VII, т. 1.1 и т. 1.2
НМ е високо технологична диагностична и
метаболитно-терапевт и чна специа лност,
изиск ваща ст ру кт урите от второ ниво
да п ри т еж а ват и л и
ползват по договор задължително апаратурата, посочена в т. VII,
т. 1.1. Препоръчва се
структурите от второ
ниво да притежават
или ползват апаратурата, посочена в т. VII,
т. 1.2. Всички структури от второ ниво са
длъжни да изпълняват
всички условия, апаратура и предпазни
средства за работа в
сфера на източници на
йонизиращи лъчения
по българското законодателство, посочени
в стандарта.

т. VI, т. 1
Минималният брой на
лекарите е 2. Единият
от двамата лекари задължително следва да
притежава призната медицинска специалност
„нуклеарна медицина“
(„медицинска радиология“), а другият, ако
няма призната специалност „нуклеарна медицина“ („медицинска
радиология“), може да
осъществява дейност
само под наблюдението на специалиста. По
възмож ност едини я т
от лекарите трябва да
е преминал допълнително обучение в медицински университет
по специализираните
и високоспециализираните методи.

Дейността е посочена
в т. VII
1. Диагностична дейност – приложение на
методи „инвиво“ и евентуално „инвитро“.
2. Според нуждите на
пациентите и лечебна
дейност – приложение
на метаболитна радио
нуклидна терапия.
Компетен т ност та зад ъ л ж а ва пер с она л ът
да е сертифициран по
изискванията в стандарта за второ ниво. Трябва
да се извършват минимум 5 от групите НМ
изследвания/терапия,
посочени в т. VII.1.3.1
или VII.1.3.2 по протоколите в стандарта
по НМ.

т. V, т. 1 – 12
При п р ов еж д а не н а
н у к леарномедицинска диагностика всяка
структура от трето ниво
следва да отговаря на
Трето ниво изискванията, посочени
в т. V, т. 8.1 – 8.3.
При п р ов еж д а не н а
метаболитно лечение
с I-131, изискващо хоспитализаци я, всяка

т. VII, т. 2
НМ структурите
трябва задъл жително да притежават или
ползват по договор
апаратурата, посочена в т. VII, т. 2.1 или
т. VII, т. 2.2 и препоръчително апаратурата, посочена в т. VII,
т. 2.3, както и изискванията за апаратура,

т. VI, т. 2
Структурите от трето
ниво на компетентност
се ръководят от лекар
с призната медицинска
специалност по „нуклеарна медицина“ („медицинска радиология“).
Препоръчва се той да
е хабилитирано лице.
Минималният брой на
лекарите, работещи по

Дейността е посочена
в т. VII
1. Диагностична дейност – приложение на
методи „инвиво“ и „инвитро“.
2. Лечебна – приложение на метаболитна радионуклидна терапия.
3. С пец и а л ис т и т е в
структурите от трето
ниво на компетентност
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Здравни изисквания
структура от трето ниво
следва да отговаря на
изискванията, посочени
в т. 8.4.
В сл у чаи те, в кои то
структ у рата, провеждаща метабол и т но т о
лечение, е в рамките
на клиника/отделение
по нуклеарна медицина
и отговаря на изискванията по т. 8.1, не се
изисква разкриване на
допълнителни помещения по т. 8.4, подточки
„а“, „б“, „в“, „е“ и „и“.
При провеждане на метаболитно лечение без
хоспитализация изискванията за помещенията са същите както при провеждане на
нуклеарномедицинска
диагностика, с изключение на процедурите
с апаратурата.
При п р ов еж д а не н а
ме т аб о л и т н а р а д ио 
нуклидна терапия
с т ру к т у ри т е по Н М
трябва да разполагат
със стационар, където
се осъществява лечение
с открити радиоактивни
източници на пациенти
с тиреоиден карцином,
които са лек у вани с
големи дози радиоактивен йод.

ВЕСТНИК

Апаратура и други
изисквания

Персонал

предпазни с-ва и условия за работа с източници на ИЙР. Всяка
ст ру к т у ра о т т рет о
ниво трябва да има
програма за технологично модернизиране,
в която да се планира
и периодична подмяна
на оборудването.

трудов договор в структура от трето ниво, е 2.
Всек и от тях трябва
да притежава призната
специалност по „нуклеарна медицина“ („медицинска радиология“),
като е препоръчително
поне единият от тях да
е хабилитирано лице.

VIII. Основни изисквания, с които лечебните
заведения трябва да се съобразяват при изготвяне правилата на поведение:
1. Пациентите задължително трябва да бъдат
информирани за възможните странични ефекти
и рискове от прилагане на йонизиращото лечение и контрастни рентгенови материи (ако се
използват такива).
2. Пациентите се инструктират за методите
и начините за намаляването на лъчевото им
натоварване и това на околните.
3. Не се допуска изследване на бременни жени,
с изключение на перфузионната сцинтиграфия
на белите дробове.
4. Кърмачките се инструктират за временно
или окончателно спиране на кърменето в зависимост от използваните радиофармацевтици.
IX. Организацията на дейността във всички
структури по нуклеарна медицина задължително
включва:
1. Записаният за изследване пациент се приема
от специалист по здравни грижи, който оформя
документите на пациента по съответния административен ред и ги въвежда в електронната
мрежа на лечебното заведение (ако има такава).

С Т Р. 1 7
Дейност.
Компетентност
могат да осъщест вяват п репода ват елск а
дейност за подготовка
на студенти/специализанти.
Компетентност – сертифициране на персонала, специалност по
нуклеарна медицина/
медицинска радиология, наличие на персонал с преподавателски
умения, научни степени
и звания.
Трябва да се извършват
минимум 10 от групите НМ изследвани я/
т ера п и я, посочен и в
т. VII.2.4 или VII.2.5,
както всички други НМ
изследвания, необходими за осъществяване на
диагностично-лечебната, консултативната и
научно-учебна дейност
на структури от трето
ниво на компетентност.

2. След специалиста по здравни грижи лекарят,
работещ в структурата по нуклеарна медицина,
преглежда пациента, запознава се с медицинските
документи, подготвени и изпратени от лекуващ
лекар в лечебно заведение. Тези документи съдържат като минимум следната информация: името
и адреса на лекаря, който е изпратил пациента;
трите имена, годините и адреса на пациента;
диагнозата му и исканото изследване или лечение
и допълнителна информация за болния: епикриза, предходни нуклеарномедицински и други
образни изследвания за сравнение, лабораторни,
цитологични, хистологични и други изследвания,
имащи значение при оценката на извършваната
нуклеарномедицинската процедура и др. Необходима е и информация в какъв етап на лечението
се извършва исканата нук леарномедицинска
процедура. Когато пациентът е изпратен за консултация без изрично споменаване на исканата
диагностична процедура, както и в случаите,
когато пациентът се обръща самостоятелно към
специалист по нуклеарна медицина, лекарят,
приемащ пациента, отговорно преценява нуждата и определя вида на нуклеарномедицинско
изследване или лечение.
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3. Лекарят от структурата по нуклеарна медицина определя вида и обема на изследването
или лечението, включително вида и активността на необходимите радиофармацевтици. Той
трябва да разясни на пациента същността на
изследването или лечението, ползата и рисковете
от провеждането им и да получи от пациента
писмено съгласие.
4. Лекарят е отговорен за провеждането на
необходимото изследване или лечение, в което
вземат участие останалите служители от структурата по нуклеарна медицина съобразно тяхната
квалификация.
5. Лекарят съставя окончателните документи
за проведеното изследване или лечение, като по
негова преценка те могат да бъдат обсъдени с
лекаря, изпратил пациента за изследване или
лечение.
6. Резултатите от извършените изследвания
в структурата по нуклеарна медицина трябва
да съдържат най-малко следната информация:
имената и годините на пациента, датата на изследването, вида на изследването, използваните
радиофармацевтици и аплицираната активност,
получените резултати от изследването и неговата
интерпретация, подпис на лекаря или на консултативния лекарски екип, извършил изследването.
7. Документите за осъществените диагностични изследвания в структурата по нуклеарна
медицина трябва да се съхранявят минимум 3
години.
X. Критерии и показатели за качество на
осъществяваната медицинска дейност:
1. Всички структури по НМ трябва да имат
разработена политика за осигуряване на качеството, която включва:
а) контрол на качеството на прилаганите
радиофармацевтични вещества;
б) контрол на апаратурата;
в) контрол на качеството на полу чените
резултати;
г) програма за обучение на персонала.
2. Всички структури по НМ трябва да участват
в минимум една програма за външна оценка на
качеството, препоръчително – на всеки 2 години.
3. Структурите по нуклеарна медицина за
инвитро изследвания (радиоимунологични или
радиолигандни измервания) трябва да имат документирани критерии за изработване на референтни стойности по изследваните показатели,
които да се осъвременяват периодично (важи за
случаите, при които използваните диагностични
китове са без изрично упоменати референтни
стойности).
4. При оформяне на резултатите от хибридните
образни методи освен специалист по нуклеарна
медицина при нужда трябва да участва и такъв
по образна диагностика – препоръчително при
нискодозните компютъртомографски изследвания и задължително, когато се провежда компютъртомографско изследване с контраст.
5. При приложение на метаболитната радионуклидна терапия като част от комплексното
лечение при болен с онкологично заболяване
лечебният алгоритъм при нужда трябва да се
съгласува и с други специалисти, участващи в
терапията – онколози, лъчетерапевти и химиотерапевти.
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6. Дейността на структурите по нуклеарна
медицина трябва да бъде организирана и провеждана при спазване на принципа за получаване на
оптимално възможни диагностични и лечебни
резултати при минимално лъчево натоварване
на пациентите и персонала, като се има предвид
и себестойността на изследването.
XI. Права и задължения на пациентите:
1. Пациентът има право:
а) да бъде информиран за значението и
диагностичната стойност на изследването или
терапията;
б) да бъде информиран за осигурената безопасност при работа с открити радиоактивни
източници;
в) да бъде информиран за получената от него
радиационна доза по време на изследването;
г) да бъде информиран за други необходими за
диагностицирането или лечението изследвания;
д) да получи достоверна информация за резултатите от изследването или проведеното лечение.
2. Пациентът е длъжен:
а) да съобщи на лекаря от структурата по
нуклеарна медицина, ако не е успял да спази
необходимите условия за провеждане на дадена
нуклеарномедицинска процедура, което от своя
страна би променило протокола за провеждането є;
б) да съобщи на лекаря от структурата по
нуклеарна медицина за вероятна или сигурна
бременност, както и за кърмене;
в) да съобщи на лекаря от структурата по
н у к леарна медицина за значими а лергични
пристъпи или алергични зъболявания.
ХII. Права на лекарите, работещи в структура
по нуклеарна медицина:
1. Лекарите имат право да откажат извършване на изследване или лечение при:
1.1. липсата на достатъчно данни за здравословното състояние за пациента, които да
обосновават провеждането на дадено изследване
или лечение;
1.2. когато съществуват други диагностични
методи без лъчево натоварване, които биха имали
същата диагностична стойност;
1.3. неубедителни или недостатъчни индикации за изследване или лечение;
1.4. когато провеждането на нуклеарномедицинското изследване не се очаква да промени
терапевтичния план;
1.5. изпратен негоден за изследване материал
(за инвитро изследвания).
Персоналът на нуклеарномедицинските структури носи отговорност не само за достоверността
на резултатите от изследванията или проведеното
лечение, но и гарантира персоналната тайна за
цялата информация по тях.
XIII. Документация, характерна за специалността „нуклеарна медицина“.
За всяка отделна диагностична или терапевтична нуклеарномедицинска процедура са
разработени общо 33 протокола (без инвитро
методите, които специфично се представят от
всеки производител към съответните китове),
както следва:
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ПРОТОКОЛ № 1
за сцинтиграфия на щитовидната жлеза с (99м)Тс-пертехнетат
Индикации:

Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка на
пациента:

Радиофармацевтик:
Активност:
Време на сканиране:
Апаратура:
Процедура на
изследването:

Отчитане на резултатите:

· Аномалии в развитието на жлезата.
· Тиреотоксикоза.
· Тиреоидити.
· Дифузни и възлести струми.
· Оценка на палпиращи се възли на шията:
бенигнени и малигнени.
· Пространствозаемащи процеси на щитовидната жлеза.
· Съмнения за ретростернална струма.
· Контрол след проведено хирургическо или консервативно лечение
на щитовидната жлеза.
Абсолютни: Няма.
Относителни: Бременни и кърмачки, фебрилни състояния.
Няма.
· Минимум 30 дни преди изследването да не са прилагани йодсъдържащи рентген-контрастни материи или третиране с йод.
· Спиране на тиреоидна субституираща или
тиреостатична терапия.
· Изключване на седативни и сънотворни или съдържащи йод медикаменти.
· Да се изключат йодсъдържащи храни.
· Изследването се провежда сутрин на гладно.
(99м)Тс-пертехнетат.
74 МБк/70 кг
20 минути след интравенозно инжектиране на РФП.
· Планарна или томографска гама-камера.
Статична или динамична програма на гама-камера.
Определяне функционалната активност на тиреоидния паренхим чрез
полуколичествени методи за оценка на процента на каптация на (99м)Тс.
Във всеки лоб поотделно и за щитовидната жлеза като цяло както
площта и масата є.
Описание на находката – качествена характеристика на образите, количествени показатели и интерпретация.

ПРОТОКОЛ № 2
за сцинтиграфия на щитовидната жлеза със (131)I-натриев йодид
Индикации:

Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка на
пациента:

Радиофармацевтик:
Активност:
Време на сканиране:
Апаратура:

· Аномалии в развитието на жлезата.
· Тиреотоксикоза.
· Тиреоидити.
· Дифузни и възлести струми.
· Пространствозаемащи процеси на щитовидната жлеза. Оценка на
палпиращи се възли: бенигнени и малигнени.
· Палпиращи се формации на шията.
· Съмнения за ретростернална струма.
· Контрол след проведено хирургическо или консервативно лечение
на щитовидната жлеза.
· Остатъчен паренхим, рецидиви и метастази при рак на щитовидната
жлеза след тиреодектомия.
Бременност.
Относителни: кърмене,
фебрилни състояния.
Няма.
· Минимум 30 дни преди изследването да не са прилагани йодсъдържащи рентген-контрастни материи.
· Спиране на тиреоидна субституираща или тиреостатична терапия.
· Изключване на седативни и сънотворни или съдържащи йод медикаменти.
· Да се изключат йодсъдържащи храни.
· Изследването се провежда сутрин на гладно.
(131)I-натриев йодид.
1,8 – 3,7 МБк.
24 часа след аплицирането.
· Гама-камера.
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Процедура на
изследването:
Отчитане на резултатите:

ВЕСТНИК

БРОЙ 56

Статично сканиране.
Определяне на:
· процент на каптация на радиойода на 2, 4 и 24 час;
· площта и масата на тиреоидеята.
Описание на находката – качествена характеристика на образите, количествени показатели и интерпретация.

ПРОТОКОЛ № 3
за сцинтиграфия със (131)I след тиреоидектомия при диференциран карцином на щитовидната жлеза
Индикации:

Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка на пациента:

Допълнителни
изследвания:
Радиофармацевтик:
Активност:
Време на сканиране:
Апаратура:
Процедура на
изследването:
Отчитане на резултатите:

· Визуализиране наличието на тиреоидни остатъци след тиреоидектомия и определяне на техния обем.
· Локорегионален следоперативен контрол.
· Визуализиране на далечни метастази.
· Проследяване и контрол на ефекта от лечението.
Бременност, кърмене.
Няма (при спазване на принципите ALAR A).
· Спиране на субституиращата тиреоидна хормонална терапия – минимум 20 дни преди изследването (при прилагане на рекомбинантен
TSH не се налага прекъсване на субституиращото лечение).
· Ниво на TSH > 30 U/l.
· Минимум 30 дни преди изследването да не са прилагани йодсъдържащи рентген-контрастни материи.
· Да не се приемат храни и медикаменти, блокиращи натрупването
на йода.
· Радиойодът се дава per os на гладно.
· Очистване на червата с лаксативни средства преди
сканирането – при нужда.
Изследване серумното ниво на тиреоглобулина.
(131)I-натриев йодид.
74 – 370 МБк (2 – 10 мКи) перорално.
48 – 72 час след аплицирането.
Гама-камера с високоенергиен колиматор.
· Целотелесно сканиране в автоматичен режим.
· Прицелно сканиране на шията, белия дроб и др.
· Томографско изследване (SPECT) при необходимост.
Описание на находката – качествена характеристика на образите и
интерпретация.

ПРОТОКОЛ № 4
за динамична бъбречна сцинтиграфия с (99м)Тс-MAG3 (EC, DTPA)
Индикации:

Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка на пациента:
Радиофармацевтик:
Активност:
Време на сканиране:
Апаратура:
Процедура на
изследването:

Редица заболявания в урологията и нефрологията.
Най-често:
· бъбречни аномалии;
· литиаза;
· обструкции;
· хипертония;
· преди и след оперативна намеса;
· преди и след медикаментозно лечение с нефротоксични препарати;
· оценка състоянието на бъбречен трансплант.
Бременност, кърмене.
Не са описани.
Прием на около 500 мл течности 30 мин. преди изследването.
Спиране на диуретиците поне 24 часа.
(99м)Тс-MAG3 (EC, DTPA).
74 – 185 МБк.
30 минути.
Гама-камера с нискоенергиен колиматор.
Пациентът е в седнало или легнало положение с гръб или лице (при
бъбречен трансплант) към детектора. След венозно болусно въвеждане на
активността се регистрират 30 фрейма през 2 сек, а след това в рамките
на 25 минути през 20 – 30 сек.
При матрица поне 64/64 пиксела.
· При фурантрилов тест между 15-ата и 20-ата минута по време на
изследването се инжектира 20 – 40 мг диуретик (Фурантрил).
· При каптоприлов тест 1 час преди изследването се поемат през устата
25 – 50 мг Каптоприл.
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По компютърна програма за динамично изследване на бъбреците на
съответната гама-камера се извършва количествен анализ на ренографските криви. Изчислява се процентното участие на всеки бъбрек и
редица количествени показатели, определящи функцията на бъбреците.
При необходимост се извършва и деконвулационен анализ.

ПРОТОКОЛ № 5
за статична бъбречна сцинтиграфия с (99м)Тс-DMSA
Индикации:

Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка на
пациента:
Радиофармацевтик:
Активност:
Време на сканиране:
Апаратура:
Процедура на
изследването:
Отчитане на резултатите:

· Вродени аномалии и ектопии.
· При огнищни и дифузни заболявания на бъбреците:
– хронични и остри възпалителни процеси.
· Пространствозаемащи процеси на бъбреците:
кисти, тумори и др.
· Нефросклероза.
· Постоперативни изменения и/или бъбречна трансплантация.
· При планиране на лъчетерапия, в обема на която попадат бъбреците
и др.
Бременност, кърмене.
Няма.
Не се налага.
(99м)Тс-DMSA.
120 – 150 МБк.
2 – 6 часа след интравенозно инжектиране.
Планарна или томографска (SPECT) гама-камера.
Пациентът е в изправено, седнало или легнало положение. Регистрират
се 2 – 6 статични сцинтиграфии в задна, предна проекции и евентуално
две профилни.
Визуална оценка на топографията, формата, големината и структурата
на бъбреците. Определяне процентното участие на всеки бъбрек в
разпределението на РФП.
ПРОТОКОЛ № 6
за сцинтиграфия на кости и стави

Индикации:

Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка на
пациента:
Радиофармацевтик:
Активност:
Време на сканиране:
Апаратура:
Процедура на
изследването:

Отчитане на резултатите:

· Първични и метастатични костни тумори.
· Дегенеративни заболявания.
· Възпалителни и метаболитни заболявания.
· Травми и фрактури, алгодистрофия.
· Усложнения при ставно ендопротезиране.
· Асептични некрози.
· Проследяване ефекта от лечението.
Бременност и кърмене.
Няма.
Изпразване на пикочния мехур преди сцинтиграфията.
(99м)Тс-MDP, (99м)Тс-HDP.
370 – 740 МБк/70 кг.
След 2-рия час от инжектиране на
радиофармацевтика.
Планарна или томографска гама-камера.
· Планарна сцинтиграфия: бива целотелесна или прицелна полипозиционна. Пациентът се сканира в задна и предна проекция.
Целотелесна: движение на масата със скорост 20 – 25 см/мин.
Прицелна: 6 – 8 фрейма с по 500 000 имп., матрица 256 x 256 пиксела,
2 – 4 часа след инжектиране.
· Трифазна сцинтиграфия: I фаза (перфузионна): 60 фрейма през 1 – 4
секунди.
II фаза (кръвен пул): 1 кадър през 1 – 2 мин. за 10 минути.
III фаза (метаболитна): 2 – 3 часа след инжектирането.
· Томографско изследване (SPECT): Ротация 360°, матрица 64 x 64
пиксела, 20 – 30 сек./позиция.
Описание на находката – качествена характеристика на образите. Количествено определяне степента на натрупване на РФП – по преценка;
графично представяне при трифазния скен – по преценка.
Интерпретация на получените резултати.
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ПРОТОКОЛ № 7
за провеждане на туморотропна сцинтиграфия
Туморотропна сцинтиграфия: Нуклеарномедицинско образно изследване, което се провежда на емисионен томограф (гама-камера) след интравенозното въвеждане на туморотропни радиофармацевтични
препарати (ТТРФП) с различна степен на специфичност, които избирателно се натрупват в туморпролиферативните клетки и дават възможност за изобразяване на първичното огнище и степента
на локорегионалното и далечното метастазиране на заболяването. Възможностите за избирателно
натрупване на радиомаркерите са в зависимост от биохимичната им структура, биологичната им активност, рецепторна активност и др. Затова туморотропните агенти са: неспецифични туморотропни
РФП, моноклонални антитела (МоАт) за радиоимуносцинтиграфия, рецептори и др.
*Туморотропна сцинтиграфия с (99м)Тс-МІВІ (тетрофозмин):
Индикации:
· Откриване и визуализиране на първичното туморно огнище (Т).
· Изобразяване степента на поражение на регионалните и по-далечните
лимфни метастази (N, М).
· Откриване и изобразяване на далечните метастази (М).
· Проследяване ефекта от лечението на разни онкологични заболявания.
· Сцинтиграфията с МІВІ – като критерий за лекарствена резистентност.
Противопоказания:
Абсолютни: няма.
Относителни: бременност, кърмене.
Странични ефекти:
Не са съобщавани.
Подготовка
Не е необходима. Препоръчва се приемане на повече течности след въна пациента:
веждането на РФП и сканирането, при опразване на пикочния мехур чрез
микция непосредствено преди изследването.
Радиофармацевтици:
99mTc-MIBI (тетрофозмин).
Активност:
370 – 740 МБк/70 кг.
Време на
Според органната локализация – инфорсканиране:
мация: от 15 мин. до 4 часа.
Апаратура:
Гама-камера с широко зрително поле.
Процедура на
І. Планарна:
сканиране:
· Целотелесно сканиране в автоматичен режим.
· Полипроекционно сканиране.
· По корем „prone“ със специално приспособление за млечните жлези в
три проекции – лява 90°, дясна 90° и АР.
ІІ. Томографско сканиране:
· SPECT – 180° от -45° до +135°.
· SPECT – 360°.
· SPECT/CT PET/CT.
ІІІ. Динамично многофазно сканиране:
· Ранно сканиране.
· Късно сканиране.
Резултати:
Описание на получените образи – качествена характеристика и количествени показатeли.
Интерпретация на резултатите.
*За другите видове туморотропни РФП се прилагат съответните високоспециализирани протоколи.
ПРОТОКОЛ № 8
за миокардна перфузионна сцинтиграфия
І вариант: Миокардна перфузионна сцинтиграфия след натоварване и в покой.
ІІ вариант: Миокардна перфузионна сцинтиграфия в покой и след вазодилатация с нитропрепарати.
Индикации за
· Откриване и диагностициране на ИБС.
изследването:
· Оценка на миокардната перфузия при нестабилна стенокардия.
· Диагноза на остър и хроничен миокарден инфаркт.
· Оценка на резултата от тромболитична терапия и коронарна рестеноза
след коронарна ангиопластика и by pass.
· Оценка виталността на миокарда при тежки форми на ИБС преди и
след реваскуларизация и при други токсични поражения на миокарда.
Контраиндикации:
Абсолютни: Няма.
Относителни: Бременност, кърмене.
Странични ефекти:
Не са описани.
Подготовка на
· Гладна диета 12 часа до инжектиране на радиофармацевтика.
пациента:
· Спиране на терапията с дългодействащи нитропрепарати, Са антагонисти
и бета-блокери за 24 часа.
· Лека закуска след инжектиране на радиофармацевтика за намаляване
фоновата активност в черния дроб.
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· 99м-Тс МІВІ 555-740 MBq и.в. въвеждане.
· 99м-Тс-tetrofosmin 555-740 MBq и.в. въвеждане.
· 201Tl chloride 74-111 MBq и.в. въвеждане.
І вариант: 25 – 45 мин. томографско сканиране (SPECT) или планарно
сканиране в проекции AP, LAO 45°, LAO 70°, LL:
· І ден – изследването се провежда след физически (на велоергометър)
или фармакологичен (с дипиридамол или добутамин) стрес, като на върха
на натоварването или при симптом, лимитирано прекъсване се аплицира
радиофармацевтикът и сканирането започва след 30 мин.
· ІІ ден – изследването се провежда в покой 30 до 60 мин. след аплициране
на радиофармацевтика.
ІІ вариант: 25 – 45 мин. томографско сканиране (SPECT) или планарно
сканиране в проекции AP, LAO 45°, LAO 70°, LL:
· Ранно сканиране в покой 30 мин. след аплициране на радиофармацев
тика и веднага след това прилагане на нитропрепарат.
· Късно сканиране 4 часа след аплициране на радиофармацевтика.
· Гама-камера – планарна или SPECT.
· Колиматор: нискоенергиен с висока разделителна способност (LEHR).
· Фотопик 140 КеV, с 20 % прозорец.
· Компютър за изобразяване и количествена обработка на резултатите.
· Изобразяващо устройство с различен тип изобразяващи носители.

Процедура на изследването:
Позиция на пациента:
· Легнал по гръб на леглото на гама-камерата с отведени над главата
ръце.
· Колиматорът е в режим на ротация (SPECT) или в съответната планарна позиция.
Компютърна програма
· Режим на ротация 180° от 45° R AO до 45° LPO.
при SPECT
· 64 x 64 пиксела матрица.
· 35 – 45 сек./позиция.
Отчитане на резултатите: · Компютърна обработка на записаните образи с качествена и евентуално
количествена оценка на резултата.
· Компютърна обработка на записаните образи с реконструкция и преориентация по късата и дългите оси на сърцето при SPECT.
· Качествена оценка на получените серии образи по късата и дългите
хоризонтална и вертикална ос на сърцето.
· Количествена оценка на миокардната перфузия чрез генериране на
планарни карти на разпределението на радиофармацевтика в миокарда.
· Получаване на образ върху различен носител:
прозрачна стандартна плака или цветен снимков материал.
· Текстово медицинско заключение. Последното е обсъдено на клиничен
рапорт.
· Архивиране в електронен албум и хартиен носител
c качествена и количествена оценка на резултата.
· Компютърна обработка на записаните образи с реконструкция и преориентация по късата и дългите оси на сърцето при SPECT.
· Качествена оценка на получените серии образи по късата и дългите
хоризонтална и вертикална ос на сърцето.
· Количествена оценка на миокардната перфузия чрез генериране на
планарни карти на разпределението на радиофармацевтика в миокарда.
· Получаване на образ върху различен носител:
прозрачна стандартна плака или цветен снимков материал.
· Текстово медицинско заключение. Последното е обсъдено на клиничен
рапорт.
· Архивиране в електронен албум и хартиен носител.
ПРОТОКОЛ № 9
за метаболитна радионуклидна терапия на костни метастази с (89)Sr-хлорид или (153)Sm-EDTMP
Индикации:
· Симптоматичен болкоуспокояващ ефект при костни метастази от карциноми на простатната жлеза, на млечната жлеза и др.
Контраиндикации:
· При деца.
· При пациенти с данни за сериозен риск за костния мозък и при брой
на левкоцитите под 2400 и тромбоцитите под 60 000.
· При компресия на гръбначния мозък.
· При пациенти, неповлияни от предишна аликация на (89)Sr или (153)Sm.
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· Засилване на болката в първите дни.
· Хематологична токсичност – тромбоцитопения и левкопения.
· Костна сцинтиграфия.
· Да се спре терапията с калциеви препарати две седмици преди апликацията на (89)Sr или (153)Sm.
· Tr > 60 000, Leuco > 2400.
(89)Sr-хлорид, (153)Sm-EDTMP.
150 МBq (2MBq/kg) за (89)Sr-хлорид или 2,5 – 3 GBq (37 MBq/kg) за
(153)Sm-EDTMP.
Бавно, венозно. Не се налага хоспитализация. Спазване на мерките за
радиационна безопасност и лична хигиена.
При прилагане на (153)Sm EDTMP е възможно да се проведе и скелетна
сцинтиграфия с оглед визуализиране разпределението на радиофармацев
тика (наличие и на гама-емисия).

ПРОТОКОЛ № 10
за радиойодтерапия при диференциран карцином на щитовидната жлеза със (131)I-натриев
йодид
Индикации:
· Аблация на тиреоиден остатък след тотална тиреоидектомия при
карцином на щитовидната жлеза.
Цел:
· Ликвидиране на видимо нормалния тиреоиден остатък след тиреоидектомия, както и вероятните субклинични прояви на тумора в
тиреоидното ложе и кръвното русло.
· Лечение на рецидиви и метастази от диференциран карцином на
щитовидната жлеза (фоликуларен, папиларен, Хъртъл сел карцином),
които натрупват (131)I.
Контраиндикации:
Абсолютни: Бременност и кърмене.
Странични ефекти:
Отпадналост, сухота в устата и др.
Подготовка на пациента:
Осигуряване на серумно ниво на TSH > 30 U/l посредством спиране на
субституиращата терапия с LT4 за 4 – 6 седмици или LT3 за 2 седмици.
При прилагане на рекомбинантен TSH не се налага прекъсване на субституиращото лечение.
· Минимум 30 дни преди лечението да не са прилагани йодсъдържащи
рентген-контрастни материи.
· Изключване на седативни и сънотворни или съдържащи йод медикаменти.
· Да се изключат йодсъдържащи храни.
· На гладно.
Радиофармацевтик:
(131)I-натриев йодид.
Активност:
1100 – 3700 МBq еднократна активност, до обща активност от 11,1 –
25,9 GBq.
Време за лечение:
Поне 4 – 6 седмици след оперативната интервенция и наличие на
тиреоиден остатък при контролната сцинтиграфия.
Апаратура за контрол
· Планарна или SPECT гама-камера (при необходимост и РЕТ/СТ
на лечението със (131)I:
камера) за контрол на ефекта, от натрупването на терапевтичната
активност (131)I на 5 – 8-ия ден след приема є.
· Контрол на серумните нива на TSH > 30 U/l и на Tg.
Процедура (начин на
(131)I-натриев йодид се приема per os в капсула или течна форма на
приложение):
гладно. Пациентите се настаняват в стационар – изолационна стая (активен блок) със самостоятелен санитарен възел. Първите 24 – 48 часа
пациентите трябва да приемат по-големи количества с цел увеличаване
на слюноотделянето.
Правила при изписване
Болният трябва да остане в стационара до спадане на активността в
на пациента:
тялото под 800 MBq или по-малка.
Изписването става след измерване на мощността на дозата на 1 m от
областта с най-голяма активност при стоящ пациент. Използва се следното съответствие между мощност на дозата и остатъчна активност:
Мощност на еквивалентната
доза на 1 m, µSv.h(-1)
3
5
10
20
40

Оценена остатъчна активност в
тялото, MBq
60
100
200
400
800
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При изписването болният получава писмени инструкции за спазване на
следните ограничения в зависимост от остатъчната активност в тялото
при изписване:
1. Избягване на близък контакт (под 2 m) с малки деца и бременни жени
в период от:
30 – 400 MBq
400 – 600 MBq
600 – 800 MBq
9 дни
12 дни
14 дни
2. Избягване на продължителен близък контакт (над 3 часа) с малки
деца и бременни жени:
30 – 400 MBq
400 – 600 MBq
600 – 800 MBq
21 дни
25 дни
27 дни
3. Избягване на спане с партньор:
30 – 400 MBq
400 – 600 MBq
600 – 800 MBq
4 дни
8 дни
4. При изписване с активност 800 MBq пациентът може да пътува с
градски транспорт не повече от 1 час.

ПРОТОКОЛ № 11
за сцинтиграфия на черен дроб
(SPECT на черен дроб като допълнително изследване)
Индикации за
изследването:

Контраиндикации:
Странични
ефекти:
Подготовка на
пациента:
Радиофармацевтични
препарати:
Активност:
Апаратура:
Процедура на
изследване:

Отчитане на
резултатите:

Индикации за
изследването:

· При съмнение за пространствозаемащ процес на черния дроб, включително първичен тумор или метастатичен процес, неизяснен ехографски.
· При съмнение за хепатотоксичен ефект след системна химиотерапия.
· При съмнение за стеатоза на черния дроб или хроничен хепатит.
· При чернодробна цироза и други метаболитни заболявания с изобразяване на далака и костния мозък.
Абсолютни: Няма.
Относителни: Бременност, кърмене.
Не са описани.
Не се налага.
99м-Тс-сулфоколоид в различни
комерсиални форми.
111 – 185 МБк венозно въвеждане.
Гама-камера с широко зрително поле с нискоенергиен колиматор.
Легнал по гръб на леглото на гама-камерата с колиматор в позиция на
ротация:
І. Томографско сканиране (SPECT):
· фаза 30 сек.;
· 64 проекции;
· ротация 360°;
· матрица – минимум 64 x 64 пиксела.
ІІ. Прицелно планарно сканиране:
Предна странична и задна проекция, а по индикации и коси проекции.
Анализ на получените резултати:
· Триизмерна реконструкция на обемния образ на черния дроб.
· Получаване на серия образи с три равнини: сагитална, коронарна и
транзверзална.
· Оценка на сегментното биоразпределение на радиомаркера.
ПРОТОКОЛ № 12
за белодробна перфузионна сцинтиграфия
(SPECT на бял дроб като допълнително изследване)
· При съмнение за белодробен тромбемболизъм.
· При перфузионни или вентилационни вродени аномалии на белия дроб.
· При рак на белия дроб за определяне на остатъчната перфузионна площ
и степента на ангажиране на белодробния паренхим.
· При оценка на страничните ефекти след провеждане на лъчетерапия,
където белият дроб е в обема, подлежащ на лъчелечение.
· При контрол на ефекта от лечението при рак на белия дроб.
· При оценка на функционалната белодробна площ след белодробни оперативни интервенции и др.
От голямо значение е прилагане на критериите PIOPED, когато перфузионната белодробна сцинтиграфия се съчетава с вентилационна.
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Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка на
пациента:
Радиофармацевтични
препарати:
Активност:
Апаратура:
Процедура на
изследването:

Отчитане на
резултатите:
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Абсолютни: Няма.
Относителни: Бременност, кърмене.
Не са описани.
Не се налага.
(99м)Тс-албуминови партикули в различни комерсиални форми.
111 – 222 МБк/70 кг.
Гама-камера с широко зрително поле с нискоенергиен колиматор с висока
разделителна способност.
Пациентът е легнал по гръб на леглото на гама-камерата с колиматор в
позиция на ротация. (По изключение изследването може да се провежда в
седнало положение на болния.)
І. Планарно-сцинтиграфско сканиране:
Започва непосредствено след интравенозното инжектиране на белязаните
партикули в 6 стандартни проекции: предна (AP), предна лява коса (LAO),
задна лява коса (LPO), задна (PA), задна дясна коса (RPO),
предна дясна коса (R AO).
ІІ. Томографско сканиране на SPECT в стандартен режим на 360° ротация
с триизмерна реконструкция на образите.
Описание на образите – качествена характеристика на двата бели дроба,
съответните лобове и сегменти.
Количествени показатели за процентното разпределение на перфузията
за всеки бял дроб и съответните лобове и сегменти.
Вентилационната сцинтиграфия на белите дробове се извършва преди или
след перфузионната сцинтиграфия на белите дробове в същата работна
процедура с прилагането на аерозолни РФП:
99мТс-DTPA аерозол или „Technegas“ 111 – 222 МБк/70 кг.

ПРОТОКОЛ № 13
за радионуклидна вентрикулография с EКГ синхронизация в еквилибриум – MUGA тест
Индикации:

Контраиндикации:
Подготовка
на пациента:
Радиофармацевтик:
Аплицирана
активност:
Апаратура:

Изследване на камерната функция в покой или при физическо натоварване,
както и след фармакологични въздействия.
Оценяване фракцията на изтласкване и кинетиката на лявата камера; други
систолни и диастолни параметри. Използва се при съмнителни резултати
от ехокардиографията и особено за оценка на кардиотоксичност.
Бременност.
Спиране на лекарства, свързани с промяна функцията на миокарда.
Tc-99m белязани еритроцити или
Tc-99m човешки серумен албумин.
740 – 900 MBq.

Гама-камера с нискоенергиен колиматор; ЕКГ синхронизиращо устройство.
Допустима дължина на RR интервал ± 10 % – 15 %.
Процедура, принцип и използвани формули: In vivo-vitro белязане на еритроцити (последователно
въвеждане на калаен агент и 20 минути по-късно инкубиране на кръв от пациента с АСD и Tc-99m
пертехнетат и реинжектиране).
In vivo белязане на еритроцити (последователно въвеждане на калаен агент, след 20 минути въвеждане на Tc-99m пертехнетат). Регистрират се множествени образи от сърдечните кухини в различни
фази на сърдечния цикъл.
За фракцията на изтласкване (ФИ) се използва формулата:
ФИ = КДИ* – КСИ**/КДИ %, където:
КСИ**
е броят импулси от лявата (дясната) камера в крайна систола;
КДИ*
– броят импулси от лявата (дясната) камера в крайна диастола.
Регистрация frame mode (8 – 16 фрейма/цикъл).
Проекции:
LAO с най-добро визуално разделяне на лявата от дясната камера. Обработка на
информацията и документиране. Използват се компютърни програми за количествена оценка, Фурие анализ, визуална оценка.
ПРОТОКОЛ № 14
за сцинтиграфия на тестисите
Индикации:

Остри и хронични епидидимити – орхиепидидимити.
Торзио на тестиси – по спешност до 24-тия час.
Малигнени и бенигнени тумори на тестиса.
Кисти.
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ДЪРЖАВЕН

Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка на
пациента:
Радиофармацевтик:
Активност:
Време на сканиране
и процедура:

Апаратура:

Индикации:

Контраиндикации:
Подготовка на
пациента:
Радиофармацевтик:
Активност:
Апаратура:
Процедура:
Анализ на
резултатите:
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Варикоцеле.
Вродени и придобити състояния:
– агенезия на тестиси;
– крипторхизъм.
Хермафродизъм, Синдром на Морис.
Състояния след оперативно или медикаментозно лечение за проследяване
ефекта от лечението.
Няма.
Не са описани.
· Няма.
· Необходимо е да се проведе физикален преглед преди изследването.
99м-Тс-пертехнетат.
185 – 370 MBq за възрастни пациенти.
110 MBq за малки деца.
Започва веднага след болусно инжектиране на радиофармацевтика.
Записват се 2 фази на изследването:
І фаза – с продължителност 1 мин. – 6 фрейма по 10 сек. – радион уклидна
ангиаграфия.
ІІ фаза – с продължителност 12 мин. – 12 фрейма по 60 сек. – перфузия
на тестисите.
Гама-камера с нискоенергиен колиматор.
ПРОТОКОЛ № 15
за сцинтиграфия на слюнчените жлези
Тумори и други пространствозаемащи процеси.
Установяване на функционални и структурни промени при нетуморни
заболявания:
– сиалоаденит;
– сиалолитиаза;
– ксеростомия и др.
За проследяване резултата от терапия (лекарствена или оперативна) на
слюнчените жлези.
Бременност.
Не се налага.
99м-Тс-пертехнетат.
37 – 74 MBq под форма на i.v. болус (при програма за динамично изследване с евентуална стимулация с лимонен сок).
Гама-камера – планарна или SPECT с нискоенергиен колиматор с висока
разделителна способност.
Провежда се статична (полипозиционна) или динамична сцинтиграфия за:
1. Проследяване перфузията на паротидните и субмандибуларните жлези.
2. Проследяване на секреторната им функция.
Описание на находката с качествена и евентуално количествена оценка.

ПРОТОКОЛ № 16
за радионуклиден метод за доказване на ектопия на стомашна лигавица
Индикации:
Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка на
пациента:

Радиофармацевтик:
Активност:
Време на
сканиране:

Синдром на Барет; Мекелов дивертикул.
Бременност.
Не са описани.
Болният е на гладно 6 часа преди започване на изследването. Не се налага
блокиране на щитовидната жлеза. Не трябва да се провеждат рентгенови
изследвания 3 до 4 дни преди сцинтиграфското изследване. Пикочният
мехур се изпразва преди, по време на (по възможност) и след нуклеарномедицинското изследване.
(99м)Тс-пертехнетат.
111 МБк – деца; 185 МБк – възрастни.
20 мин. след i.v. за статична сцинтиграма;
за динамична сцинтиграфия 30 – 60 фрейма през 1 мин. веднага след
инжектиране.
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Гама-камера (планарна, SPECT), снабдена с нискоенергиен с висока разделителна способност колиматор.
Пациентът се изследва легнал по гръб.
Детекторът на гама-камерата обхваща цялата коремна кухина или гръдния
кош (при съмнение за Баретов езофаг).
Провежда се качествена и евентуално количествена оценка на областите
с повишено натрупване на радиофармацевтика извън стомаха в корема
или хранопровода.

ПРОТОКОЛ № 17
за сцинтиграфия при локализиране на остро кървене от гастроинтестиналния тракт
Индикации:
Контраиндикации:
Подготовка на
пациента:
Радиофармацевтик:
Активност:
Време на сканиране:
Апаратура:
Процедура на
изследването:

Отчитане на
резултатите:

Активно кървене от гастроинтестиналния тракт.
Бременност.
Не се налага.
99мТс-сулфоколоид – интравенозно.
370 МБк.
Едновременно с инжектиране на радиофармацевтика.
Гама-камера (планарна, SPECT), снабдена с нискоенергиен с висока разделителна способност колиматор.
Пациентът се изследва легнал по гръб.
Детекторът на гама-камерата обхваща цялата коремна кухина.
Регистрира се поредица от 120 образа с продължителност на всеки –
1 секунда, последвана от поредица от 20 образа – с продължителност на
всеки 1 минута.
Мястото на кървене се онагледява като огнище с повишено натрупване
на радиофармацевтика.

ПРОТОКОЛ № 18
за сцинтиграфия при доказване и локализиране на интермитентно кървене с „инвиво“
маркирани еритроцити
Индикации:
Интермитентно кървене от гастроинтестиналния тракт.
Контраиндикации:
Бременност.
Странични ефекти:
Не са описани.
Радиофармацевтик:
Калаен пирофосфат – интравенозно, а 20 минути по-късно се въвежда
99мТс-пертехнетат – интравенозно.
Активност:
185 МБк.
Време на сканиране:
Едновременно с инжектиране на радиофармацевтика.
Апаратура:
Гама-камера (планарна, SPECT), снабдена с нискоенергиен с висока разделителна способност колиматор.
Процедура на
Пациентът се изследва легнал по гръб.
изследването:
Детекторът на гама-камерата обхваща цялата коремна кухина.
Регистрират се 60 образа с продължителност на всеки една 1 минута. При
необходимост се провеждат сцинтиграфии и на 90, 120 и 240 мин.
Отчитане на
Най-често се прави качествена оценка на резултата, като интермитентното
кървене се локализира като зона на повишено натрупване в коремната
резултатите:
кухина. Може да се проведе и количествена оценка, като се генерират
сумарни образи, получени от наслагването на 5 последователни фрейма.
Очертават се съответни „зони на интерес“ в коремната кухина и се генерират криви време – радиоактивност.
ПРОТОКОЛ № 19
за динамична гастроезофагеална сцинтиграфия
Индикации:
Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка на
пациента:
Радиофармацевтик:
Активност:

Доказване на гастроезофагиален рефлукс.
Бременност.
Не са описани.
Болният се изследва на гладно.
99мТс-сулфоколоид (не преминава стомашно-чревната бариера) се въвежда
през устата, разреден в 30 до 200 мл течност, невлияеща върху химическата
му структура (прясно мляко, чай, вода, ябълков сок).
Въведената активност се оптимизира в зависимост от възрастта и състоянието на пациента: 4,44 МБк – за кърмачета; 5,18 МБк – за деца до 14 години; 7,14 МБк – за възрастни; 5,90 МБк – за болни с резекция на стомаха.
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Време на сканиране:
Апаратура:

Веднага след приемане на радиофармацевтика.
Гама-камера (планарна, SPECT), снабдена с нискоенергиен с висока разделителна способност колиматор.
Процедура на изследването: Пациентът се изследва легнал по гръб, като детекторът на гама-камерата
обхваща целия хранопровод и стомаха.
Регистрира се поредица от 120 образа с продължителност на всеки 30 секунди или поредица от 60 образа с продължителност на всеки 60 секунди.
Отчитане на резултатите: Прави се „сумарен образ“. Очертава се първата „зона на интерес“ – хранопроводът. Очертава се втората „зона на интерес“ – стомахът. Генерират
се кривите време – радиоактивност на хранопровода (езофагограма) и
стомаха (гастрограма).
Визуализирането на радиоактивност проксимално от стомаха в хранопровода говори за наличие на гастроезофагиален рефлуксен епизод.

Индикации:
Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка
на пациента:
Радиофармацевтик:
Време на сканиране:
Апаратура:
Процедура на
изследването:
Отчитане на
резултатите:

ПРОТОКОЛ № 20
за динамична езофагиална сцинтиграфия
Изследване на транспортната функция на хранопровода.
Бременност.
Не са описани.
Болният се изследва на гладно.
99мТс-сулфоколоид се въвежда през устата, разреден до 10 мл с вода.
Могат да бъдат използвани също така: 99мТс-фитат или 99мТс-ДТРА,
които също не преминават стомашно-чревната бариера.
Едновременно с преглъщането на радиофармацевтика.
Гама-камера, снабдена с нискоенергиен с висока разделителна способност
колиматор.
Пациентът се изследва седнал, обърнат към колиматора. Маркира се
крикоидният хрущял.
Регистрира се поредица от 240 образа с продължителност на всеки 1
секунда.
Хранопроводът се разделя на три равни еднакви части, които се обособяват
в три „зони на интерес“ – горна, средна и долна трета на хранопровода. Те
се сумират в четвърта „зона на интерес“ – целия хранопровод. Генерират
се кривите време – радиоактивност (езофагограми) за целия хранопровод
и за отделните му третини. Определят се транзитните времена за всяка
една третина и за целия хранопровод. Синтезира се „кондензиран образ“
от динамичната сцинтиграфия.
ПРОТОКОЛ № 21
за динамична хепатобилиарна сцинтиграфия

Индикации:

Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка
на пациента:
Радиофармацевтик:
Активност:
Апаратура:
Процедура на
изследването:

Нарушена функция на черния дроб, нарушена проходимост на интра- и
екстрахепаталните жлъчни пътища, остър и хроничен холицистит, изтичане на жлъчносъдържимо в коремната кухина, доказване атрезия на
жлъчните пътища.
Бременност.
Не са описани.
Болният не трябва да приема храна 4 часа преди изследването.
Интравенозно въвеждане на производно на имидодиоцетната киселина
(HIDA). Изборът му и въведената активност зависят от нивото на билирубина.
74 – 185 МБк. При деца активността не трябва да е под 37 МБк.
Гама-камера, снабдена с нискоенергиен с висока разделителна способност
колиматор.
Пациентът се изследва легнал по гръб, като детекторът на гама-камерата
обхваща черния дроб и коремната кухина. Първоначално се регистрира
поредица от 120 образа с продължителност 1 секунда. Проследява се
клирънсът на радиофармацевтика от кръвното русло. Следва поредица от
60 образа с продължителност 60 секунди. Изследва се функционалното
състояние на хепатоцитите. Следва регистриране на статични сцинтиграми за визуализиране проходимостта на жлъчните пътища и евентуално
на дуоденогастрален рефлукс. За доказване съкратителната функция на
жлъчния мехур може да се приеме Бойденова закуска или да се инжектира
холицистокинин.
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Очертават се необходимите „зони на интерес“:
– сърце, черен дроб, жлъчен мехур, черва.
Генерират се съответните криви време – радиоактивност. Изчисляват
се следните индекси:
– от сърдечната крива – кръвен клирънс, ретенционен индекс на сърцето;
– от хепатограмата – каптационен индекс, индекс на билиарна секреция,
паренхимен чернодробен индекс, индекс за чернодробна задръжка;
– от кривата на жлъчния мехур – освен визуализирането му се изчислява
и фракцията на изгонване.

ПРОТОКОЛ № 22
за визуализиране на активни възпалителни процеси с маркирани с (99м)Тс-HMPAO левкоцити
Индикации:
Доказване и визуализиране на активни възпалителни
процеси:
· в коремната к у хина – абсцеси, фист ули, болест на Крон, улцеро
хеморагичен колит, апендицит, пиелонефрит, съдови протези;
· в скелета или имплантирани ставни ендопротези;
· при локализиране на възпалителния процес при болни с фебрилитет;
· при диференциране на тумор от възпалителен процес при болен с
локална симптоматика.
Контраиндикации:
Бременност. Лечение с кортикостероиди.
Странични ефекти:
Не са описани.
Подготовка на
· Изследването се провежда на гладно.
пациента:
· Препоръчва се болният да не е на антибиотична терапия по време
на изследването.
Радиофармацевтик:
(99м)Тс-HMPAO.
Активност:
300 – 450 МБк.
Време на изследване:
Около 4 часа, от които 2 часа за изолиране и маркиране на автоложните
левкоцити на пациента и около 2 часа сцинтиграфско проследяване на
евентуален възпалителен процес.
Апаратура:
Гама-камера с нискоенергиен колиматор.
Процедура на
От пациента се вземат около 40 мл венозна кръв с антикоагулант АСД и
изследването:
плазмастерил. След утаяване на еритроцитите за период от 30 до 60 мин.
надстоящата, богата на левкоцити плазма, се центрофугира на 1000 оборота за 10 мин. Към левкоцитния седимент се добавя радиофармацев
тикът. Следва инкубация от 15 мин., промиване на левкоцитния седимент
с бедна на клетки плазма, центрофугиране, ресуспендиране в бедна на
клетки плазма до 10 мл и реинжектиране на пациента.
Първата сцинтиграфия е на 30 мин. след инжектирането на радиофармацевтика, а следващите – на 60 мин., 120 мин., а по преценка и по-късно,
ако възпалителният процес е с по-ниска активност.
Дава се качествена и евентуално количествена оценка за наличие и
активност на възпалителния процес.
Отчитане на
Дава се качествена и евентуално количествена оценка за наличие и
резултата:
активност на възпалителния процес.
ПРОТОКОЛ № 23
за метаболитна терапия с (131)I-натриев йодид при хипертироидни заболявания
Индикации:
· Базедова болест.
· Токсични аденоми.
· Токсична полинодозна струма.
Контраиндикации:
Бременност, кърмене.
Фебрилни състояния.
Менструация.
Странични ефекти:
Отпадналост, сухота в устата и др.
Подготовка на
· Спиране на тиреостатичната терапия 2 – 7 дена преди лечението.
пациента:
· Минимум 30 дни преди лечението да не са прилагани йодсъдържащи
рентген-контрастни материи.
· Изключване на седативни и сънотворни или съдържащи йод медикаменти.
· Да се изключат йодсъдържащи храни.
· Изследването се провежда сутрин на гладно, ако изотопът се приема
през устата.
· Сцинтиграфско изследване на щитовидната жлеза (не е необходимо
при дифузна хипертироидна струма).
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Усложнения:

Радиофармацевтик:
Активност:

Апаратура и контрол на
лечението със (131)I:
Процедура (начин на
приложение):

Индикации:

Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка на
пациента:
Радиофармацевтик:
Активност:
Време за сканиране:
Апаратура:
Процедура (начин на
приложение):
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· Хипотиреоидизъм.
· Тиреотоксична криза.
· Преходна левкопения.
· Рядко радиационен гастрит.
· Други – паротит, алергични реакции, екзацербация на екзофталма.
(131)I-натриев йодид.
Еднократно най-често от 185 до 740 МБк, като терапевтичната активност
се определя от тежестта на заболяването. При регистриране на мощност
на дозата над 40 mSv/h на 1 метър разстояние от пациента същият се
хоспитализира.
· Планарна, SPEKT гама-камера.
· Периодичен контрол на серумните нива на TSH, FT3 (T3), FT4 (T4) и
при нужда нова сцинтиграфия на щитовидната жлеза.
· (131)I-натриев йодид се приема per os в капсула или течна форма на гладно.

ПРОТОКОЛ № 24
за сцинтиграфия на костен мозък с (99m)Tc-наноколоид
· При различни хематологични заболявания, протичащи с дистално
разрастване на костния мозък – миелофиброза, хемолитична анемия и
миопролиферативни заболявания.
· При доказване локализацията на активно кръвотворене в скелета.
· При визуализиране на огнищни дефекти в централния костен мозък – например метастази.
Бременност.
Обичайно не се наблюдават, но в редки случаи може да се появят алергични
реакции, свързани с въведения протеин. Затова е необходимо звеното да
разполага със съответните антиалергични медикаменти.
Не се налага.
(99m)Tc-наноколоид.
185 – 555 МБк – i.v. инжектиране.
На 30 мин. След инжектиране.
· Планарна или томографска гама-камера.
· Прицелна или целотелесна сцинтиграфия.

ПРОТОКОЛ № 25
за сцинтиграфия за визуализиране на соматостатинови рецептори
Индикации:
а) Откриване, локализация, стадиране на невроендокринни тумори и други тумори с висока експресия на соматостатинови рецептори и техните
метастази:
Невроендокринни тумори:
тумори на симпатоадреналната система (phaeochromocytoma, neuroblastoma,
ganglioneuroma and paraganglioma);
тумори на гастроинтестиналната система (GEP) (carcinoid,
gastrinoma, insulinoma, glucagonoma, VIPoma);
медуларен карцином на щитовидната жлеза;
хипофизарен аденом;
Merkel cell carcinoma;
дребноклетъчен карцином на белия дроб.
Други тумори:
Ca glandule mamаe;
melanoma;
lymphoma;
Ca prostate;
недребноклетъчен карцином на белия дроб;
sarcoma;
бъбречен карцином;
Ca thyroideae;
astrocytoma;
meningioma.
б) Планиране на лечение със соматостатинови аналози.
в) Оценка на ефекта от лечението.
Контраиндикации:
Бременност, кърмене.
Странични ефекти:
При пациенти с диабет, получаващи високи дози инсулин, е възможна
парадоксална хипогликемия.
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Подготовка на
пациента:

Радиофармацевтик:
Активност:
Време на сканиране:
Апаратура:
Процедура на
изследването:
Отчитане на
резултатите:
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При лечение със соматостатинови аналози е необходимо
спиране на лечението за един ден при кратко живущите и за 3 – 4 седмици
при дълго живущите.
Болният приема лаксативи за изчистване на стомашно-чревния тракт при
тумори в корема един ден преди изследването и в дните на сканиране.
Изисква се добра хидратация на болния един ден преди инжектирането
и поне един ден след това.
111IN-PENTETREOTIDE.
120 to 220 MBq (3,2 – 5,9 mCi) i.v.
4, 24 часа, при необходимост 48, 72 часа след аплицирането.
Гама-камера, 111In фотопик (172 и 245 keV) с 20 % прозорец
колиматор за средни енергии.
Цялотелесно сканиране
Прицелно сканиране – матрица 256 x 256, поне 15 мин.
SPECT-ротация: 360; брой проекции: 60; време/проекция: поне 45 сек.;
матрица: 64 x 64.
Описание на находката – качествена характеристика на образите, интерпретация.

ПРОТОКОЛ № 26
за сцинтиграфия със (131)I-MIBG при невроендокринни тумори
Индикации:
1) Онкологични:
a) откриване, локализация, стадиране на невроендокринни тумори и техните метастази:
phaeochromocytom;
neuroblastom;
ganglioneuroblastom;
ganglioneurom;
paragangliom;
carcinoid;
medullary thyroid carcinoma;
Merkel cell tumor;
б) планиране на лечение със (131)I-MIBG;
в) оценка на ефекта от лечението.
2) Неонкологични:
Функционално изследване на адреналната медула (хиперплазия), симпатикусова инервация на миокарда, слюнчените жлези и белите дробове.
Контраиндикации:
Бременност, кърмене.
Странични ефекти:
Рядко тахикардия, гадене, повръщане, коремна болка.
Подготовка на
1. Блокиране на щитовидната жлеза с калиев перхлорат/калиев йодид, като
пациента:
се започне един ден преди апликацията и се продължи 3 дни след това.
2. Спиране за 2 седмици на: Tramadol, трициклични антидепресанти,
Amitriptyline, imipramine, amoxapine, loxapine, doxepine,симпатикомиметици:
Phenylpropanolamine, pseudoephedrine, phenilephrine, amphetamine, dopamine,
isoproterenol, salbutamol, terbutaline, phenoterol, xylometazoline, Antihypertensive/
cardiovascular: Labetalol, metoprolol, amiodarone Reserpine Bretylium,
guanethidine. Калциеви антагонисти: niphepidine, nicardipine, amlodipine,ACE
инхибитори: captopril, enalapril; антипсихотични; фенотиазини (chlorpromazine,
promethazine, fluphenazine), тиоксантани (maprotiline, trazolone), бутирофенони (droperidol, haloperidol).
Радиофармацевтик:
(131)I-Metaiodobenzylguanidine (MIBG).
Активност:
За възрастни: 40-80 MBq (1,2 – 2,2 mCi).
За деца: мин. активност 35 MBq; макс. активност 80 MBq.
Aплицира се бавно венозно (най-малко 5 мин.).
Време на сканиране:
24, 48, 72 часа след аплицирането.
Апаратура:
· Гама-камера.
· Високоенергиен колиматор.
Процедура на
· Цялотелесно сканиране.
изследването:
· Статично сканиране – матрица 256 x 256, > 150 000 импулса.
· При нужда SPECT.
Отчитане на
Описание на находката – качествена характеристика на образите, интеррезултатите:
претация.
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ПРОТОКОЛ № 27
за определяне обема на циркулиращата кръв, еритроцитна маса и плазма
Индикации:
· Диагноза и диференциална диагноза на полицитемиите.
· Определяне на терапевтичния подход.
Контраиндикации:
Бременни.
Странични ефекти:
Няма.
Подготовка на
· Да не е лекуван с диуретици.
пациента:
· Да не е провеждано кръвопускане в последните 20 дни.
Радиофармацевтик:
51Cr-натриев хромат.
Аплицирана активност:
3,7 МБк (1 µCi/kg).
Апаратура:
Радиометър, кладенчев кристал, центрофуга.
Процедура:
· Вземат се 3 – 15 мл автоложна венозна кръв с антикоагулант (цитратен
разтвор).
· Маркира се с радиофармацевтика и се инкубира един час при стайна
температура или 30 мин. в термостат, без или след предварително получаване на чиста еритроцитна маса (центрофугиране за 10 мин. при 300 g).
· Ако се работи с цялостна кръв, тя се центрофугира за отстраняване на
надстоящата плазма (или се промива, ако се работи с еритроцитна маса).
· Ресуспендира се с физиологичен разтвор до първоначалния обем кръв,
като се отделя половината количество за стандарт, който допълнително
се разрежда, а остатъкът се реинжектира на пациента.
· Взема се проба(и) кръв след хомогенизиране на маркираната еритроцитна
суспенсия (около 20 мин. след i.v. аплициране).
· Определя се стойността на хематокрита.
· Измерват се радиоактивността на стандарта и пробата.
Отчитане на
· Принципът на изследването и дилуционен – по степента на разреждане
на радиомаркера – може да се определи обемът на една затворена система.
резултатите:
· ОЦК = активност на стандарта/активност на проба кръв.
· Обем на еритроцитите = ОЦК.хематокрита.
· Обем на плазмата = ОЦК. (1-хематокрита).
· Теоретичният ОЦК се определя според пола, теглото и ръста по номограми или формули.
ПРОТОКОЛ № 28
за изследване преживяемост и секвестрация на тромбоцити
Индикации:
· Диференциална диагноза на тромбоцитопеничните състояния.
· Определяне локализацията на разграждане на тромбоцитите.
· Определяне на терапевтичния подход и прогнозата на болния при евентуална спленектомия.
Контраиндикации:
· Бременност.
Странични ефекти:
· Няма.
Подготовка на
· По възможност да не се лекува с кортикостероиди.
пациента:
Радиофармацевтик:
· 51Cr-натриев хромат.
Аплицирана активност:
· 11 МБк.
Процедура:
· Към Тр маса (70 мл) в сакче се добавя 15 мл АСД (CPD).
· Суспензията се центрофугира 10 мин. при 460 g (3110 оборота) на 22 °С.
· Надстоящата плазма се отстранява и се съхранява, а към Тр седимент
се прибавя 10 мл физиологичен разтвор за промиване и отново се центрофугира за 10 мин. при 350 g (2000 оборота).
· Отстранява се надстоящата плазма, а тромбоцитният седимент се маркира
с радиофармацевтика и се инкубира за 45 – 60 мин. на стайна температура.
· Добавя се 10 мл от съхранената плазма, ресуспендира се и се изготвя
I стандарт (към 0,5 ml тромбоцитен концентрат се прибавя 9,5 ml физиологичен разтвор, към 0,5 ml от така разредения концентрат се прибавя
1,5 ml физиологичен разтвор до краен обем 2 ml, които се радиометрират).
· Отново се центрофугира за 10 мин. при 460 g (3110 оборота).
· Отстранява се надстоящата суспензия, а към тромбоцитния седимент
отново се добавя от съхранената плазма (общ обем около 10 мл).
· Филтрира се маркираният тромбоцитен концентрат през система за
кръвопреливане.
· Подготвя се маркираният тромбоцитен концентрат за инжектиране в 20
ml спринцовка. Отделя се 1 ml за стандарт.
· Изготвя се II стандарт (към 0,5 ml от тромбоцитен концентрат се прибавя
9,5 ml физиологичен разтвор, от така разредения тромбоцитен концентрат
се радиометрират 2 ml).
· Инжектира се маркираният тромбоцитен концентрат венозно и се отбелязва на влятото количество в ml.
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· Взема се венозна хепаринизирана кръв от пациента на 30 мин. (100 %),
1-ви, 2-ри, 3-ти ден, до деня, когато активността в кръвните проби достигне 10 %.
· Преживяемостта на Тр се определя графически.
· Локализацията на секвестрация/деструкция на Тр се определя с помощта на далачен и чернодробен секвестрационен индекс чрез измерване
активността над слезката, черния дроб и сърцето във времето на вземане
на кръвните проби.
· Определя се преживяемоста на тромбоцитите в дни.
· Определяне мястото на секвестрация/деструкция.

Отчитане на
резултатите:

Индикации:

Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка
на пациента:
Радиофармацевтик:
Активност:
Време на сканиране:
Апаратура:
Процедура на
изследването:

ПРОТОКОЛ № 29
за перфузионна мозъчна сцинтиграфия
Доказване и проследяване ефекта от лечение на съдови заболявания на
мозъка.
Деменции.
Мозъчни тумори.
Локализиране на епилептично огнище.
Бременност.
Не са описани.
Пациентът 15 минути преди
въвеждане е в покой, със затворени очи, в тихо, затъмнено помещение.
99мТс-НМРАО.
740 MBq.
15 минути след интравенозното въвеждане.
Томографска гама-камера с нискоенергиен с висока разделителна способност колиматор.
Регистрират се минимум 64 образа с продължителност на всеки един
до 30 сек. при ротация на детектора 360°. Отчита се разпределението на
перфузията на мозъка.

ПРОТОКОЛ № 30
за мозъчна сцинтиграфия при визуализиране на допаминови рецептори
Индикации:

Контраиндикации:
Странични ефекти:
Подготовка на
пациента:
Радиофармацевтик:
Активност:
Време на
сканиране:
Апаратура:
Процедура на
изследването:

Индикации:

Болест на Паркинсон.
Мултисистемна атрофия.
Прогресивна супрануклеарна парализа.
Подпомагане диференциалната диагноза на болестта на Алцхаймер и
деменцията с телата на Люи.
Бременност.
Не са описани.
Блокиране на щитовидната жлеза с Луголов разтвор или друг йодсъдържащ
препарат преди и 24 часа след изследването.
(123)І-Datscan.
185 MBq.
3 – 6 часа след интравенозното
въвеждане.
Томографска гама-камера с нискоенергиен с висока разделителна способност колиматор.
Регистрират се 120 образа с продължителност на всеки 20 – 25 секунди,
при ротация на детектора 360°. Резултатът се интерпретира визуално (за
степен на натрупване на радиофармацевтика в стриатума), като е възможна и количествена обработка чрез очертаване на „зони на интерес“
за обективна оценка.
ПРОТОКОЛ № 31
за сцинтиграфия на лимфни възли
Конвенционална сцинтиграфия:
определяне стадия на даден туморен процес чрез визуализиране (с гама-камера) на лимфни възли в аксиларната, ингвиналната, илиачната и
парастерналната област.
Сцинтиграфия на сентинелните лимфни възли:
определяне стадия на даден туморен процес чрез локализиране (с гамакамера и гама-детекторна сонда) на лимфните възли, които първи дренират лимфния ток от даден туморен процес – при меланома, карцином на
гърдата, мъжка и женска полова система и др.
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Контраиндикации:

Странични ефекти:
Подготовка
на пациента:
Радиофармацевтик:
Активност:
Време на сканиране:
Апаратура:
Процедура на
изследването:
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Бременност.
За сцинтиграфия на сентинелните лимфни възли туморът не трябва да е
в напреднал стадий, както и да е налице повече от една туморна лезия
в гърдата.
Много рядко е възможна алергична реакция към въведения белтък.
Не се налага.
(99м)Тс-наноколоид (филтриран сулфоколоид) с размери между 40 и 200 nm
37 – 74 МБк, като при визуализация на сентинелните лимфни възли
активността е разделена най-често на 4 порции.
Провежда се динамична сцинтиграфия до 15 – 30 мин. за локализиране
на лимфния ток, след което се провеждат статични сцинтиграфии на 30,
60, 120 мин. (матрикс 128 x 128).
Гама-камера с нискоенергиен колиматор и интраоперативна гама-дектекторна сонда (при сентинелните лимфни възли).
При конвенционалната сцинтиграфия радиофармацевтикът се
инжектира субкутанно – най-често в областта на интердигиталното пространство на горните или долните крайници. Пациентът лежи неподвижно
по време на динамичното изследване, като впоследствие се записват статични образи на определено време.
Проследяват се степента и симетричността в натрупването в лимфните
вериги.
При сцинтиграфията на сентинелните лимфни възли радиофармацевтикът се инжектира в областта около тумора, оперативния цикатрикс или
ареолата на млечната жлеза, като сентинелните възли се отбелязват с
неизтриваемо мастило върху кожата. При последващата операция се определя тяхната точна локализация с помощта на интраоперативна гамадетекторна сонда. Допълнително е възможно операторът да инжектира
около тумора метиленово синьо за онагледяването им.

ПРОТОКОЛ № 32
за провеждане на еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография
(SPECT/CT) на хибриден скенер
Хибридната техника едно- Реализира образно изследване, с което се осъществява визуализиране и
фотонна емисионна ком- локализиране на разпределението на гама-емитиращ радиофармацевтик
п ю т ъ р н а т о м о г р а ф и я с след въвеждане в тялото на пациента. Съвременните интегрирани SPECT/
компют ърна томог рафи я CT апарати съчетават дву- или триглави гама-камери с компютър – томографски скенер. Така се получава комбинирана функционална информация
(SPECT/CT):
от SPECT, съчетана с анатомична от СТ, интегрирани в едно изследване
с по-висока точност.
Протоколът на изследването в зависимост от диагностичните цели включва самостоятелно или комбинирано приложение както на томографската
гама-камера, така и на СТ скенер (със или без прилагане на контраст).
Индикации:
Подпомагане диагнозата на туморен процес, определяне стадия, визуализиране на рецидивите, метастазите, проследяване ефекта от лечение и
прогнозата на болния.
· За функционална и морфологична диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидната жлеза, скелета, сърцето, мозъка, белия дроб,
бъбреците, визуализиране и локализиране на възпалителен процес и др.
· Визуализиране и локализиране на сентинелни лимфни възли.
· При планиране на лъчелечението за целите на онкологията.
Контраиндикации:
Бременност.
При кърмачки кърменето трябва да се спре за известен период от време
в зависимост от биологичния период на полуразпад на използвания радиофармацевтик.
Странични ефекти:
Не са съобщени.
Подготовка на
Тя е специфична в зависимост от вида на изследването и използвания
радиофармацевтик. Може да се наложи спиране на определени медикапациента:
менти при изследване на сърцето,бъбреците, щитовидната жлеза, мозъка
и невроендокринните тумори. За намаляване лъчевото натоварване на щитовидната жлеза при използване на маркирани с йод радиофармацевтици
тя трябва предварително да бъде блокирана, най-често с Луголов разтвор.
При провеждане на СТ изследване за корекция на разсеяното лъчение и
локализация на находката или като диагностично при процеси в гръдния
кош и корема може да се приложи перорален или венозен контраст за
адекватно визуализиране на находката. При това изследването трябва да се
провежда при съобразяване с контраиндикациите за прилагане на контраста.
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Най-често се използват маркирани с 99мТс-радиофармацевтици в зависимост от вида на изследването, по-рядко – 131 I, 111 In, 123 I и др. Активността им се съобразява с теглото, възрастта, предполагаемата диагноза
и състоянието на болния.
В зависимост от нуклеарномедицинското изследване то варира – от синхронно с въвеждане на радиофармацевтика до няколко часа след неговото
въвеждане.
SPECT/CT хибриден скенер за получаване на емисионно томографски
(SPECT), трансмисионно томографски (СТ) и комбинирани структурно-анатомични и функционални образи (SPECT/CT). СТ може да е е нискодозова
за отслабване на разсеяното лъчение от еднофотонните гама-емитери и
точна анатомична локализация на патологичните огнища. След SPECT
изследването може да се провежда и диагностична СТ след въвеждане на
перорален или интравенозен контраст.
1. Нискодозова СТ за отслабване на разсеяното лъчение и структурноанатомична локализация, проведена целотелесно или прицелно.
2. Планарно или SPECT изследване, като прилаганият протокол е в зависимост от диагностичната цел.
3. SPECT/CT образът се синхронизира със съвпадаща геометрия на SPECT
и СТ образите.
4. Диагностична СТ с орален или интравенозен контраст на избрани зони
на същия скенер в еднодневен протокол.
· Обработка и описание на получените образи в зависимост от вида изследване.
· Количествена оценка на функционалното състояние на определен орган
или на нуклеарномедицинската находка.
· Получаване на образ: снимков материал или електронен носител.
· Текстово медицинско заключение.
· Архивиране на изследването в електронен албум и (или) хартиен носител.

ПРОТОКОЛ № 33
за провеждане на позитронно-емисионна томография с компютърна томография
(ПЕТ/КТ или РЕТ/СТ) на хибриден ПЕТ/КТ скенер
Х ибридната тех ника по
зитронно-емисионната томографи я с компют ърна
томография (ПЕТ/КТ):

Съвременно целотелесно и триизмерно томографско нуклеарно-медицинско образно изследване. То се провежда на хибриден скенер, включващ
два образни метода в единна неразривно свързана скенираща технология
ПЕТ/КТ скенер, след интравенозното въвеждане на позитронноемитиращ
радиофармацевтичен препарат – най-често (18)F-FDG-[18Fluor]-fluoro2-deoxy-D-glucose) за изобразяване на злокачествени заболявания, заболявания на сърцето, на централната нервна система и др. с висока степен на
чувствителност, специфичност и точност. Диагностичните възможности на
(18)F-FDG и на други позитронни емитори се основават на метаболитно
избирателно натрупване в различни нормални и патологични клетъчни и
тъканни структури в човешкия организъм в зависимост от биохимичната
им структура, биологичната, рецепторната и метаболитната активност.
Протоколът може да
· Туморотропна диагностика.
включва:
· Кардиодиагностика за оценка на жизнеспособен миокард.
· Заболявания на централната нервна система, вкл. болест на Алцхаймер
и др.
Диагностика и стадиране на онкологични заболявания
Индикации за
· Първична диагноза и стадиране на онкологичните заболявания в целотелесен режим: първичен тумор (Т), изобразяване обхващането на региизследването:
онални (N) и далечни лимфни и органни метастази (М).
· Откриване и визуализиране на първичното туморно огнище (Т) при
неизвестно първично огнище.
· Диференциална диагноза между следоперативна фиброза и остатъчна
туморна тъкан.
· Изобразяване на рецидиви и нов тласък на заболяването (престадиране).
· Проследяване ефекта от лечението на различни онкологични заболявания.
· Критерий за лекарствена резистентност и промяна на терапевтичната
схема.
· Прицелно (таргетно) планиране на лъчетерапия.
· Определяне прогнозата на заболяването.
Контраиндикации:
Абсолютни – няма.
Относителни: бременност, кърмене.
Странични ефекти:
Не са съобщени.
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Изследването се провежда на гладно не по-рано от 4 часа след последния
прием на храна при нормален прием на течности и при нормални стойности
на кръвната захар (при болни с диабет стойности, по-ниски от 7,5 ммол/л).
При болни с диабет с по-високи стойности на кръвнозахарното ниво се
провежда специална подготовка.
Най-често прилаганият е (18)F-FDG.
[(18)Fluor]-fluoro-2-deoxy-D-glucose) – циклотронен продукт.
200 – 555 МБк или 3 – 5 МБк/кг.
Процедурата се провежда 60 – 90 мин. след интравенозното въвеждане на
18F-FDG. От времето на инжектиране на радиофармацевтика до сканирането изследваният трябва да бъде в самостоятелно помещение в покой
и при комфортна температура.
ПЕТ/КТхибриден скенер за получаване на ПЕТ, КТ и насложени ПЕТ/
КТ структурно-анатомични и функционални образи. КТ е нискодозова за
отслабване на разсеяното лъчение от ПЕТ и точна анатомична локализация
на хиперметаболитните огнища. След ПЕТ/КТ изследването може да се
провежда и диагностична КТ след въвеждане на интравенозен контраст.
1. Нискодозова КТ (helical mode) за отслабване на разсеяното лъчение и
структурно-анатомична локализация.
2. ПЕТ целотелесно сканиране: 60 – 90 мин.
3. ПЕТ/КТ образът се синхронизира със съвпадаща геометрия на ПЕТ и
КТ образите.
4. Диагностична КТ с интравенозен не-йонен контраст на избрани зони
на същия скенер в еднодневен протокол.
5. Количествено определяне на ССН макс (SUVmax: Standardized uptake
value) на (18)FDG се изчислява на всички хиперметаболитни огнища,
описани на ПЕТ.
· Обработка и описание на получените серии образи в зависимост от
вида изследване.
· Количествено определяне на степента на натрупване на радиомаркера
в патологичните огнища (ССН /SUV).
· Получаване на образ: снимков материал или електронен носител.
· Текстово медицинско заключение. Последното е обсъдено на клиничен
рапорт.
· Архивиране в електронен албум и хартиен носител.

Приложение № 2
към член единствен, т. 2
Информирано съгласие на пациента за провеждане на нуклеарномедицинско (радиоизотопно)
изследване
Уважаеми пациенти,
Радиоизотопното (нуклеарномедицинското)
изследване се провежда чрез инжектиране на
радиофармацевтик (РФ) с необходимата активност
в кръвта в зависимост от вида на изследването и
регистриране на разпределението на радиофармацевтика в тялото. Това инжектиране е еднократно
за всяко изследване (някои от протоколите изискват многократно/етапно инжектиране на РФ
през определено време). Необходимо е по време
на изследването пациентът да не се движи и да
спазва указанията на изследващия – това повишава
точността на резултата.
Радионуклидите, използвани в нуклеарно
медицинската диагностика, са с малък период на
полуразпад, затова активността им бързо спада
и нивото на облъчване е по-ниско в сравнение с
някой от другите методи за образна диагностика:
например компютърната томография. Препоръчва
се инжектираните пациенти да пият повече вода
и често да уринират за по-бързо изхвърляне на
РФ от организма.
Моля да удостоверите с подписа си, че:
1. Сте информиран за естеството на нуклеарномедицинското образно изследване, което ще
Ви бъде направено.
2. Известно Ви е, че изследването е свързано
с лъчево натоварване, съобразено с нормите за

радиационна безопасност и световните медицински стандарти.
3. Известно Ви е, че изследването няма странични ефекти.
4. Информиран сте, че при провеждане на
стрес-сцинтиграфия се извършва натоварване на
сърцето, при което, ако имате сърдечно заболяване,
е възможно да настъпят усложнения (всякакъв
вид проводни и ритъмни нарушения, миокардна
исхемия и др.), поради което се осигурява специалист-кардиолог на разположение.
5. Спазили сте изискванията за подготовка за
съответния вид изследвания, които са Ви били
разяснени предварително.
6. Информиран сте, че по време на бременност
не може да се провежда нуклеарно-медицинско
изследване.
7. Осигурили сте цялата предходна документация във връзка със заболяването, която служи
за сравнение при настоящото изследване.
8. При спазване на конфиденциалност по отношение на личните Ви данни разрешавате резултатите от изследванията Ви да бъдат включвани
в клинични представяния, научни проучвания и
учебна дейност в интерес на развитието на познанието в медицината.
9. Информиран сте, че има възможни последствия върху здравето Ви и последващото лечение,
в случай че се откажете от изследването.
Пациент: .........................................................................
(трите имена)
Подпис: ..........................................
Дата: ...............................................
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Приложение № 3
към член единствен, т. 3
Информирано съгласие на пациента за провеждане на метаболитна радионуклидна терапия
с радиоактивен йод 131
Лечениет о с ра диоа к т ивен йод използва
въ змож нос т и т е на ра д иоа к т и вно вещес т во,
което лекува, да се разпространи в организма
подобно на нерадиоактивен елемент – стабилен
йод, който влиза в метаболизма на щитовидната жлеза, особено интензивно в случаите с
повишение на функцията є (Базедова болест
или хиперфункцион иращ аденом) или в тумори
на щитовидната жлеза или неговите метастази.
Лечебното радиоактивно вещество йод-131натриев йодид се приема през устата в течна
форма или в капсула на гладно и се включва в
обменните процеси на жлезата, като се натрупва
избирателно и в остатъците щитовидна тъкан
или метастазите от нея. За тази цел е необходимо минимум 30 дни преди лечението да не са
прилагани йодсъдържащи рентген-контрастни
материи, да бъдат изключени седативни и сънотворни или съдържащи йод медикаменти, да
се изключат йодсъдържащи храни и да се спре
тиреоидната заместителна или тиреостатична
терапия 30 дни преди лечението.
Как се осъществява лечението с радиоактивен йод при пациенти с карцином на щитовидната ж леза?
Пациентите се настаняват задължително в
стационар – изолационна стая („активен блок“)
със самостоятелен санитарен възел за период
от 5 до 8 дни. Първите 24 – 48 часа пациентите трябва да приемат по-големи количества
течности, да дъвчат дъвка, да ядат цитрусови
плодове с цел увеличаване на слюноотделянето.
По време на престоя в „активен блок“ се налага
24-часово наблюдение при строго спазване на
правилата за лъчезащита от медицинския персонал. След напускане на активния блок болният
се измерва и се съветва за продължителността
на огранчителния режим вкъщи.
При лечение с радиоактивен йод на хиперфункционираща щитовидна жледа не се налага
хоспитализация, когато лечебната доза е в рамките на допустимата от закона за приложение.
Надежден метод ли е метаболитната радионук лидна терапия с радиоактивен йод при
болни с карцином на щитовидната жлеза?
Този метод е най-ефективният в онкологичната практика при болни с диференциран
карцином на щитовидната жлеза – папиларен,
фоликуларен или смесен. Радиоактивното вещество прицелно се натрупва само в органа,
в който целим да лекуваме, с минимално натрупване в здравите тъкани и органи.
Съгласен съм с провеждането на терапията.
Пациент: .....................................................................
(трите имена)

4505

Подпис: ..........................................
Дата: ...............................................
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Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните
болести (обн., ДВ, бр. 62 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 52 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) На задължителна регистрация, съобщаване и отчет подлежат случаите, представляващи специфични здравни проблеми,
посочени в приложение № 1а.“
§ 2. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Дефинициите на случаи, представляващи специфични здравни проблеми, които
подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет, са посочени в приложение
№ 3а.“
§ 3. В чл. 4а, ал. 2 се създава т. 3:
„3. информационна система за надзор на
остра вяла парализа.“
§ 4. В приложение № 1 към чл. 2 „Списък
на заразните и паразитните болести, които
подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. В наименованието думите „чл. 2“ се
заменят с „чл. 2, ал. 1“.
2. В точка 12.2 думите „Хепатит В, остър“
се заменят с „Хепатит В“.
3. Създава се нова т. 15.2:
„15.2. Грип A(H1N1).“
4. Досегашната т. 15.2 става т. 15.3.
5. Създава се т. 31а:
„31а. Кърлежов енцефалит.“
§ 5. Създава се приложение № 1а към
чл. 2, ал. 2:
„Приложение № 1а
към чл. 2, ал. 2
Списък
на случаи, представляващи специфични здравни проблеми, които подлежат на задължителна
регистрация, съобщаване и отчет
1. Инфекции, свързани с медицинско обслужване
1.1. BJ: Инфекция на костите и ставите
1.1.1. BJ-BONE: Остеомиелит
1.1.2. BJ-JNT: Инфекция на става или синовиална бурса
1.1.3. BJ-DISC: Инфекция в областта на
интервертебралните дискове
1.2. BSI: Инфекция на кръвта
1.2.1. BSI: Лабораторно потвърдена инфекция на кръвта
1.3. CNS: Инфекция на централната нервна
система
1.3.1. CNS-IC: Вът речерепна инфек ци я
(мозъчен абсцес, субдурална или епидурална
инфекция и енцефалит)
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1.3.2. CNS-MEN: Менингит или вентрикулит
1.3.3. CNS-MEN: Спина лен абсцес без
менингит
1.4. CRI: Инфекция, свързана с катетър
1.4.1. CRI1-CVC: Локална инфекция, свързана с централен венозен катетър (при липса
на положителен резултат в хемокултура)
1.4.2. CRI1-PVC: Локална инфекция, свързана с периферен венозен катетър (при липса
на положителен резултат в хемокултура)
1.4.3. CRI2-CVC: Обща инфекция, свързана
с централен венозен катетър (при липса на
положителен резултат в хемокултура)
1.4.4. CRI2-PVC: Обща инфекция, свързана
с периферен венозен катетър (при липса на
положителен резултат в хемокултура)
1.4.5. CRI3-CVC: Микробиологично потвърдена инфекция на кръвта, свързана с
централен венозен катетър
1.4.6. CRI3-PVC: Микробиологично потвърдена инфекция на кръвта, свързана с
периферен венозен катетър
1.5. CVS: Инфекция на сърдечносъдовата
система
1.5.1. CVS-VASC: Инфекция на артериите
или вените
1.5.2. CVS-ENDO: Ендокардит
1.5.3. CVS-CARD: Миокардит или перикардит
1.5.4. CVS-MED: Медиастинит
1.6. EENT: Инфекции на окото, УНГ или
устната кухина
1.6.1. EENT-CONJ: Конюнктивит
1.6.2. EENT-EY E: Инфекции на окото,
различни от конюнктивит
1.6.3. EENT-EAR: Отит и мастоидит
1.6.4. EENT-OR AL: Инфекция на устната
кухина (уста, език или венци)
1.6.5. EENT-SINU: Синуит
1.6.6. EENT-UR: Инфекция на горните дихателни пътища, фарингит, ларингит, епиглотит
1.7. GI: Инфекция на гастроинтестиналния
тракт
1.7.1. GI-CDI: Инфекция с Clostridium difficile
1.7.2. GI-GE: Гастроентерит (с изкл. на
инфекция с Clostridium difficile)
1.7.3. GI-GIT: Инфекция на гастроинтестиналния тракт (хранопровод, стомах, тънки
черва, дебело и право черво; с изключение
на гастроентерит и апендицит)
1.7.4. GI-HEP: Хепатит
1.7.5. GI-IAB: Интраабдоминална инфекция,
непосочена другаде, включително на жлъчния мехур, жлъчните пътища, черния дроб (с
изключение на вирусен хепатит), далака, панкреаса, перитонеума или субдиафрагмалното
пространство, или друга интраабдоминална
тъкан или област, непосочена другаде
1.8. LRI: Инфекции на долните дихателни
пътища, различни от пневмония
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1.8.1. LRI-BRON: Бронхит, трахеобронхит,
бронхиолит, трахеит, без признаци на пневмония
1.8.2. LRI-LUNG: Други инфекции на долните дихателни пътища
1.9. NEO: Случаи, специфични за инфекции
при новородени
1.9.1. NEO-CSEP: Клиничен сепсис
1.9.2. NEO-LCBI: Лабораторно потвърдена
инфекция на кръвта
1.9.3. NEO-CNSB: Лабораторно потвърдена
инфекция на кръвта с коагулазо-негативни
стафилококи (CNS)
1.9.4. NEO-PNEU: Пневмония
1.9.5. NEO-NEC: Некротизиращ ентероколит
1.10. PN: Пневмония
1.10.1. Пневмония, свързана с интубация
(IAP)
1.11. REPR: Инфекции на половите органи
1.11.1. REPR-EMET: Ендометрит
1.11.2. REPR-EPIS: Инфекция на мястото
на епизиотомия
1.11.3. REPR-VCUF: Инфекция на вагинален маншет
1.11.4. REPR-OREP: Други инфекции на
мъжките и женските полови органи (инфекции, засягащи епидидимис, тестиси, простата,
влагалище, яйчници, матка и други дълбоко
разположени тазови тъкани, с изключение
на ендометрит или инфекции на вагиналния
маншет)
1.12. SSI: Инфекции на хирургичното място
1.12.1. SSI-S: Повърхностна инфекция на
хирургичното място
1.12.2. SSI-D: Дълбока инфекция на хирургичното място
1.12.3. SSI-O: Инфекция на органи или
телесни кухини на хирургичното място
1.13. SST: Инфекция на кожата и меките
тъкани
1.13.1. SST-SKIN: Кожна инфекция
1.13.2. SST-ST: Инфекции на меките тъкани
(некротизиращ фасциит, инфекциозна гангрена, некротизиращ целулит, инфекциозен
миозит, лимфаденит или лимфангит)
1.13.3. SST-DECU: Инфекция на декубитална
рана, включително повърхностна и дълбока
инфекция
1.13.4. SST-BURN: Инфекция на рана от
изгаряне
1.13.5. SST-BRST: Абсцес на гърдите или
мастит
1.14. SYS: Системни инфекции
1.14.1. SYS-DI: Дисеминирана инфекция
1.14.2. SYS-CSEP: К линично установен
сепсис при възрастни и деца
1.15. UTI: Инфекции на пикочните пътища
1.15.1. UTI-A: Потвърдени микробиологично симптоматични инфекции на пикочните
пътища
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1.15.2. UTI-B: Непотвърдени микробиологично симптоматични инфекции на пикочните
пътища
2. Случай на антимикробна резистентност
2.1. Клинично чувствителен (S)
2.2. Клинично междинен (I)
2.3. Клинично резистентен (R)“
§ 6. В приложение № 3 към чл. 3, ал. 3 „Дефиниции за възможен, вероятен и потвърден
случай на заразните болести, които подлежат
на задължителна регистрация, съобщаване
и отчет“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точки 12.2 и 12.3 се изменят така:
„12.2. ХЕПАТИТ В (Hepatitis В virus)
Клинични критерии
Не са приложими за целите на надзора.
Лабораторни критерии
Положителни резултати от поне един (или
повече) от следните тестове или комбинации
от тестове:
– IgM антитяло за ядрен антиген на хепатит
B (anti-HBc IgM),
– повърх нос т ен а н т и г ен на хепат и т B
(HBsAg),
– е-антиген на хепатит B (НВеAg),
– нуклеинова киселина на хепатит B (ДНК
на HVB).
Епидемиологични критерии
Не са приложими за целите на надзора.
Класификация на случаите
Възможен случай: НП
Вероятен случай: НП
Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии.
12.3. ХЕПАТИТ С (Hepatitis С virus)
Клинични критерии
Не са приложими за целите на надзора.
Лабораторни критерии
Поне един от следните три критерия:
– откриване на нуклеинова киселина на
вируса на хепатит С (РНК на HCV),
– откриване на ядрен антиген на вируса
на хепатит С (HCV ядро),
– специфичен антитяло отговор срещ у
вируса на хепатит C (anti-HCV), потвърден
с тест за потвърждаване на антитела (напр.
имуноблот) при лица на възраст над 18 месеца
без данни за преминала инфекция).
Епидемиологични критерии
НП
Класификация на случаите
Възможен случай: НП
Вероятен случай: НП
Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии.“
2. Създава се нова т. 15.2:
„15.2. ГРИП A(H1N1)
Клинични критерии

ВЕСТНИК

БРОЙ 56

Всяко лице, което отговаря на един от
следните три критерия:
– температура > 38 °C и признаци и симптоми на остра респираторна инфекция,
– пневмония (тежко респираторно заболяване),
– смърт, причинена от неизяснено остро
респираторно заболяване.
Лабораторни критерии
Поне едно от следните изследвания:
– RT-PCR,
– вирусна култура (необходима е база за
BSL 3),
– четирикратно увеличение на специфичните неутрализиращи антитела за новия грипен
вирус A(H1N1) (предполага необходимост от
двойни серумни проби от етапа на остро заболяване и от етапа на оздравяване, който е
поне 10 – 14 дни по-късно).
Епидемиологични критерии
Поне едно от следните три в 7-дневния
период преди началото на болестта:
– лице, което е било в близък контакт с
потвърден случай на заразяване с нов грипен
вирус A(H1N1) по времето, когато лицето, определено като потвърден случай, е било болно,
– лице, което е пътувало до място, в което
е документирано трайно предаване от човек
на човек на новия грип A(H1N1),
– лице, работещо в лаборатория, в която
се изследват проби от новия грипен вирус
A(H1N1).
Класификация на случаите
Проучван в момента случай: Всяко лице,
отговарящо на клиничните и епидемиологичните критерии.
Вероятен случай: Всяко лице, отговарящо
на клиничните и на епидемиологичните критерии и с резултати от лабораторно изследване,
показващи положителна инфекция с грип А
от тип, който не е подтипизируем.
Потвърден случай: Всяко лице, отговарящо
на лабораторните критерии за потвърждаване.“
3. Досегашната т. 15.2 става т. 15.3.
4. Точки 17 и 18 се изменят така:
„17. ДИФТЕРИЯ (Corynebacterium diphtheriae,
Cor ynebacterium ulcerans и Cor ynebacterium
pseudotuberculosis)
Клинични критерии
Всяко лице с поне една от следните клинични форми:
Класическа дифтерия на дихателната система:
Заболяване на горните дихателни пътища
с ларингит, ринофарингит или тонзилит
и
мембрана от налепи/псевдомембрана
Лека форма на дифтерия на дихателната
система:
Заболяване на горните дихателни пътища
с ларингит, ринофарингит или тонзилит
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без
мембрана от налепи/псевдомембрана
Дифтерия на кожата:
кожна лезия
Дифтерия с друга локализация:
лезия на конюнктива или на мукозните
мембрани
Лабораторни критерии
Из о л и ра не н а п р од у ц и ра щ и т окс и н и
Cor ynebacterium diphtheriae, Cor ynebacterium
ulcerans или Corynebacterium pseudotuberculosis
от клинична проба.
Епидемиологични критерии
Поне една от следните епидемични връзки:
– предаване от човек на човек,
– предаване от животно на човек.
Класификация на случаите
Възможен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии за дифтерия
на дихателната система.
Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии за дифтерия
(класическа дифтерия на дихателната система, лека форма на дифтерия на дихателната
система, дифтерия на кожата, дифтерия с
друга локализация) и при което съществува
епидемична връзка с потвърден случай при
човек или епидемична връзка с предаване от
животно на човек.
Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии и на поне
една от клиничните форми.
18. ЕПИДЕМИЧЕН ПАРОТИТ (Mumps
virus)
Клинични критерии
Всяко лице със:
– повишена температура,
и
поне един от следните три симптома:
– внезапна поява без друга видима причина
на едностранен или двустранен болезнен оток
на паротидната или друга слюнчена жлеза,
– орхит,
– менингит.
Лабораторни критерии
поне един от следните три критерия:
– изолиране на паротитен вирус от клинична проба,
– откриване на нуклеинова киселина на
паротитния вирус,
– специфичен антитяло отговор срещу паротитния вирус, характерен за остра инфекция,
в серум или в слюнка.
Лабораторните резултати трябва да бъдат
разглеждани в съответствие с ваксиналния
статус.
Епидемиологични критерии
Епидемична връзка на предаване от човек
на човек.
Класификация на случаите
Възможен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии.
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Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което
съществува епидемична връзка.
Потвърден случай: Всяко лице, което не е
било ваксинирано наскоро и което отговаря
на лабораторните критерии.
В случай на скорошно ваксиниране: всяко
лице, при което е открит див щам на паротитния вирус.“
5. Точка 28.1 се изменя така:
„28.1. ИНФЕК ЦИ Я, ПРЕДИЗВИК А Н А
ОТ ESCHERICHIA COLI, ПРОДУЦИРАЩИ
SHIGA/VERO ТОКСИНИ (STEC/VTEC)
Клинични критерии
STEC/VTEC диария
Всяко лице с поне един от следните два
симптома:
– диария,
– коремни болки.
Хемолитично-уремичен синдром (ХУС)
Всяко лице с остра бъбречна недостатъчност и с поне един от следните два симптома:
– микроангиопатична хемолитична анемия,
– тромбоцитопения.
Лабораторни критерии
Поне един от следните четири критерия:
– изолиране на щам на Escherichia coli,
продуциращ Shiga токсин (Stx), или носител
на ген(и) stx1 или stx2,
– изолиране на неферментиращи сорбитол
Escherichia coli O157 (без тест за Stx или за
гени stx),
– директно откриване на нуклеинова киселина на ген(и) stx1 или stx2 (без изолиране
на щам),
– директно откриване на свободен Stx във
фекалии (без изолиране на щам).
Единствено по отношение на ХУС като
к линичен критерий за потвърж даване на
STEC/VTEC може да бъде използван следният критерий:
– специфичен за серогрупи на Escherichia
coli антитяло отговор.
Ако е възможно, следва да се осъществи
изолиране на щам на STEC/VTEC и допълнително характеризиране по серотип, фаготип,
eae гени и подтип stx1/stx2.
Епидемиологични критерии
Поне една от следните пет епидемични
връзки:
– предаване от човек на човек,
– излагане на въздействието на общ източник,
– предаване от животно на човек,
– консумиране на заразена храна/питейна
вода,
– излагане на въздействие от околната
среда.
Класификация на случаите
Възможен случай на ХУС, асоцииран със
STEC: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии за ХУС.
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Вероятен случай на STEC/VTEC: Всяко
лице, което отговаря на клиничните критерии
и при което съществува епидемична връзка.
Потвърден случай на STEC/VTEC: Всяко
лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии.“
6. Създава се т. 31а:
„31а. КЪРЛЕЖОВ ЕНЦЕФАЛИТ (TBE virus)
Клинични критерии
Всяко лице със симптоми на възпаление
на централната нервна система (напр. менингит, менингоенцефалит, енцефаломиелит,
енцефалорадикулит).
Лабораторни критерии*
Лабораторни критерии за потвърждаване
на случай:
Поне един от следните пет критерия:
– специфични за TBE антитела IgM и IgG
в кръвта,
– специфични за TBE антитела IgM в цереброспиналния ликвор,
– сероконверсия или четирикратно увеличение на специфичните за TBE антитела
в двойни серумни проби,
– откриване на нуклеинова киселина на
вирус на TBE в клинична проба,
– изолиране на TBE вирус от клинична
проба.
Лабораторни критерии за вероятен случай:
откриване на специфични за TBE антитела
IgM в единична серумна проба.
* Серологичните резултати трябва да бъдат
разглеждани в съответствие с ваксиналния
статус и предходно излагане на други флавивирусни инфекции. Потвърдените случаи в
такива ситуации трябва да бъдат валидирани
чрез тест за вирусна неутрализация в серум
или други равностойни тестове.
Епидемиологични критерии
Излагане на въздействието на общ източник
(непастьоризирани млечни продукти).
Класификация на случаите
Възможен случай: НП
Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии
за вероятен случай,
или
всяко лице, което отговаря на клиничните
критерии и при което съществува епидемична
връзка.
Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии
за потвърждаване на случай.“
7. Точки 34 и 35 се изменят така:
„34. ЛЕГИОНЕРСКА БОЛЕСТ (Legionella spp.)
Клинични критерии
Всяко лице с пневмония.
Лабораторни критерии
Лабораторни критерии за потвърждаване
на случай
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Поне един от следните три критерия:
– изолиране на Legionella spp. от респираторен секрет или от каквото и да е място,
което нормално е стерилно,
– о т к ри ва не на а н т и г ен на Legionella
pneumophila в урината,
– значително нарастване на тит ъра на
спец ифи ч н и т е а н т и т ела с рещ у Legionella
pneumophila, серогрупа 1, в двойни серумни
проби.
Лабораторни критерии за вероятен случай
Поне един от следните четири критерия:
– о т к ри ва не н а а н т и г ен н а Legionella
pneumophila в респираторен секрет или белодробна тъкан, напр. с оцветяващ директен тест
с флуоресциращи антитела (DFA) с използване
на реактиви на основата на моноклонално
антитяло,
– откриване на нуклеинова киселина на
Legionella spp. в респираторен секрет, белодробна тъкан или каквото и да е място, което
нормално е стерилно,
– значително нарастване на тит ъра на
спец ифи ч н и т е а н т и т ела с рещ у Legionella
pneumophila, различни от серогрупа 1, или
срещу други Legionella spp., в двойни серумни
проби,
– единичен висок титър на специфичните
антитела срещу Legionella pneumophila, серогрупа 1, в серум.
Епидемиологични критерии
НП
Класификация на случаите
Възможен случай: НП
Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничния критерий и на поне един
лабораторен критерий за вероятен случай.
Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на клиничния критерий и на поне един
лабораторен критерий за потвърден случай.
35. ЛЕПТОСПИРОЗА (Leptospira interrogans)
Клинични критерии
Всяко лице със:
– повишена температура
или
поне два от следните единадесет симптома:
– втрисане,
– главоболие,
– миалгия,
– конюнктивална суфузия,
– кръвоизливи по кожата и лигавиците,
– обрив,
– жълтеница,
– миокардит,
– менингит,
– бъбречна недостатъчност,
– респираторни симптоми, например хемоптиза.
Лабораторни критерии
Поне един от следните четири критерия:
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– изолиране на Leptospira interrogans или
каквито и да било други патогенни Leptospira
spp. от клинична проба,
– откриване на нуклеинова киселина на
Leptospira interrogans или каквито и да било
други патогенни Leptospira spp. в клинична
проба,
– доказване на Leptospira interrogans или каквито и да било други патогенни Leptospira spp.
в клинична проба чрез имунофлуоресценция,
– специфичен антитяло отговор срещ у
Leptospira interrogans или каквито и да било
други патогенни Leptospira spp.
Епидемиологични критерии
Поне една от следните три епидемични
връзки:
– предаване от животно на човек,
– излагане на въздействие от околната
среда,
– излагане на въздействието на общ източник.
Класификация на случаите
Възможен случай: НП
Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което
съществува епидемична връзка.
Пот върден сл у чай: Всяко лице, което
отговаря на клиничните и лабораторните
критерии.“
8. Точка 39 се изменя така:
„39. МЕНИНГОКОКОВА БОЛЕСТ, ИНВАЗИВНА (МЕНИНГОКОКОВ МЕНИНГИТ И
СЕПСИС) (Neisseria meningitidis)
Клинични критерии
Всяко лице с поне един от следните симптоми:
– признаци на менингит,
– хеморагичен обрив,
– септичен шок,
– септичен артрит.
Лабораторни критерии
Поне един от следните четири критерия:
– изолиране на Neisseria meningitidis в проба
от място, което нормално е стерилно, включително пурпурични кожни лезии,
– откриване на нуклеинова киселина на
Neisseria meningitidis в проба от място, което
нормално е стерилно, или от пурпурични
кожни лезии,
– о т к р и в а н е н а а н т и г е н н а Neisser ia
meningitidis в ликвор,
– откриване на Грам-отрицателни диплококи в ликвор.
Епидемиологични критерии
Епидемична връзка на предаване от човек
на човек.
Класификация на случаите
Възможен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии.
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Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което
съществува епидемична връзка.
Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии.“
9. Точка 46.1 се изменя така:
„46.1. ВРОДЕНА РУБЕОЛА (включително
вроден рубеолен синдром)
Клинични критерии
Вродена рубеолна инфекция
Клинични критерии за вродена рубеолна
инфекция не могат да бъдат определени.
Вроден рубеолен синдром
Всяко кърмаче на възраст под 1 година или
всяко мъртвородено дете, което отговаря на:
поне две от условията, посочени в категория (А)
или
едно от условията в категория (А) и едно
от условията в категория (Б)
(А)
– катаракта(и),
– вродена глаукома,
– вродена кардиопатия,
– загуба на слуха,
– пигментна ретинопатия;
(Б)
– пурпура,
– спленомегалия,
– микроцефалия,
– изоставане в развитието,
– менингоенцефалит,
– петнисти просветлявания на костите,
– жълтеница с начало в първите 24 часа
след раждането.
Лабораторни критерии
Поне един от следните четири критерия:
– изолиране на вирус на рубеола от клинична проба,
– откриване на нуклеинова киселина на
вируса на рубеола,
– специфичен антитяло отговор (IgМ) срещу
вируса на рубеола,
– персистиращи рубеолни IgG в периода
от 6- до 12-месечна възраст (поне две проби
със сходна концентрация на рубеолни IgG).
Лабораторните резултати трябва да бъдат
разглеждани в съответствие с ваксиналния
статус.
Епидемиологични критерии
Всяко кърмаче или мъртвородено дете
от майка, при която е била лабораторно
потвърдена рубеолна инфекция по време на
бременността (предаване от човек на човек,
вертикално предаване).
К ласификация на случаите на вродена
рубеола
Възможен случай: НП
Вероятен случай: Всяко мъртвородено дете
или всяко кърмаче, което не е било изслед-
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вано или е било изследвано и лабораторните
резултати са отрицателни и което отговаря
на поне два от следните критерии:
– епидемична връзка и поне един от клиничните критерии от категория (А) за вроден
рубеолен синдром,
– отговаря на клиничните критерии за
вроден рубеолен синдром.
Потвърден случай: Всяко мъртвородено
дете, което отговаря на лабораторните критерии,
или
всяко кърмаче, което отговаря на лабораторните критерии и на поне един от следните
два критерия:
– епидемична връзка,
– поне един от клиничните критерии от
категория (А) за вроден рубеолен синдром.“
10. Точки 47 и 48 се изменят така:
„47. САЛМОНЕЛОЗА (Salmonella spp., различна от S. typhi и S. paratyphi)
Клинични критерии
Всяко лице с поне един от следните четири
симптома:
– диария,
– повишена температура,
– коремни болки,
– повръщане.
Лабораторни критерии
Изолиране на Salmonella (различна от
Salmonella typhi и Salmonella paratyphi) от изпражнения, урина, определено място по тялото
(напр. инфектирана рана) или каквито и да
било течности и тъкани, които нормално са
стерилни (напр. кръв, цереброспинален ликвор, кости, синовиална течност и пр.).
Епидемиологични критерии
Поне една от следните пет епидемични
връзки:
– предаване от човек на човек,
– излагане на въздействието на общ източник,
– предаване от животно на човек,
– консумиране на заразена храна/питейна
вода,
– излагане на въздействие от околната
среда.
Класификация на случаите
Възможен случай: НП
Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което
съществува епидемична връзка.
Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии.
48. СИНДРОМ НА ПРИДОБИТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (СПИН) И ИНФЕКЦИЯ С ЧОВЕШКИ ИМУНОДЕФИЦИТЕН
ВИРУС (ХИВ)
Клинични критерии (СПИН)
Всяко лице с някоя от клиничните прояви, описани в европейското определение за
случаите на СПИН за:
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– възрастни или подрастващи на възраст
15 години или повече,
– деца под 15 години.
Лабораторни критерии (ХИВ)
Възрастни, подрастващи и деца на възраст
18 месеца или повече.
Поне един от следните три критерия:
– положителен резултат от тест за откриване на антитела срещу ХИВ или комбиниран
тест за откриване (антитела срещу ХИВ и р24
антиген на ХИВ), потвърден от по-специфичен
тест за антитела (напр. Western blot),
– положителен резултат от 2 имуноензимни
теста (EIA) за откриване на антитела, потвърдени от по-специфичен тест за антитела
(напр. Western blot),
– положителен резултат от две отделни
проби от поне едно от следните три:
• откриване на нуклеинова киселина на
вируса на ХИВ (ХИВ-РНК, ХИВ-ДНК),
• доказване на вируса на ХИВ чрез тест за
откриване на р24 антиген на вируса на ХИВ,
включващ проба за неутрализация,
• изолиране на вируса на ХИВ.
Деца под 18-месечна възраст
Положителни резултати от две отделни
проби (без кръв от пъпната връв) от поне
едно от следните три:
– изолиране на вируса на ХИВ,
– откриване на нуклеинова киселина на
вируса на ХИВ (ХИВ-РНК, ХИВ-ДНК),
– доказване на вируса на ХИВ чрез тест за
откриване на р24 антиген на вируса на ХИВ,
включително реакция неутрализация при деца
на възраст един месец или повече.
Епидемиологични критерии НП
Класификация на случаите
Възможен случай: НП
Вероятен случай: НП
Потвърден случай:
ХИВ инфекция
Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии за ХИВ инфекция.
СПИН
Всяко лице, което отговаря на клиничните
критерии за СПИН и на лабораторните критерии за ХИВ инфекция.“
11. Точка 51 се изменя така:
„51. ТЕЖЪК ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН
СИНДРОМ (ТОРС) (SARS-CoV)
Клинични критерии
Всяко лице с повишена температура или с
предишни случаи на повишена температура
и
поне един от следните три симптома:
– кашлица,
– затруднения в дишането,
– задух,
и
поне един от следните четири критерия:
– радиографски данни за пневмония,
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– радиографски данни за тежък остър респираторен синдром,
– резултати от аутопсия, констатиращи
пневмония,
– резултати от аутопсия, констатиращи
тежък остър респираторен синдром,
и
липса на алтернативна диагноза, която да
може напълно да обясни заболяването.
Лабораторни критерии
Лабораторни критерии за потвърждаване
на случай
Поне един от следните три критерия:
– изолиране на вирус в клетъчна култура
от клинична проба и идентифициране на
SARS-CoV чрез метод от рода на обратно
транскриптазна полимеразна верижна реакция (RT-PCR),
– откриване на нуклеинова киселина на
SARS-CoV в поне една от следните три ситуации:
– в поне две различни клинични проби
(напр. назофарингеален секрет и изпражнения),
– в същия вид клинична проба, взета два
или повече пъти по време на заболяването
(напр. поредица назофарингеални аспирати),
– две различни изследвания или повторено изследване RT-PCR с използване на нов
екстрат РНК от първоначалната клинична
проба при всеки тест,
– специфичен антитяло отговор срещ у
SARS-CoV, получен чрез един от следните
два метода:
– сероконверсия чрез ELISA или индиректен имунофлуоресцентен антитяло тест
(IFA) в серума в острата фаза и във фазата
на възстановяване, изследвани едновременно,
– 4-кратно или по-голямо нарастване на
титъра на антителата между серума в острата
фаза и във фазата на възстановяване, изследвани едновременно.
Лабораторни критерии за вероятен случай
Поне един от следните два критерия:
– единичен положителен тест за антитела
за SARS-CoV,
– положителен резултат при полимеразна
верижна реакция (PCR) за SARS-CoV в единична клинична проба и едно изследване.
Епидемиологични критерии
Поне един от следните три критерия:
– лице, заемащо длъжност, свързана с
повишен риск от излагане на SA RS-CoV
(напр. персонал в лаборатория, работеща с
живи вируси на SARS-CoV или живи вируси
от същия тип или съхраняваща клинични
проби, заразени със SARS-CoV; лице в контакт с диви животни или с други животни,
смятани за източник на SARS-CoV, с техните
изпражнения, секрети и т.н.),
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– близко лице* на едно или повече лица, при
което(ито) ТОРС е потвърден или което(ито)
е(са) подложено(и) на изследвания, свързани
с ТОРС,
– лице, което е пътувало или пребивавало
в район, засегнат от ТОРС,
– двама или повече здравни работници**
в едно и също лечебно заведение с клинични
признаци на ТОРС, при които заболяването
се е проявило внезапно в рамките на един и
същ 10-дневен период,
– три или повече лица (здравни работници
и/или пациенти, и/или посетители) с клинични
признаци на ТОРС, при които заболяването се
е проявило внезапно в рамките на един и същ
10-дневен период и които са епидемиологично
свързани с лечебни заведения.
* За близко се смята лице, което се грижи
за болен от ТОРС, живее с него или е имало
пряк контакт с неговите респираторни секрети, телесни течности и/или екскрети (напр.
фекалии).
** В този контекст понятието „здравен
работник“ обхваща целия болничен персонал. Определението за „лечебно заведение“,
в което възниква поредицата от случаи, ще
зависи от местната ситуация. Размерът на заведението може да варира от самостоятелно,
дори и малко, лечебно заведение до отделно
отделение или отделение в голяма болница.
Класификация на случаите в период между
епидемии
Прилага се и при поява на огнище на болестта в незасегната страна или област.
Възможен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което
съществува епидемична връзка.
Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което
съществува епидемична връзка и което отговаря на лабораторните критерии за вероятен
случай.
Потвърден случай на национално равнище:
Всяко лице, което отговаря на клиничните и
лабораторните критерии за потвърждаване на
случай, когато изследването е осъществено в
Национална референтна лаборатория.
Пот върден сл у чай: Всяко лице, което
отговаря на клиничните и лабораторните
критерии за потвърждаване на случай, когато
изследването е осъществено в Референтна
потвърдителна лаборатория за ТОРС на СЗО.
Класификация на случаите по време на
епидемия
Прилага се по време на епидемия в страна/
район, където поне за едно лице е получено
лабораторно потвърждение от Референтна
потвърдителна лаборатория за ТОРС на СЗО.
Възможен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии.
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Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което
съществува епидемична връзка със случай,
потвърден на национално равнище, или с
потвърден случай.
Потвърден случай на национално равнище:
Всяко лице, което отговаря на клиничните и
лабораторните критерии за потвърждаване на
случай, когато изследването е осъществено в
Национална референтна лаборатория.
Потвърден случай: Един от следните три
случая:
– всяко лице, което отговаря на клиничните
и лабораторните критерии за потвърждаване
на случай, когато изследването е осъществено
в Референтна потвърдителна лаборатория за
ТОРС на СЗО,
– всеки случай, потвърден на национално
равнище, при който съществува епидемична
връзка с верига на предаване, в която поне
един случай е бил проверен по независим
начин от Референтна потвърдителна лаборатория за ТОРС на СЗО,
– всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии за потвърден
случай и при което съществува епидемична
връзка с верига на предаване, в която поне
един случай е бил проверен по независим
начин от Референтна потвърдителна лаборатория за ТОРС на СЗО.“
§ 7. Създава се приложение № 3а:
„Приложение № 3а
към чл. 3, ал. 4
Дефиниции
на случаи, представляващи специфични здравни проблеми, които подлежат на задължителна
регистрация, съобщаване и отчет
1. ИНФЕКЦИЯ, СВЪРЗАНА С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ („ВЪТРЕБОЛНИЧНА
И НФЕК Ц И Я“ И Л И „НОЗОКОМ И А Л Н А
ИНФЕКЦИЯ“)
Инфекция, свързана с медицинско обслужване във връзка с текущ болничен престой,
е инфекция, която отговаря на едно от определенията на случай
и
– началото на симптомите е в ден 3 или
по-късно (денят на приемане се счита за ден
1) от осъществявания болничен престой,
или
– пациентът е подложен на хирургична
операция в ден 1 или ден 2 от престоя и проявява симптоми на инфекция на хирургичното
място (SSI) преди ден 3 от престоя,
или
– било е поставено инвазивно медицинско
изделие в ден 1 или ден 2 от престоя, като това
е довело до инфекция преди ден 3 от престоя.
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Инфекция, свързана с медицинско обслужване във връзка с предишен болничен
престой, е инфекция, която отговаря на едно
от определенията на случай
и
– пациентът е с данни за инфекция, но това
е повторен прием в рамките на по-малко от
два дни след предишно приемане в болница
за активно лечение,
или
– пациентът е приет с инфекция, която отговаря на определението на случая за инфекция
на хирургичното място, т.е. SSI, възникнала
до 30 дни след операцията (или до 1 година,
когато вследствие на операция във връзка с
имплант е възникнала дълбока SSI или SSI
на орган/в телесна кухина) и пациентът е със
симптоми, които отговарят на определението
на случай, и/или е подложен на антимикробно
лечение във връзка с тази инфекция,
или
– пациентът е приет с инфекция с Clostridium
difficile (или до два дни проявява симптоми
на Clostridium difficile) в рамките на по-малко
от 28 дни от предишно изписване от болница
за активно лечение.
За целите на проучванията на моментната
болестност, активна инфекция, свързана с
медицинско обслужване, съществуваща в деня
на провеждане на проучването, е инфекция,
при която признаците и симптомите на инфекцията са налице в деня на проучването или
признаците и симптомите са били налице в
миналото и в деня на проучването пациентът
(все още) е подложен на лечение във връзка
с тази инфекция. Наличието на симптоми
и признаци следва да се потвърди преди започването на лечението, за да се определи
дали лекуваната инфекция отговаря на едно
от определенията на случай на инфекция,
свързана с медицинско обслужване.
1.1. BJ: Инфекция на костите и ставите
1.1.1. BJ-BONE: Остеомиелит
Остеомиелитът трябва да отговаря на наймалко един от следните критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани причинители в култура от материал от
костна тъкан,
– пациентът е с данни за остеомиелит,
установен при директно изследване на костта
по време на операция или при патохистологично изследване,
– при пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °С), локализиран оток, чувствителност,
затопляне или секреция от мястото на евентуалната костна инфекция,
и на най-малко един от следните критерии:
– доказване на причинители в хемокултурата,
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– положителен тест за антигени в кръвта (напр. Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae),
– радиологични данни за инфекция (напр.
необичайни находки при рентгенография,
компютърна томография (КТ), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), сцинтиграфия (галий,
технеций и др.).
Указание във връзка с докладването:
Медиастинитът след сърдечна операция,
придружаван от остеомиелит, да се докладва
като инфекция на хирургичното място – на
орган/в телесна кухина (SSI-O).
1.1.2. BJ-JNT: Инфекция на става или синовиална бурса
Инфекциите на става или синовиална бурса
трябва да отговарят на най-малко един от
следните критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от вътреставна течност
или в биопсичен материал от синовия,
– пациентът е с данни за инфекция на
става или синовиална бурса, установена по
време на операция или при патохистологично
изследване,
– при пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: болка в ставата, оток,
чувствителност, затопляне, признаци за излив
или ограничена подвижност,
и на най-малко един от следните критерии:
– доказване на микроорганизми и левкоцити при оцветяване по Грам на вътреставна
течност,
– положителен тест за антигени в кръвта,
урината или вътреставната течност,
– цитологични и химични данни от изследването на вътреставна течност, показващи
инфекция (когато отсъстват данни за ревматичен произход),
– радиологични данни за инфекция (напр.
необичайни находки при рентгенография, КТ,
ЯМР, сцинтиграфия (галий, технеций и др.).
1.1.3. BJ-DISC: Инфекция в областта на
интервертебралните дискове
Инфекцията в областта на интервертебралните дискове трябва да отговаря на най-малко
един от следните критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от тъкан от областта
на интервертебралните дискове, която е взета
по време на хирургична операция или чрез
иглена аспирация,
– пациент ът е с данни за инфек ци я в
област та на интервертебралните дискове,
установена по време на операция или при
патохистологично изследване,
– пациентът е с повишена температура
(> 38 °C) без друга установена причина или
с болка в засегнатата област на интервертебралните дискове,
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– и радиологични данни за инфекция (напр.
необичайни находки при рентгенография, КТ,
ЯМР, сцинтиграфия (галий, технеций и др.).
Пациент ът е с повишена температ у ра
(> 38 °C) без друга установена причина или
с болка в засегнатата област на интервертебралните дискове,
– и налице е положителен тест за антигени в кръвта или урината (напр. Haemophilus
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria
meningitidis или Streptococcus от група Б).
1.2. BSI: Инфекция на кръвта
1.2.1. BSI: Лабораторно потвърдена инфекция на кръвта
В една хемокултура е изолиран идентифициран патоген
или
при пациента е налице най-малко един
от следните признаци или симптоми: повишена температура (> 38 °C), втрисане или
хипотония,
и в две хемокултури е изолиран като кожен
замърсител микроорганизъм, представител
на обичайната кожна флора (от 2 отделни
кръвни проби, обикновено взети в рамките
на 48 часа).
Кожни замърсители са коагулазо-негативни
стафилококи, Micrococcus spp., Propionibacterium
acnes, Bacillus spp., Corynebacterium spp.
Източник на инфекцията на кръвта:
– Инфекция, свързана с катетър: същият
микроорганизъм е изолиран в култура от
катетъра или симптомите затихват в рамките
на 48 часа след отстраняването на катетъра – периферен венозен катетър (C-PVC) и
централен венозен катетър (C-CVC).
Забележка. BSI с източник C-CVC или C-PVC
да се докладва като CRI3-CVC или съответно
CRI3-PVC, ако е микробиологично потвърдена;
вж. определението за CRI3.
– Вторична инфекция спрямо друга инфекция: същият микроорганизъм е изолиран
от друго място на инфекция или са налице
солидни клинични данни, че инфекцията на
кръвта е била вторична спрямо друго място
на инфекция, инвазивна диагностична процедура или чуждо тяло,
– белодробна инфекция (S-PUL),
– инфекция на пикочните пътища (S-UTI),
– инфекция на храносмилателната система
(S-DIG),
– инфекция на хирургичното място (S-SSI),
– инфекция на кожата и меките тъкани
(S-SST),
– друга (S-OTH).
– С неизвестен произход (UO): нито едно
от горепосочените, инфекция на кръвта с
неизвестен произход (направена е проверка
по време на проучването и източникът не е
открит).
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– Неизвестна (UNK): не е налична информация за източника на инфекцията на кръвоносната система или липсва информация.
1.3. CNS: Инфекция на централната нервна
система
1.3.1. CNS-IC: Вът речерепна инфек ци я
(мозъчен абсцес, субдурална или епидурална
инфекция и енцефалит)
Вътречерепната инфекция трябва да отговаря на най-малко един от следните критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от мозъчна тъкан или
дура матер,
– пациентът е с абсцес или с данни за
вътречерепна инфекция, установен(а) по време на операция или при патохистологично
изследване,
– при пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: главоболие, световъртеж,
повишена температура (> 38 °C), огнищна
неврологична симптоматика, различна степен на нарушено съзнание или състояние на
обърканост,
и на най-малко един от следните критерии:
– микроскопско доказване на микроорганизми в мозъчна тъкан или тъкан от абсцеса,
взета чрез иглена аспирация или биопсия по
време на хирургична операция или аутопсия,
– положителен тест за антигени в кръвта
или урината,
– радиологични данни за инфекция (напр.
необичайни находки при ултразвук, КТ, ЯМР,
сцинтиграфия на мозъка или артериография),
– диагностичен титър на IgM антителата
в единична серумна проба или четирикратно
повишен титър на IgG към съответния причинител в двойни серумни проби,
и при поставена ante mortem диагноза
лекарят назначава съответно антимикробно
лечение.
Указание във връзка с докладването:
При констатиране едновременно на менингит и на мозъчен абсцес инфекцията да
се докладва като IC.
1.3.2. CNS-MEN: Менингит или вентрикулит
Менингитът или вентрикулитът трябва
да отговаря на най-малко един от следните
критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от цереброспиналния
ликвор,
– при пациента е налице най-малко един от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), главоболие, вратна ригидност, менингеални признаци, черепно-мозъчна неврологична симптоматика или свръхвъзбудимост,
и на най-малко един от следните критерии:
– повишен брой левкоцити, повишено съдържание на белтък и/или намалено съдържание на глюкоза в цереброспиналния ликвор,
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– микроорганизми, наблюдавани при оцветяване по Грам на цереброспиналния ликвор,
– доказване на причинители в хемокултурата,
– положителен тест за антигени в цереброспиналния ликвор, кръвта или урината,
– диагностичен титър на IgM антителата
в единична серумна проба или четирикратно
повишен титър на IgG към съответния причинител в двойни серумни проби,
и при поставена ante mortem диагноза
лекарят назначава съответно антимикробно
лечение.
Указание във връзка с докладването:
Инфекцията на цереброспиналния ликвор
при шънтова система да се докладва като SSI,
ако настъпи преди 1 година от поставянето
на системата; ако е настъпила по-късно или
след манипулации или достъп до шънтовата
система, да се докладва като CNS-MEN.
Менингоенцефалитът да се докладва като
MEN.
Спиналният абсцес да се докладва като
MEN.
1.3.3. CNS-MEN: Спина лен абсцес без
менингит
Абсцесът в спиналното епидурално или
субдурално пространство, без засягане на
цереброспиналната течност или прилежащите
костни структури, трябва да отговаря на наймалко един от следните критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от материал от абсцеса в спиналното епидурално или субдурално
пространство,
– па ц иен т ът е с абсцес в спина лно т о
епидурално или субдурално пространство,
установен по време на хирургична операция
или аутопсия, или пациентът е с данни за
абсцес, установен по време на патохистологично изследване,
– при пациента е налице най-малко един от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), болки в гърба, локална чувствителност, радикулит, парапареза или параплегия,
и на най-малко един от следните критерии:
– доказване на причинители в хемокултурата,
– радиологични данни за спинален абсцес
(напр. необичайни находки при миелография,
ултразвук, КТ, ЯМР или друг вид графия (с
галий, технеций и др.),
и при поставена ante mortem диагноза
лекарят назначава съответно антимикробно
лечение.
Указание във връзка с докладването:
Спиналният абсцес, придружен с менингит,
да се докладва като менингит (CNS-MEN).
1.4. CRI: Инфекция, свързана с катетър
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1.4.1. CRI1-CVC: Локална инфекция, свързана с централен венозен катетър (при липса
на положителен резултат в хемокултура)
– количествено изброени в култ у ра от
C VC ≥ 10 3 колонии, образу ващи единици
(КОЕ)/ml, или полуколичествено изброени в
култура от CVC > 15 КОЕ,
– и гной/възпаление на мястото на въвеждане или тунела.
1.4.2. CRI1-PVC: Локална инфекция, свързана с периферен венозен катетър (при липса
на положителен резултат в хемокултура)
– количествено изброени в култ у ра от
PVC ≥ 10 3 КОЕ/ml или полу количествено
изброени в култура от PVC > 15 КОЕ,
– и гной/възпаление на мястото на въвеждане или тунела.
1.4.3. CRI2-CVC: Обща инфекция, свързана
с централен венозен катетър (при липса на
положителен резултат в хемокултура)
– количествено изброени в култ у ра от
CVC ≥ 10 3 КОЕ/ml или полуколичествено
изброени в култура от CVC > 15 КОЕ,
– и клиничните признаци стават по-слабо
изразени в рамките на 48 часа след отстраняване на катетъра.
1.4.4. CRI2-PVC: Обща инфекция, свързана
с периферен венозен катетър (при липса на
положителен резултат в хемокултура)
– количествено изброени в култ у ра от
PVC ≥ 10 3 КОЕ/ml или полу количествено
изброени в култура от PVC > 15 КОЕ,
– и клиничните признаци стават по-слабо
изразени в рамките на 48 часа след отстраняване на катетъра.
1.4.5. CRI3-CVC: Микробиологично потвърдена инфекция на кръвта, свързана с
централен венозен катетър
– BSI, възникваща 48 часа преди или след
отстраняване на катетъра,
и положителен резултат в култура за същия
микроорганизъм в един от следните случаи:
– количествено изброени в култ у ра от
CVC ≥ 10 3 КОЕ/ml или полуколичествено
изброени в култура от CVC > 15 КОЕ,
– количествено съотношение между хемокултури от кръвна проба от CVC/проба от
периферна кръв > 5,
– диференциращо забавяне на положителния резултат при хемокултурите: получаване
на положителен резултат в култура от кръвна
проба от CVC 2 или повече часа преди резултата в културата от периферна кръв,
– положителен резултат в култура за същия микроорганизъм от гной от мястото на
въвеждане.
1.4.6. CRI3-PVC: Микробиологично потвърдена инфекция на кръвта, свързана с
периферен венозен катетър
BSI, възникваща 48 часа преди или след
отстраняване на катетъра,
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и положителен резултат в култура за същия
микроорганизъм в един от следните случаи:
– количествено изброени в култу ра от
PVC ≥ 10 3 КОЕ/ml или полу количествено
изброени в култура от PVC > 15 КОЕ,
– положителен резултат в култура за същия микроорганизъм от гной от мястото на
въвеждане.
1.5. CVS: Инфекция на сърдечносъдовата
система
1.5.1. CVS-VASC: Инфекция на артериите
или вените
Инфекцията на артериите или вените трябва
да отговаря на най-малко един от следните
критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от интраоперативно
взети артерии или вени,
– и не е правена хемокултура или в хемокултурата не са изолирани микроорганизми,
– пациентът е с данни за инфекция на
артериите или вените, установена по време
на операция или при патохистологично изследване,
– при пациента е налице най-малко един от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), болка, зачервяване или затопляне
на засегнатия съд,
– и са изброени над 15 колонии в култура
от върха на вътресъдова канюла при използване на полуколичествен метод.
Забележка. Колонизацията на централен
венозен катетър не е необходимо да се докладва. Инфекция CRI3 (-CVC или -PVC) е също
така инфекция на кръвта (BSI), с източник
съответно C-CVC или C-PVC; когато обаче се
докладва CRI3, не е необходимо да се докладва
BSI в проучването на моментната болестност;
микробиологично потвърдена BSI, свързана
с катетър, следва да се докладва като CRI3.
– и не е правена хемокултура или в хемокултурата не са изолирани микроорганизми,
– при пациента се наблюдава гнойна секреция от засегнатия съд,
– и не е правена хемокултура или в хемокултурата не са изолирани микроорганизми.
Указание във връзка с докладването:
Инфекциите при присаждане на артерии
или вени, при шънтова система, при фистула
или на мястото на поставяне на вътресъдова
канюла, при които в хемокултурите не са
изолирани микроорганизми, да се докладват
като CVS-VASC.
1.5.2. CVS-ENDO: Ендокардит
Ендокардитът на естествена или изкуствена
сърдечна клапа трябва да отговаря на наймалко един от следните критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от сърдечната клапа
или вегетациите,

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

– при пациента са налице два или повече
от следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), новопоявил се или променен шум,
признаци за артериална емболия, кожни манифестации (напр. петехии, единични хеморагии,
болезнени подкожни възли), застойна сърдечна
недостатъчност или проводни нарушения на
сърцето,
и на най-малко един от следните критерии:
– доказани причинители в две или повече
хемокултури,
– микроорганизми, наблюдавани при оцветяване по Грам на препарат от сърдечната
клапа, когато хемокултурата е отрицателна
или не е правена,
– установени по време на операция или
аутопсия вегетации на сърдечната клапа,
– и положителен тест за антигени в кръвта или урината (напр. Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis
или Streptococcus от група Б),
– данни за нови вегетации при ехокардиография,
и при поставена ante mortem диагноза
лекарят назначава съответно антимикробно
лечение.
1.5.3. CVS-CARD: Миокардит или перикардит
Миокардитът или перикардитът трябва
да отговаря на най-малко един от следните
критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от тъкан от перикарда
или от течност, взета чрез иглена аспирация
или по време на операция,
– при пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), болки в гръдния кош, парадоксален
пулс или увеличен размер на сърцето,
и на най-малко един от следните критерии:
– находки в ЕКГ, насочващи към миокардит
или перикардит,
– положителен тест за антигени в кръвта (напр. Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae),
– данни за миокардит или перикардит при
хистологичното изследване на сърдечна тъкан,
– четирикратно покачване титъра на типовоспецифични антитела със или без изолиране на съответния вирус от фаринкса или
от фекална проба,
– перикарден излив, потвърдена ехокардиограма, КТ, ЯМР или ангиография.
1.5.4. CVS-MED: Медиастинит
Медиастинитът трябва да отговаря на наймалко един от следните критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от тъкан от медиастинума или от течност, взета по време на хирургична операция или чрез иглена аспирация,

ВЕСТНИК

БРОЙ 56

– пациентът е с данни за медиастинит,
установен по време на операция или при
патохистологично изследване,
– при пациента е налице най-малко един от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), болки в гръдния кош, подвижен
стернум,
и на най-малко един от следните критерии:
– гнойна секреция от медиастиналната
област,
– микробиологично доказани причинители
в хемокултура или в секрет от медиастиналната област,
– установено разширение на медиастинума
при рентгеново изследване.
Указание във връзка с докладването:
Медиастинитът след сърдечна операция,
придружаван от остеомиелит, да се докладва
като SSI-O.
1.6. EENT: Инфекции на окото, УНГ или
устната кухина
1.6.1. EENT-CONJ: Конюнктивит
Конюнктивитът трябва да отговаря на наймалко един от следните критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани патогени в култура от гнойния ексудат,
взет от конюнктивата или околните тъкани,
напр. клепача, роговицата, Мейбомиевите или
слъзните жлези,
– пациентът е с болка или зачервяване на
конюнктивата или в областта на окото,
и на най-малко един от следните критерии:
– левкоцити и микроорганизми, наблюдавани при оцветяване по Грам на ексудата,
– наличие на гноен ексудат,
– положителен резултат от тест за антигени (напр. ELISA или имунофлуоресценция
за Chlamydia trachomatis, вирус на херпес симплекс, аденовирус) в ексудата или в материал
от остъргване на конюнктивата,
– установяване на многоядрени гигантски клетки при микроскопско изследване
на конюнктивален ексудат или материал от
остъргване на конюнктивата,
– микробиологично доказване на вирус в
култура,
– диагностичен титър на IgM антителата
в единична серумна проба или четирикратно
повишен титър на IgG към съответния причинител в двойни серумни проби.
Указание във връзка с докладването:
Другите инфекции на окото да се докладват като EYE.
Химичният конюнктивит, причинен от сребърен нитрат (AgNO3), да не се докладва като
инфекция, свързана с медицинско обслужване.
Конюнктивитът, съпътстващ по-общо вирусно заболяване с по-мащабни прояви (напр.
морбили, варицела или инфекция на горните
дихателни пътища), да не се докладва.

БРОЙ 56

ДЪРЖАВЕН

1.6.2. EENT-EY E: Инфекции на окото,
различни от конюнктивит
Инфекция на окото, различна от конюнктивит, трябва да отговаря на най-малко един
от следните критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани причинители в култура от предната или
задната очна камера или от течността на
стъкленото тяло,
– при пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: болки в окото, нарушение
в зрението или хипопион,
и на най-малко един от следните критерии:
– поставена от лекаря диагноза „инфекция
на окото“,
– положителен тест за антигени в кръвта (напр. Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae),
– доказване на причинители в хемокултура.
1.6.3. EENT-EAR: Отит и мастоидит
Отитът и мастоидитът трябва да отговарят
на най-малко един от следните критерии:
Външният отит (Otitis externa) трябва да
отговаря на най-малко един от следните
критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от гноен секрет от
външния слухов канал,
– при пациента е налице най-малко един от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), болка, зачервяване или секрет от
външния слухов канал,
– и микроорганизми, наблюдавани при
оцветяване по Грам, в гнойния секрет.
Средният отит (Otitis media) трябва да отговаря на най-малко един от следните критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от течност от средното
ухо, която е взета чрез тимпаноцентеза или
при операция,
– при пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), болезнено тъпанче, възпаление,
ретракция или ограничена подвижност на
тъпанчето или наличие на течност зад тъпанчето.
Вътрешният отит (Otitis interna) трябва
да отговаря на най-малко един от следните
критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани причинители в култура от течност от
вътрешното ухо, взета за изследване по време
на операция,
– пациентът е с поставена от лекаря диагноза „инфекция на вътрешното ухо“.
Мастоидитът трябва да отговаря на наймалко един от следните критерии:
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– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от гноен секрет от
мастоидния израстък,
– при пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), болка, чувствителност, зачервяване,
главоболие или пареза на фациалиса,
и на най-малко един от следните критерии:
– микроорганизми, наблюдавани при оцветяване по Грам, в гноен секрет от мастоидния
израстък,
– положителен тест за антигени в кръвта.
1.6.4. EENT-OR AL: Инфекция на устната
кухина (уста, език или венци)
Инфекцията на устната ку хина трябва
да отговаря на най-малко един от следните
критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от гноен секрет от
тъканта или от устната кухина,
– пациентът е с абсцес или друг признак
за инфекция на устната кухина, установен
при преглед, по време на операция или чрез
патохистологично изследване,
– при пациента е налице най-малко един от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: абсцес, образуване на язви
или релефни бели петна върху възпалената
лигавица или налеп върху устната лигавица,
и на най-малко един от следните критерии:
– микроорганизми, наблюдавани при оцветяване по Грам,
– положителен резултат при тест с оцветяване с калиева основа (KOH),
– установяване на многоядрени гигантски
клетки при микроскопско изследване на материал от остъргване на лигавицата,
– положителен тест за антигени в секрет
от устната кухина,
– диагностичен титър на IgM антителата
в единична серумна проба или четирикратно
повишен титър на IgG към съответния причинител в двойни серумни проби,
– поставена от лекаря диагноза за инфекция
и лечение с локален или орален антимикотик.
Указание във връзка с докладването:
Първичните инфекции на устната кухина
с херпес симплекс, свързани с медицинско
обслужване, да се докладват като OR AL;
повтарящите се херпесни инфекции не са
свързани с медицинско обслужване.
1.6.5. EENT-SINU: Синуит
Синуитът трябва да отговаря на най-малко
един от следните критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от гноен секрет от
околоносна кухина,
– при пациента е налице най-малко един от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

(> 38 °C), болка или чувствителност в областта
на засегнатата околоносна кухина, главоболие,
гноен ексудат или обструкция на носа,
и на най-малко един от следните критерии:
– положителни резултати при диафаноскопия,
– положителни резултати при радиологично
изследване (включително КТ).
1.6.6. EENT-UR: Инфекция на горните дихателни пътища, фарингит, ларингит, епиглотит
Инфекцията на горните дихателни пътища трябва да отговаря на най-малко един от
следните критерии:
– при пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °С), зачервяване на фаринкса, болки в
гърлото, кашлица, пресипналост или гноен
ексудат във фаринкса,
и на най-малко един от следните критерии:
– микробиологично доказани причинители
в култура от материал от засегнатата област,
– доказване на причинители в хемокултура,
– положителен тест за антиген в кръвта
или в респираторен секрет,
– диагностичен титър на IgM антителата
в единична серумна проба или четирикратно
повишен титър на IgG към съответния причинител в двойни серумни проби,
– поставена от лекаря диагноза „инфекция
на горните дихателни пътища“.
Пациентът е с абсцес, установен при директен преглед, по време на операция или
при патохистологично изследване.
1.7. GI: Инфекция на гастроинтестиналния
тракт
1.7.1. GI-CDI: Инфекция с Clostridium difficile
Инфекцията с Clostridium difficile (наричана
също диария, свързана с Clostridium difficile,
или CDAD) трябва да отговаря на най-малко
един от следните критерии:
– диарийни изпражнения или токсичен
мегаколон и положителен резултат от лабораторно изследване за Clostridium difficile
токсин A и/или B в изпражненията,
– псевдомембранозен колит, доказан чрез
ендоскопско изследване на долния гастроинтестинален тракт,
– патохистологични доказателства за инфекция с Clostridium difficile (със или без диария) в материал, взет по време на ендоскопия,
колектомия или аутопсия.
1.7.2. GI-GE: Гастроентерит (с изкл. на
инфекция с Clostridium difficile)
Гастроентеритът трябва да отговаря на
най-малко един от следните критерии:
– при пациента се наблюдава диария с остро
начало (воднисти изпражнения за повече от
12 часа) със или без повръщане или повишена
температура (> 38 °C), като липсва причина от
неинфекциозно естество (напр. диагностични
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изследвания, курс на лечение, различно от
антимикробно лечение, обостряне на хронично
заболяване или психологичен стрес),
– при пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: гадене, повръщане, коремни болки, повишена температура (> 38 °C)
или главоболие,
и на най-малко един от следните критерии:
– микробиологично доказани ентеропатогенни микроорганизми в култура от изпражнения или от анален секрет,
– микроскопски открити ентеропатогенни
микроорганизми, включително при електронна микроскопия,
– откриване на ентеропатогенни микроогранизми в кръвна или фекална проба с
помощта на тест за антиген или антитяло,
– данни за ентеропатогенни микроорганизми, открити чрез цитопатологични промени
в тъканна култура (изследване за токсини),
– диагностичен титър на IgM антителата
в единична серумна проба или четирикратно
повишен титър на IgG към съответния причинител в двойни серумни проби.
1.7.3. GI-GIT: Инфекция на гастроинтестиналния тракт (хранопровод, стомах, тънки
черва, дебело и право черво; с изключение
на гастроентерит и апендицит)
Инфекцията на гастроинтестиналния тракт,
с изключение на гастроентерит и апендицит,
трябва да отговаря на най-малко един от
следните критерии:
– пациентът е с абсцес или друг признак за
инфекция, установени по време на операция
или при патохистологично изследване,
– при пациента се наблюдават най-малко
два от следните признаци или симптоми, без
друга установена причина, и съвместими с
инфекция на засегнатия орган или тъкан:
повишена температура (> 38 °C), гадене, повръщане, коремни болки или чувствителност,
и на най-малко един от следните критерии:
– микробиологично доказани причинители
в култура от секрет или тъкан, взети интраоперативно, при ендоскопия или от дренаж,
поставен при операция,
– микроскопски доказани причинители
при тест с оцветяване по Грам или с калиева
основа, или многоядрени гигантски клетки
в секрет или тъкан, взети интраоперативно,
при ендоскопия или от дренаж, поставен при
операция,
– доказване на причинители в хемокултура,
– данни за патологични находки при радиологично изследване,
– патологични находки при ендоскопско
изследване (напр. езофагит или проктит,
предизвикан от Candida spp.).
1.7.4. GI-HEP: Хепатит
Хепатитът трябва да отговаря на следните
критерии:
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При пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), анорекси я, гадене, повръщане,
коремни болки, жълтеница или данни от
анамнезата за извършена трансфузия през
последните три месеца,
и на най-малко един от следните критерии:
– положителен тест за антиген или антитяло за хепатит А, хепатит В, хепатит C или
хепатит D,
– данни за нарушена функция на черния
дроб (напр. повишени ALT/ASAT и билирубин),
– установен цитомега ловирус (CM V) в
урината или в орофарингеалния секрет.
Указание във връзка с докладването:
Да не се докладва хепатит или жълтеница
с неинфекциозен произход (дефицит на алфа1-антитрипсин и др.).
Да не се докладва хепатит или жълтеница,
причинени от излагане на въздействието на
хепатоксини (алкохолен хепатит или хепатит,
предизвикан от ацетаминофен, и др.).
Да не се докладва хепатит или жълтеница,
причинени от запушване на жлъчните пътища
(холецистит).
1.7.5. GI-IAB: Интраабдоминална инфекция,
непосочена другаде, включително на жлъчния мехур, жлъчните пътища, черния дроб (с
изключение на вирусен хепатит), далака, панкреаса, перитонеума или субдиафрагмалното
пространство, или друга интраабдоминална
тъкан или област, непосочена другаде.
Инт раабдомина лната инфек ци я т рябва
да отговаря на най-малко един от следните
критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от гноен материал от
интраабдоминалната област, взет интраоперативно или чрез иглена аспирация,
– пациентът е с абсцес или друг признак
на интраабдоминална инфекция, установен по
време на операция или при патохистологично
изследване,
– при пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), гадене, повръщане, коремни болки
или жълтеница,
и на най-малко един от следните критерии:
– микробиологично изолиране на микроорганизми в култура от секрети от дренажна
система, поставена хирургично (напр. затворена дренажна система с вакуум, отворен дрен
или Т-образен дрен),
– микроскопски доказани причинители
чрез оцветяване по Грам в секрети от дренажна система или тъкан, взети интраоперативно
или чрез иглена аспирация,
– микробиологично доказани причинители
в хемокултура или радиологични данни за
инфекция (напр. необичайни находки при
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ултразвук, КТ, ЯМР, сцинтиграфия (галий,
технеций и др.) или рентгеново изследване
на корема).
Указание във връзка с докладването:
Да не се докладва панкреатит (възпалителен синдром, за който са характерни коремни
болки, гадене и повръщане, свързан с високи
серумни нива на панкреатичните ензими), освен ако не е с установен инфекциозен произход.
1.8. LRI: Инфекции на долните дихателни
пътища, различни от пневмония
1.8.1. LRI-BRON: Бронхит, трахеобронхит,
бронхиолит, трахеит, без признаци на пневмония
Трахеобронхиалните инфекции трябва да
отговарят на най-малко един от следните
критерии:
пациентът няма клинични и радиологични
признаци за пневмония,
и при пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), кашлица, нова поява или увеличено
отделяне на храчки, сухи хрипове, свиркащо
дишане,
и на най-малко един от следните критерии:
– изолиране на причинители в култура от
материал от дълбока трахеална аспирация
или бронхоскопия,
– положителен тест за антиген в респираторен секрет.
Указание във връзка с докладването:
Да не се докладва като инфекция хроничен
бронхит при пациент с хронична белодробна
болест, освен ако няма данни за остра вторична инфекция, изразена чрез промени в
организма.
1.8.2. LRI-LUNG: Други инфекции на долните дихателни пътища
Другите инфекции на долните дихателни
пътища трябва да отговарят на най-малко
един от следните критерии:
– пациентът е с установени в натривка или
микробиологично доказани причинители в
култура от тъкан или течност от белия дроб,
включително плеврална течност,
– пациентът е с абсцес на белия дроб или
емпием, установен по време на операция или
при патохистологично изследване,
– пациентът е с установена абсцесна кухина
при радиологично изследване на белия дроб.
Указание във връзка с докладването:
Абсцесът на белия дроб или емпиемът без
пневмония да се докладва като LUNG.
1.9. NEO: Случаи, специфични за инфекции
при новородени
1.9.1. NEO-CSEP: Клиничен сепсис
ВСИЧКИ от следните три критерия:
– лекуващият лекар започва антимикробно
лечение, подходящо за третиране на сепсиса,
в продължение на най-малко 5 дни,
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– в хемокултура не са открити патогени
или не е правено такова изследване,
– няма видима инфекция на друго място,
и два от следните критерии (без друга
видима причина):
– повишена температу ра (> 38 °C) или
варираща температура (често след престой в
кувьоз), или хипотермия (< 36,5 °C),
– тахикардия (> 200/min) или новопоявила
се/засилена брадикардия (< 80/min),
– време за напълване на капилярите > 2s,
– нова или засилена апнея(и) (> 20s),
– неизяснена метаболитна ацидоза,
– настъпване на хипергликемия
(> 140 mg/dl),
– друг признак на сепсис (цвят на кожата
(само в случай че не се използва като критерий времето за напълване на капилярите),
лабораторни показатели (С-реактивен протеин (CRP), интерлевкин), повишена нужда
от кислород (интубация), нестабилно общо
състояние на пациента, апатия).
1.9.2. NEO-LCBI: Лабораторно потвърдена
инфекция на кръвта
– най-малко две от следните: температура
> 38 °C или < 36,5 °C или варираща температура, тахикардия или брадикардия, апнея,
удължено време за напълване на капилярите,
метаболитна ацидоза, хипергликемия, други
признаци на BSI, като апатия,
и
– изолиране на идентифициран патоген,
различен от коагулазо-негативни стафилококи,
в хемокултура или култура от цереброспинална
течност (цереброспиналната течност е включена, тъй като обикновено при тази възрастова
група менингитът е хематогенен: следователно
положителен резултат при цереброспиналната
течност може да се счита за доказателство за
инфекция на кръвта, дори и ако резултатите
от хемокултурата са отрицателни или не е
правено такова изследване).
Указание във връзка с докладването:
С оглед на съгласуваността с кодовете при
докладване на BSI при възрастни (включително вторична BSI) критерият „причинителят
не е свързан с инфекция на друго място“ е
премахнат от определението на Neo-KISS за
целите на проучването на моментната болестност на равнище Европейски съюз (EU PPS).
Да се докладва произходът на BSI при
новородени в съответното поле за произход
на BSI.
При съответствие както на определението
за случай на NEO-LCBI, така и на NEO-CNSB,
да се докладва като NEO-LCBI.
1.9.3. NEO-CNSB: Лабораторно потвърдена
инфекция на кръвта с коагулазо-негативни
стафилококи (CNS)
– най-малко две от следните: температура
> 38 °C или < 36,5 °C или варираща температура, тахикардия или брадикардия, апнея,
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удължено време за напълване на капилярите,
метаболитна ацидоза, хипергликемия, други
признаци на BSI, като апатия,
– и изолиране на коаг улазо-негативни
стафилококи в хемокултура или материал от
върха на катетър,
– и при пациента се наблюдава едно от
следните: C-реактивен протеин > 2,0 mg/dL,
съотношение незрели неутрофили/общо неутрофили > 0,2, левкоцити < 5/nL, тромбоцити < 100/nL.
Указание във връзка с докладването:
С оглед на съгласуваността с кодовете при
докладване на BSI при възрастни (включително вторични BSI) критерият „причинителят
не е свързан с инфекция на друго място“ е
премахнат от определението на Neo-KISS за
целите на проучването на моментната болестност на равнище Европейски съюз (EU PPS).
Да се докладва произходът на BSI при
новородени в съответното поле за произход
на BSI.
При съответствие както на определението
за случай на NEO-LCBI, така и на NEO-CNSB,
да се докладва като NEO-LCBI.
1.9.4. NEO-PNEU: Пневмония
– увредена респираторна функция,
– и нов инфилтрат, консолидирано засенчване или плеврален излив, установени при
рентгенография на гръдния кош,
– и най-малко четири от следните находки: температура > 38 °C или < 36,5 °C
или варираща температура, тахикардия или
брадикардия, тахипнея или апнея, диспнея,
увеличени респираторни секрети, нова поява
на гнойни храчки, изолиране на патоген от
респираторни секрети, C-реактивен протеин
> 2,0 mg/dL, съотношение незрели неутрофили/общо неутрофили > 0,2.
1.9.5. NEO-NEC: Некротизиращ ентероколит
– патохистологични данни за некротизиращ
ентероколит,
или
– най-малко една необичайна характерна
радиографска находка (пневмоперитонеум,
чревна пневматоза, непроменяемо „ригидни“
чревни бримки на тънкото черво) и най-малко
един от следните симптоми без друго обяснение: повръщане, балониран корем или забавена
евакуация на стомашно-чревно съдържимо,
повтарящо се микро- и макроскопско доказване на кръв в изпражненията.
1.10. PN: Пневмония
На две или повече серийни рентгенографии
или изследвания с КТ на гръдния кош се наблюдава находка, показателна за пневмония, в
случая на пациенти с придружаващо сърдечно
или белодробно заболяване. При пациенти
без придружаващо сърдечно или белодробно
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заболяване е достатъчно наличието на една
рентгенография с находка или изследване с
КТ на гръдния кош,
и най-малко един от следните симптоми:
– висока температура > 38 °C без друга
причина,
– левкопения (при брой на левкоцитите
< 4 000 WBC/mm 3) или левкоцитоза (при брой
на левкоцитите ≥ 12 000 WBC/mm 3),
и най-малко един от следните признаци
(или най-малко два признака в случай само
на клинична пневмония – PN 4 и PN 5):
– нова поява на гнойни храчки или промяна в характера на храчките (цвят, мирис,
количество, гъстота),
– кашлица или диспнея или тахипнея,
– показателни находки при аускултация
(хрипове или бронхиално дишане), сухи хрипове, свиркащо дишане,
– влошаване на газообмена (напр. данни
за хипоксемия, повишени нужди от кислород
или компенсаторна хипервентилация),
и в зависимост от използвания диагностичен метод
а) Бактериологично диагностициране:
Положителен резултат при количествен
метод на изследване на култура от минимално замърсен материал от долните дихателни
пътища (ДДП) (PN 1)
– бронхо-алвеоларен лаваж (БАЛ) с праг
от ≥ 10 4 КОЕ/ml или в ≥ 5 % от клетките,
получени чрез БАЛ, се наблюдават вътреклетъчни бактерии при директно микроскопско
изследване (диагностична категория БАЛ),
– биопсична четка с предпазител (тип
Уимбърли) с праг от ≥ 10 3 КОЕ/ml,
– дистално защитена аспирация с праг от
≥ 10 3 КОЕ/ml.
Положителен резултат при количествен
метод на изследване на култура от вероятно
замърсен материал от ДДП (PN 2)
– количествено изброяване на култ у ра
от материал от ДДП (напр. ендотрахеален
аспират) с праг от 10 6 КОЕ/ml.
б) Алтернативни микробиологични методи
(PN 3)
– положителна хемокултура, несвързана с
друг източник на инфекция,
– положителна култура (растеж) от плеврална течност,
– плеврален или белодробен абсцес с положителен резултат от иглена аспирация,
– данни за пневмония при хистологично
белодробно изследване,
– положителни резултати при изследване за
пневмония с вируси или конкретни бактерии
(напр. Legionella, Aspergillus, микобактерии,
микоплазма, Pneumocystis jirovecii),
– положителен резултат за откриване на
вирусен антиген или антитяло от респираторни секрети (напр. чрез EIA, флуоресцентен
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тест за антитела срещу мембранния антиген
(FAMA), изследване на еднослойна клетъчна
култура (shell vial assay), PCR),
– положителен резултат при директно изследване или положителен резултат в култура
от бронхиални секрети или тъкан,
– сероконверсия (напр. грипни вируси,
Legionella, Chlamydia),
– о т к риване на ан т игени в у рината
(Legionella).
в) Други
– положителен резултат в култура от храчки
или неколичествен метод за изследване на
култура от материал от ДДП (PN 4).
– Липса на полож ителен резултат при
микробиологично изследване (PN 5)
Забележка. Критериите за PN 1 и PN 2 са
потвърдени, без да е провеждано предходно
антимикробно лечение.
1.10.1. Пневмония, свързана с интубация
(IAP)
Пневмонията се определя като свързана
с интубация (IAP), ако в рамките на 48 часа
преди появата на инфекцията е било поставено
инвазивно респираторно пособие.
Забележка. Пневмония, проявила се в деня
на интубацията, без допълнителна информация за последователността на събитията, не
се смята за IAP.
1.11. REPR: Инфекции на половите органи
1.11.1. REPR-EMET: Ендометрит
Ендометритът трябва да отговаря на наймалко един от следните критерии:
– пациентката е с микробиологично доказани причинители в култура от течност или
тъкан от ендометриума, взети по време на
операция, чрез иглена аспирация или четкова
биопсия,
– при пациентката са налице най-малко два
от следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), коремни болки, болка при натиск
в областта на матката или гнойна секреция
от матката.
Указание във връзка с докладването:
Послеродовият ендометрит да се докладва като инфекция, свързана с медицинско
обслужване, освен в случаите, в които амниотичната течност е заразена в момента на
приемане на пациентката или пациентката е
приета 48 часа след спукване на мембраната.
1.11.2. REPR-EPIS: Инфекция на мястото
на епизиотомия
Инфекцията на мястото на епизиотомия
трябва да отговаря на най-малко един от
следните критерии:
– гнойна секреция от мястото на епизиотомията при пациентка след вагинално раждане,
– абсцес в областта на епизиотомията при
пациентка след вагинално раждане.
1.11.3. REPR-VCUF: Инфекция на вагинален маншет
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Инфекцията на вагинален маншет трябва
да отговаря на най-малко един от следните
критерии:
– гнойна секреция от вагиналния маншет
при пациентка след хистеректомия,
– абсцес на вагиналния маншет при пациентка след хистеректомия,
– микробиологично доказани причинители
в култура от течност или тъкан от вагиналния
маншет при пациентка след хистеректомия.
Указание във връзка с докладването:
Инфекциите на вагиналния маншет да се
докладват като SSI-O.
1.11.4. REPR-OREP: Други инфекции на
мъжките и женските полови органи (инфекции, засягащи епидидимис, тестиси, простата,
влагалище, яйчници, матка и други дълбоко
разположени тазови тъкани, с изключение
на ендометрит или инфекции на вагиналния
маншет)
Другите инфекции на мъжките и женските
полови органи трябва да отговарят на наймалко един от следните критерии:
– пациентът или пациентката е с микробиологично доказани причинители в култура
от тъкан или секрет от засегнатата област,
– пациентът или пациентката е с абсцес
или друг признак за инфекция, установен по
време на операция или при патохистологично
изследване,
– при пациента или пациентката са налице най-малко два от следните признаци или
симптоми, без друга установена причина:
повишена температура (> 38 °C), гадене, повръщане, болки, чувствителност или дизурия,
и на най-малко един от следните критерии:
– доказване на причинители в хемокултура,
– диагноза на лекаря.
Указание във връзка с докладването:
Ендометритът да се докладва като EMET.
Инфекциите на вагиналния маншет да се
докладват като VCUF.
1.12. SSI: Инфекции на хирургичното място
Забележка. Приема се, че всички дефиниции трябва да бъдат потвърдени за целите на
съобщаването и надзора.
1.12.1. SSI-S: Повърхностна инфекция на
хирургичното място
Инфекцията възниква в рамките на 30 дни
след операцията и засяга само кожата и/или
подкожната тъкан на мястото на инцизията
и отговаря на най-малко един от следните
критерии:
– гнойна секреция, със или без лабораторно потвърждение, от повърхностната част на
инцизията,
– причинители, изолирани в асептично взета течност или тъкан от повърхностната част
на инцизията,
– поне един от следните четири признака или симптома на инфекция: болка или
чувствителност при допир, локализиран оток,
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зачервяване или затопляне и повторно отваряне на повърхностната част на инцизията
от хирург, освен в случаите на отрицателен
резултат от микробиологичното изследване
на материал от мястото на инцизията,
– диагноза „повърхностна инфекция на
хирургичното място“, поставена от хирург
или от лекуващ лекар.
1.12.2. SSI-D: Дълбока инфекция на хирургичното място
Инфекцията възниква в рамките на 30 дни
след операцията, ако на мястото не е поставен
имплант, или в рамките на една година, ако
е поставен имплант, и инфекцията изглежда
е свързана с операцията и засяга дълбоките
меки тъкани (напр. фасция, мускули) на мястото на инцизията и отговаря на най-малко
един от следните критерии:
– гнойна секреция от дълбочината на инцизията, но не от оперирания орган или телесна
кухина, намиращи се на хирургичното място,
– дълбоката инцизия се е отворила спонтанно или се е наложило повторно отваряне
от хирурга, като пациентът е с най-малко един
от следните признаци или симптоми: повишена температура (> 38 °C), локализирана
болка или чувствителност, освен в случаите
на отрицателен резултат от микробиологичното изследване на материал от мястото на
инцизията,
– абсцес или друг признак на инфекция в
дълбочината на инцизията е установен при
к линичен преглед, по време на повторна
операция, при патохистологично или радиологично изследване,
– диагноза „дълбока инфекция на хирургичното място“, поставена от хирург или от
лекуващ лекар.
1.12.3. SSI-O: Инфекция на органи или
телесни кухини на хирургичното място
Инфекцията възниква в рамките на 30 дни
след операцията, ако на мястото не е поставен
имплант, или в рамките на една година, ако
е поставен имплант, и инфекцията изглежда
е свързана с операцията и засяга анатомична част (напр. органи или телесни кухини),
различна от среза, отваряна или манипулирана по време на операцията, и отговаря на
най-малко един от следните критерии:
– гнойна секреция от дренаж, въведен чрез
инцизия в органа или телесната кухина,
– причинители, изолирани в асептично
получена култура от течност или тъкан от
органа или телесната кухина,
– абсцес или друг признак за инфекция
на органа или телесната кухина е установен
при клиничен преглед, по време на повторна
операция, при патохистологично или радиологично изследване,
– диагноза „инфекция на орган или телесна
кухина на хирургичното място“, поставена от
хирург или от лекуващ лекар.
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1.13. SST: Инфекция на кожата и меките
тъкани
1.13.1. SST-SKIN: Кожна инфекция
Кожните инфекции трябва да отговарят на
най-малко един от следните критерии:
– пациентът е с гнойна секреция, пустули,
везикули или фурункули,
– при пациента са налице най-малко два
от следните признаци или симптоми, без
друга установена причина: болка или чувствителност, локализиран оток, зачервяване или
затопляне на засегнатото място,
и на най-малко един от следните критерии:
– микробиологично доказани причинители в култура от аспират или секрет от
засегнатата област; ако микроорганизмите
спадат към нормалната кожна флора (напр.
дифтероиди (Corynebacterium spp.), Bacillus spp.
(без B. anthracis), Propionibacterium spp., коагулаза-негативни стафилококи (включително
Staphylococcus epidermidis), ст реп токок и от
група вириданс, Aerococcus spp., Micrococcus
spp.), културата трябва да бъде чиста култура,
– доказване на причинители в хемокултура,
– положителен тест за антигени в проба
от инфектираната тъкан или в кръвта (напр.
херпес симплекс, варицела зостер, Haemophilus
influenzae, Neisseria meningitidis),
– микроскопско доказване на многоядрени
гигантски клетки в засегнатата тъкан,
– диагностичен титър на IgM антителата
в единична серумна проба или четирикратно
повишен титър на IgG към съответния причинител в двойни серумни проби.
Указание във връзка с докладването:
Инфектираните декубитални рани да се
докладват като DECU.
Инфектираните рани от изгаряне да се
докладват като BURN.
Абсцесът на гърдите или маститът да се
докладва като BRST.
1.13.2. SST-ST: Инфекции на меките тъкани
(некротизиращ фасциит, инфекциозна гангрена, некротизиращ целулит, инфекциозен
миозит, лимфаденит или лимфангит)
Инфекциите на меките тъкани трябва да
отговарят на най-малко един от следните
критерии:
– пациентът е с микробиологично доказани
причинители в култура от тъкан или секрет
от засегнатото място,
– при пациента се наблюдава гнойна секреция от засегнатото място,
– пациентът е с абсцес или друг признак
за инфекция, установен по време на операция
или при патохистологично изследване,
– при пациента са налице най-малко два
от следните признаци или симптоми на засегнатото място, без друга установена причина:
лока лизирана болка или ч у вствителност,
зачервяване, оток или затопляне,
и на най-малко един от следните критерии:
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– доказване на причинители в хемокултура,
– положителен тест за антигени в кръвта
или у рината (напр. Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis,
Streptococcus от група Б, Candida spp.),
– диагностичен титър на IgM антителата
в единична серумна проба или четирикратно
повишен титър на IgG към съответния причинител в двойни серумни проби.
Указание във връзка с докладването:
Инфектираните декубитални рани да се
докладват като DECU.
Инфекцията на дълбоко разположени тазови тъкани да се докладва като OREP.
1.13.3. SST-DECU: Инфекция на декубитална
рана, включително повърхностна и дълбока
инфекция
Инфекциите на декубитална рана трябва
да отговарят на следните критерии:
– при пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: зачервяване, чувствителност или оток на ръбовете на декубиталната
рана,
и на най-малко един от следните критерии:
– микробиологично доказани причинители
в култура от правилно взет материал – течност или тъкан,
– доказване на причинители в хемокултура.
1.13.4. SST-BURN: Инфекция на рана от
изгаряне
Инфекциите на рана от изгаряне трябва
да отговарят на най-малко един от следните
критерии:
– при пациента се наблюдава промяна
във вида или характеристиките на раната от
изгаряне, като бързо отделяне на коричката,
промяна на цвета на коричката в тъмнокафяво,
черно или виолетово или оток на ръбовете
на раната,
и хистологичното изследване на биопсичен
материал от раната от изгаряне показва инвазия на микроорганизми в околната здрава
тъкан.
При пациента се наблюдава промяна във
вида или характеристиките на раната от изгаряне, като бързо отделяне на коричката,
промяна на цвета на коричката в тъмнокафяво,
черно или виолетово или оток на ръбовете
на раната,
и на най-малко един от следните критерии:
– доказване на причинители в хемокултурата без друг установен източник на инфекция,
– изолиране на вирус херпес симплекс,
хистологично идентифициране чрез светлинна
или електронна микроскопия или установяване
под електронен микроскоп на вирусни частици
в материал от биопсия или в остъргване от
мястото на лезията.
При пациента с рана от изгаряне са налице най-малко два от следните признаци или
симптоми, без друга установена причина: по-
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вишена температура (> 38 °C) или хипотермия
(< 36 °C), хипотония, олигурия (< 20 ml/h),
хипергликемия, появила се при отсъствие на
нарушен въглехидратен толеранс до момента,
или състояние на обърканост,
и на най-малко един от следните критерии:
– хистологичното изследване на биопсичен
материал от раната от изгаряне показва инвазия на микроорганизми в околната здрава
тъкан,
– доказване на причинители в хемокултура,
– изолиране на вирус херпес симплекс,
хистологично идентифициране чрез светлинна
или електронна микроскопия или установяване
под електронен микроскоп на вирусни частици
в материал от биопсия или в остъргване от
мястото на лезията.
1.13.5. SST-BRST: Абсцес на гърдите или
мастит
Абсцесът на гърдите или маститът трябва
да отговаря на най-малко един от следните
критерии:
– микробиологично доказани причинители
в материал от засегнатата гръдна тъкан или
от течност, взети чрез инцизия и дренаж или
иглена аспирация,
– абсцес на гърдите или друг признак за
инфекция, установен по време на операция
или при патохистологично изследване,
– повишена температура (> 38 °C) и локално възпаление на гръдната жлеза,
и диагноза „абсцес на гърдите“, поставена
от лекар.
1.14. SYS: Системни инфекции
1.14.1. SYS-DI: Дисеминирана инфекция
Дисеминирана инфекция е инфекция, която засяга повече от един орган или система,
без да е налице едно-единствено огнище на
инфекция; обикновено е с вирусен произход
и са налице признаци и симптоми, за които
няма друга установена причина и които съответстват на инфекция, засягаща повече от
един орган или система.
Указание във връзка с докладването:
Този код да се използва за вирусни инфекции, които засягат повече от една органна
система (напр. морбили, паротит, рубеола,
варицела, инфекциозна еритема). Тези инфекции често могат да бъдат идентифицирани
само по клинични критерии. Този код да не
се използва за свързани с медицинско обслужване инфекции с многобройни метастатични
места, като бактериален ендокардит; да се
докладва само първичното място на поява
на тези инфекции.
Треска с неизвестна причина (FUO) да не
се докладва като DI.
Вирусни обриви или обривни заболявания
да се докладват като DI.
1.14.2. SYS-CSEP: К линично установен
сепсис при възрастни и деца
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При пациента се наблюдава най-малко
едно от следните:
– клинични признаци или симптоми без
друга установена причина,
– повишена температура (> 38 °C),
– х и п о т о н и я (с и с т о л и ч н о н а л я г а н е
< 90 mm/Hg),
– или олигурия (20 cm 3 (ml)/hr),
и не е вземана кръв за хемокултура или
в кръвта не са открити микроорганизми или
антигени,
и няма видима инфекция на друго място,
и лекарят назначава лечение на сепсиса.
Указание във връзка с докладването:
Този код да се използва, ако е абсолютно
наложително.
За CSEP при новородени да се използва
определението на случай на NEO-CSEP.
1.15. UTI: Инфекции на пикочните пътища
1.15.1. UTI-A: Потвърдени микробиологично симптоматични инфекции на пикочните
пътища
При пациента е налице най-малко един от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), позиви за уриниране, често уриниране, дизурия или супрапубичен дискомфорт,
и
пациентът е с положителен резултат за
урокултура, т.е. ≥ 10 5 микроорганизми на ml
урина, с не повече от два вида микроорганизми.
1.15.2. UTI-B: Непотвърдени микробиологично симптоматични инфекции на пикочните
пътища
При пациента са налице най-малко два от
следните признаци или симптоми, без друга
установена причина: повишена температура
(> 38 °C), позиви за уриниране, често уриниране, дизурия или супрапубичен дискомфорт,
и
поне един от следните критерии:
– положителен дипстик тест за левкоцитна
естераза и/или нитрати в урината,
– пиурия в проба от урина с ≥ 10 4 левкоцита/ml или ≥ 3 левкоцита/зрително поле
при максимално увеличение в проба от нецентрофугирана урина,
– наличие на микроорганизми при оцветяване по Грам на препарат от нецентрофугирана урина,
– най-малко две урокултури, в които се
изолира повторно един и същ уропатоген
(Грам-отрицателна бактерия или Staphylococcus
saprophyticus) с ≥ 10 2 колонии/ml урина в проба
от взета от катетър урина,
– ≤ 10 5 колонии/ml от един-единствен
уропатоген (Грам-отрицателна бактерия или
Staphylococcus saprophyticus) при пациент, подложен на лечение с антимикробен агент,
ефикасен при инфекция на пикочните пътища,
– диагноза „инфекция на пикочните пътища“, поставена от лекаря,
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– лекарят назначава подходящо лечение за
инфекция на пикочните пътища.
Асимптомната бактериурия не е необходимо да се докладва, но инфекциите на кръвта,
явяващи се вторични спрямо асимптомна
бактериурия, се докладват като BSI с източник
(произход) S-UTI.
Инфекцията на пикочните пътища (UCAUTI) се определя като инфекция, свързана с
катетър, ако е бил поставен (дори и с прекъсване във времето) постоянен катетър в
седемте дни преди началото на инфекцията.
2. СЛУЧАЙ НА АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ
Определение
Даден микроорганизъм се определя като
клинично чувствителен, клинично междинен
или клинично резистентен на даден антимикробен агент в съответствие с клиничните
гранични стойности, определени от EUCAST,
т.е. корелацията между клиничните гранични стойности на минималната инхибиторна
концентрация (MIC) и диаметъра на зоните
на инхибиране.
2.1. Клинично чувствителен (S)
Даден микроорганизъм се определя като
„чувствителен“ при ниво на антимикробна
активност, свързвано с голяма вероятност от
постигане на терапевтичен успех.
Даден микроорганизъм се категоризира
като „чувствителен“ (S), като се прилага
подходящата гранична стойност в определена
система на фенотипни тестове.
Тази гранична стойност може да варира
при закономерни промени в обстоятелствата.
2.2. Клинично междинен (I)
Даден микроорганизъм се определя като
„междинен“ при ниво на активност на антимикробния агент, свързвано с несигурност
по отношение на терапевтичния успех. Това
означава, че инфекция, дължаща се на изолата, може да бъде правилно лекувана на места
на тялото, където лекарствените продукти
физически са концентрирани, или когато е
възможно да се използват високи дози; това
също така означава, че съществува буферна
зона, която следва да не допуска дребни неконтролируеми технически фактори да водят
до съществено различаващи се тълкувания.
Даден микроорганизъм се категоризира
като „междинен“ (I), като се прилага подходящата гранична стойност в определена
система на фенотипни тестове.
Тези гранични стойности може да варират
при закономерни промени в обстоятелствата.
2.3. Клинично резистентен (R)
Даден микроорганизъм се определя като
„резистентен“ при ниво на антимикробна
активност, свързвано с голяма вероятност да
не бъде постигнат терапевтичен успех.
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Даден микроорганизъм се категоризира
като „резистентен“ (R), като се прилага подходящата гранична стойност в определена
система на фенотипни тестове.
Тази гранична стойност може да варира
при закономерни промени в обстоятелствата.
Клиничните гранични стойности се представят като S≤x mg/L; I>x, ≤y mg/L; R>y mg/L.
Микроорганизмите и съответстващите им
антимикробни агенти (комбинациите микроорганизъм – лекарствен продукт), относими
към надзора при човека, са определени в
съответните протоколи за надзор.“
Допълнителна разпоредба
§ 8. С тази наредба се въвеждат изискванията на Решение за изпълнение на Комисията
2012/506/ЕС от 8 август 2012 г. за изменение
на Решение 2002/253/ЕО за установяване на
определения на случаите за докладване на
заразни болести на мрежата на Общността
съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 262,
27.09.2012 г.).
Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Таня Андреева
4447

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията,
размерите и реда за изплащане на допълнителни възнагра ж дения за специфични
условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични
условия на труд на цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия (обн.,
ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от
2010 г., бр. 49 и 82 от 2011 г.; изм., бр. 59 и
80 от 2012 г. и бр. 10 от 2014 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира условията, размерите и реда за изплащане на
допълнителните възнаграждения за:
1. специфични условия при изпълнение
на военната служба на военнослужещите от
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната;
2. специфични условия на труд на цивилните служители, работещи по трудово
правоотношение в Българската армия и в
структурите на пряко подчинение на ми-
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нистъра на отбраната, които не прилагат
Закона за държавния служител и чл. 107а
от Кодекса на труда.
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение
на военнослужещите и цивилните служители
от служба „Военна информация“ и служба
„Военна полиция“.“
§ 2. Създава се нов раздел XII:
„Раздел XII
Допълнително възнаграждение за изпълнение
на военната служба на военнослужещите и
за работа на цивилните служители в зона
на непосредствен риск
Чл. 34. (1) На военнослужещите и циви л н и т е с л у ж и т е л и , ко м а н д и р ов а н и з а
изпълнение на служебни задачи при българските контингенти, участващи в операции
и мисии извън територията на страната, се
изплаща допълнително възнаграждение за
изпълнение на военната служба/за работа в
зона на непосредствен риск в размер 50 на
сто от основното месечно възнаграждение/
основната месечна заплата.
(2) Размер ът на доп ъ л н и т ел но т о въ зна г ра ж дение по а л. 1 се оп редел я, кат о
месечният му размер по ал. 1 се раздели
на броя на календарните дни в месеца и
получената сума се умножи по броя на дните
на фактическото пребиваване в зоната на
непосредствен риск.“
§ 3. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 7:
„7.„Зона на непосредствен риск“ е територията на чуждата/чуждите държава/и и/или
земното и/или морското, и/или въздушното
пространство, където се провежда мисията
или операцията.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ангел Найденов
4485

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10965
от 18 юли 2013 г.

по административно дело № 3598 от 2012 г.
Върховният административен съд в състав: председател: Цветанка Табанджова, и
членове: Емилия Миткова и Калин Куманов,
с участието на съдебен секретар Антоанета
Иванова разгледа а дминист рат ивно дело
№ 3598 по описа за 2012 г. на Върховния
административен съд, осмо отделение, докладвано от Калин Куманов.
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Производството е по реда на чл. 185 и сл.
от А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Постъпила е жалба от арх. Юлиян Димитров Македонски от София, ж.к. Надежда І,
бл. 107, вх. А, ап. 4, и от арх. Евгени Ивайлов
Велев от София, ж.к. Хиподрума, бл. 129,
вх. Б, ап. 32, срещу подзаконов нормативен
акт – разпоредбите на чл. 62, ал. 3, т. 1, 3
(частично) и 4 от Наредба № 8 от 14.06.2001 г.
за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
Към оспорването по реда на чл. 189, ал. 2
от Административнопроцесуалния кодекс са
се присъединили мл. адв. Благой Христов
Златанов от Велико Търново, ул. Христо
Смирненски 5, и Георги Владимиров Шумаков с адрес пощ. станция 1330, пощ. кутия 34.
В жалбата на арх. Македонски и арх. Велев
са изложени твърдения за незаконосъобразност на посочените текстове от наредбата
поради разширяване приложното поле на
приложимия закон – чл. 113, ал. 4, т. 1 и
чл. 117 от Закона за устройство на територията (ЗУ Т). Изтъква се и противоречие
с разпоредбата на чл. 103, ал. 4 ЗУ Т. По
изложените доводи жалбоподателите молят
Върховния административен съд да отмени
като незаконосъобразни разпоредбите на
чл. 62, ал. 3, т. 1 и 4, както и т. 3 относно
думите „от всички страни“ от Наредба № 8
от 14.06.2001 г.
С оп ределен ие по хода на дело т о о т
15.05.2012 г. Юлиян Димитров Македонски
и Евгени Ивайлов Велев са допуснати като
жа лбоподатели и са констит у ирани като
страни по делото.
В жалбата на мл. адв. Златанов са изложени ана логични оплак вани я, като се
твърди, че обжалваните текстове от наредбата въвеждат допълнителни изисквания и
условия, които не са предвидени в закона
и така разширяват приложното му поле.
Този жалбоподател моли за прогласяване
нищожността на чл. 62, ал. 3, т. 1 и 4, както
и т. 3 относно думите „от всички страни“ от
Наредба № 8 от 14.06.2001 г., а при условията
на алтернативност – отмяна на същите като
незаконосъобразни.
В жалбата на Георги Шумаков са изложени
подробни съображения за недействителност
и незаконосъобразност на оспорените нормативни текстове. Този жа лбоподател се
присъединява към исканията за отмяна на
нормативните текстове, направени от останалите жалбоподатели.
С оп ределен ие по хода на дело т о о т
23.10.2012 г. Бла г ой Хрис т ов Злата нов и
Георги Владимиров Шумаков са допуснати
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като жа лбоподатели и са констит у ирани
като страни по делото. В с.з. жалбоподателят Македонски се явява лично и поддържа
жалбата.
Ответният по жалбата министър на регионалното развитие и благоустройството чрез
процесуалния си представител юк. Илова
изразява становище, че подадените жалби
са неоснователни и като такива следва да
бъдат оставени без уважение. Представила е
писмена защита с развити подробни съображения. Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение,
че жалбите са процесуално допустими, а по
същество са неоснователни.
Върховният административен съд, тричленен състав на осмо отделение, като обсъди
събраните по делото доказателства и доводите
на страните, намира за установено следното:
Съгласно чл. 125, ал. 2 от Конституцията
на Република България Върховният административен съд се произнася по спорове за
законността на актовете на Министерския
съвет и на министрите, както и на други
актове, посочени в закона. Тези актове имат
нормативен характер, с тях се създават права
и задължения за неограничен кръг правни
субекти, за които съществува правен интерес
да ги обжалват пред ВАС, ако считат, че те
противоречат на закона като нормативен акт
от по-висока степен и накърняват правата
и законните им интереси. Съгласно чл. 187,
ал. 1 АПК подзаконовите нормативни актове
могат да бъдат оспорени без ограничение
във времето.
По делото няма доказателства, че жалбоподателите са засегнати от оспорените
правни разпоредби, но доколкото нормата
на чл. 186, ал. 1 АПК допуска оспорване и
на актове, които могат да засегнат правата,
свободите или законните интереси на засегнатите лица, то следва да бъде прието, че
жалбите са процесуално допустими и следва
да бъдат разгледани.
Разгледани по същество, жалбите са частично основателни по следните съображения:
Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове наредбата е нормативен акт,
който се издава за прилагане на отделни
разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. По силата на
чл. 117 (ред. – ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от
31.03.2001 г.) министърът на регионалното
развитие и благоустройството съгласувано
с министъра на околната среда и водите и
с минист ъра на здравеопазването издава
наредба за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Това законово
правомощие минист ърът е реа лизира л с
издаването на Наредба № 8 от 14.06.2001 г.
за обема и съдържанието на устройствените
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схеми и планове. Същата е обнародвана в ДВ,
бр. 57 от 26.06.2001 г., в сила от 1.08.2001 г.,
като са извършени последващи изменения и
допълнения от 2004 г., 2005 г. и 2008 г., но
те не засягат обжалваните текстове.
Оспорените разпоредби на чл. 62, ал. 3,
т. 1, 3 и 4 от наредбата (обозначени тук с
курсив) гласят следното: Графичните материали към РУП съдържат:
т. 1. допълнително геодезическо заснемане
на поземлените имоти и съществуващите
сгради;
т. 3. силуети от всички страни на сградите
и през улиците, изясняващи максималните
височини на сградите и билата им в абсолютни коти, броя на етажите, формата
и наклона на покривите и архитектурната
връзка меж ду сградите с оглед правилно
архитекту рно-пространствено оформяне в
М 1:250 или М 1:500;
т. 4. характерни напречни разрези, отразяващи теренните нива и подземните етажи,
в М 1:250 или М 1:500.
Правилото на чл. 168, ал. 1 АПК, приложимо на основание препращането по чл. 196
от кодекса, предвижда при оспорването съдът
да провери законосъобразността на оспорения акт на всички основания по чл. 146
АПК, а именно: по т. 1 – издаден ли е от
компетентен орган; по т. 2 – спазена ли е
установената форма; по т. 3 – допуснати ли
са съществени нарушения на административнопроизводствени правила при издаването
му; по т. 4 – дали противоречи на материалноправни разпоредби; и по т. 5 – съответства
ли на целта на закона.
Върховни ят административен съд констатира, че Наредба № 8 от 14.06.2001 г. е
била обжалвана по съдебен ред и с Решение
№ 3005 от 17.03.2008 г. на ВАС по адм. д.
№ 9 2 55/2 0 0 7 г. ж а л бат а с р ещ у н ар ед бата е отхвърлена, а с Решение № 8787 от
16.07.2008 г. на ВАС – петчленен състав, по
адм. д. № 5706/2008 г. решението е отменено
частично и е постановена отмяна на чл. 68
от наредбата, като решението е оставено в
сила в останалата част. Предвид извършената съдебна проверка следва да се приеме,
че законосъобразността на оспорения акт е
установена безспорно относно основанията
по чл. 146, т. 1, 2 и 3 АПК. Наредбата е
издадена от компетентен орган в предписаната от закона форма, като не са допуснати
съществени нарушения на административнопроизводствени правила при издаването є.
Същевременно съдът съобрази, че посоченото
обжалване не е пречка за допустимост на настоящото, доколкото оспорените сега норми
не са били предмет на съдебната проверка.
При това положение настоящият съд провери законосъобразността на обжалваните
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текстове от Наредба № 8 от 14.06.2001 г.
за съответствието им с материалноправни
законови разпоредби и с целта на закона.
1. Нормите на чл. 62, ал. 3, т. 1 и 4 от
наредбата въвеждат изискването графичните
материали към РУП да съдържат допълнително геодезическо заснемане на поземлените
имоти и съществуващите сгради, както и
характерни напречни разрези, отразяващи
теренните нива и подземните етажи, в определени мащаби.
В жалбите е изложено оплакване за разширяване приложното поле на закона и поконкретно на чл. 113, ал. 4, т. 1 ЗУТ. Според
тази разпоредба работният устройствен план
определя точно разположението и очертанието на сградите в план, както и минималните
разстояния между тях и до имотните граници – съобразно допустимите за съответната
устройствена зона плътност и интензивност
на застрояване. Жалбоподателите смятат,
че щом наредбата се отнася за обема и
съдържанието на устройствените схеми и
планове, то не може в нея да се поставят
изисквания и към графичните материали
към РУП. Оплакването е неоснователно, тъй
като именно чрез въпросното допълнително
геодезическо заснемане може да се реализира
изискването на закона към РУП – да определя
разположението и очертанието на сградите,
разстоянията между тях и разстоянията до
имотните граници. По друг начин целта на
закона не може да бъде изпълнена. Следва
да се има предвид, че РУП представлява вид
подробен устройствен план (чл. 110, ал. 1,
т. 4 ЗУТ), който се съставя за ограничена
част от територията, следователно за него
се отнасят всички законови изисквания към
ПУП, включително важи изискването към
същия да са приложени графични материали.
Самото понятие „схема“ според българския тълковен речник е дефинирано като
опростен чертеж, на който е показана същността на предмета. В Закона за кадастъра
и имотния регистър се намира легалното
определение на пон ятието „схема на самостоятелен обект в сграда“, което също е
описано като графическо изображение на
обекти и тяхно взаимно положение. Дадените
примери илюстрират същността на схемите
и плановете като графични материали, а в
частност устройствените схеми и планове,
включително РУП като вид подробни устройствени планове, не могат да бъдат отделени
от приложените графични материали.
Относно изискването за наличие на характерни напречни разрези във връзка с
теренните нива и подземните етажи следва
да бъдат споделени доводите на ответника,
че с него се отчита необходимостта да се
прецизират предвижданията на ПУП с ог-
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лед активното и максимално ефективното
използване на подземното прост ранство.
По този начин духът на закона отговаря на
ярко изразената съвременна урбанистична
тенденция, едно от израженията на която е
уплътняването на пространството под повърхността на земята.
Не може да бъде споделено оплакването,
че предви ж дани ята на П У П относно теренните нива са достатъчни и не се налага
тяхното доразвиване в работния устройствен
план. Както се отбеляза, РУП се отличава
с по-голяма конкретика и по-висока степен
на подробност, поради което е наложително
към него да са приложени характерни конкретни разрези. По този начин картината
на застрояването и силуетното оформяне
на ограничена част от територията (отделен
УПИ или група такива) става по-подробна
и ясна, при все че се изработва въз основа
или едновременно с действащ ПУП.
Налага се изводът, че в изпълнение на
закона и за конкретизация на неговите изисквания в наредбата са заложени изисквания
относно графичните материали към РУП. Не
се констатира излизане извън приложното
поле на закона, поради което в разглежданите части подзаконовият нормативен акт не
противоречи на нормативен акт от по-висока
степен и съответства на духа на закона.
В тази част жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.
2. Не такова е положението с нормата
на чл. 62, ал. 3, т. 2 от наредбата. С нея се
въвежда изискването графичните материали
към РУП да съдържат силуети от всички
страни на сградите и през улиците, изясняващи максималните височини на сградите
и билата им в абсолютни коти, броя на
етажите, формата и наклона на покривите
и архитектурната връзка между сградите с
оглед правилно архитектурно-пространствено
оформяне, в определени мащаби. От своя
страна разпоредбата на чл. 113, ал. 4, т. 2
ЗУТ предвижда, че с РУП се определят точно
необходимите силуети, изясняващи: максималните височини на сградите и билата им
в абсолютни коти; броя на етажите; формата
и наклона на покривите и архитектурната
връзка между сградите с оглед правилното
архитектурно-пространствено оформяне.
Сравнението меж ду цитираните норми
показва, че разликата помежду им се изразява
в съотношението между думите „необходими
силуети“, използвано в закона, и „силуети
от всички страни“, употребено в наредбата.
Очевидно е, че изразите не са еквивалентни,
доколкото не във всички случаи се налага да
бъдат изготвяни силуети от всички страни. В
някои случаи за правилното разположение на
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сградите са необходими силуети от няколко,
но не и от всички страни. Тълкуването на
разглежданата законова разпоредба налага
да се приеме, че необходими се явяват онези
силуети, които позволяват еднозначно да се
изяснят височините и билата на сградите,
броят на етажите, да се очертае формата
на покривите и техния наклон, както и да
се очертае архитект у рната връзка меж ду
сградите.
Изложеното дотук налага извода, че в
наредбата се съдържа изискване, което в
закона не съществува, като не става въпрос
за доразвиване или за конкретизация на законовата норма. Въведено е самостоятелно
изискване, надхвърлящо рамката на чл. 113,
ал. 4, т. 2 ЗУТ. Ето защо обжалваната разпоредба на подзаконовия нормативен акт в
частта относно думите от всички страни е
незаконосъобразна и в тази част следва да
бъде отменена.
Независимо от изхода на спора на страните
не следва да се присъждат разноски, тъй като
никоя от тях не е направила искане за това.
Така мотивиран и на основание чл. 193 и
194 АПК Върховният административен съд,
осмо отделение,

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Р Е Ш И :
Отменя частично чл. 62, ал. 3, т. 3 от Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове, издадена
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, в частта относно думите
„от всички страни“.
Отхвърля жалбата на арх. Юлиян Димитров
Македонски от София, ж.к. Надежда І, бл. 107,
вх. А, ап. 4, и на арх. Евгени Ивайлов Велев
от София, ж.к. Хиподрума, бл. 129, вх. Б,
ап. 32, на мл. адв. Благой Христов Златанов от
Велико Търново, ул. Христо Смирненски 5, и
на Георги Владимиров Шумаков с адрес пощ.
станция 1330, пощ. кутия 34, в останалата є
част, срещу чл. 62, ал. 3, т. 1 и 4 от Наредба
№ 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове, издадена
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
Решението е оставено в сила с решение
на петчленен състав № 8916 от 26.06.2014 г.
по адм. дело № 1734/2014 г. по описа на Върховния административен съд.
Председател:
Георги Колев
4460
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-403
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Люляците“, в землищата
на гр. Габрово и с. Дебел дял, община Габрово,
област Габрово, обявена за историческо място
със Заповед № 852 от 10.08.1983 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 70 от 1983 г.),
прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-1321 от 27.12.2002 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 7 от 2003 г.), от
583,000 дка на 569,444 дка.
2. В границите на защитена местност „Люляците“, определени със заповедта за обявяване по
т. 1, попадат имоти, както следва:
2.1. имоти с идентификатори: 14218.266.106,
14218.266.107, 14218.266.108, 14218.266.109, 14218.266.110,
14218.266.157, 14218.266.158, 14218.266.159, 14218.266.160,
14218.266.164, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Габрово,
ЕКАТТЕ 14218, община Габрово, област Габрово,
одобрени със Заповед РД-18-50 от 31.08.2007 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с обща площ 551,041 дка;
2.2. имоти с номера: 132045 и 132046, съгласно
картата на възстановената собственост на землището на с. Дебел дял, ЕКАТТЕ 20225, община
Габрово, област Габрово, с обща площ 18,403 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Люляците“
и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите и в РИОСВ – Велико Търново.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при Министерството на околната среда
и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
4469
ЗАПОВЕД № РД-416
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителeн вид – Атинска
мерендера (Merendera attica), и неговото местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Находище
на атинска мерендера“ в район Горни воден, град

Асеновград, община Асеновград, област Пловдив,
с площ 36,263 дка.
2. Защитена местност „Находище на атинска мерендера“ включва поземлени имоти с
идентификатори: 99087.37.36 (обща площ на
имота – 3,570 дка), 99087.37.95 – част (с площ
23,346 дка), и 99087.35.22 – част (с площ 9,347 дка),
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) за район Горни воден, ЕКАТТЕ
99087, община Асеновград, област Пловдив, приeта
със Заповед № 300-5-52 от 8.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с обща площ 36,263 дка.
3. Защитена местност „Находище на атинска
мерендера“ е с граници, описани с координати на
точки в координатна система 1970 г., зона К-9, съгласно приложението, представляващо неразделна
част от заповедта.
4. В границите на защитената местност се
забранява:
4.1. промяна на предназначението на земята;
4.2. строителството с изключение на реставрация
и консервация на недвижими културни ценности
и ремонт и поддръжка на съществуващ параклис;
4.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
4.4. внасяне на неместни видове;
4.5. залесяване;
4.6. използване на пестициди и изкуствени
торове.
5. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Пловдив, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената територия в КККР
за район Горни воден, ЕКАТТЕ 99087, община
Асеновград, област Пловдив.
6. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
7. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
Приложение
към т. 3
Координатен регитър за обявяване на защитена
местност „Находище на атинска мерендера“,
район Горни воден, гр. Асеновград, община
Асеновград, област Пловдив
Координатна система 1970 г.
№ по
ред
1.

X [m]

Y [m]

4527966,256

8624166,969

2.

4527966,145

8624167,883

3.

4527966,166

8624171,422

4.

4527968,219

8624175,447

5.

4527971,256

8624177,678
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№ по
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6.

X [m]

Y [m]

4527990,488

7.
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X [m]

Y [m]

8624189,072

№ по
ред
52.

4528029,932

8624478,090

4527997,328

8624194,553

53.

4528022,303

8624487,316

8.

4528001,428

8624204,883

54.

4528017,117

8624492,008

9.

4528003,219

8624210,172

55.

4528014,652

8624493,143

10.

4528004,266

8624216,738

56.

4528009,537

8624493,195

11.

4528004,155

8624223,868

57.

4528005,248

8624489,500

12.

4527997,767

8624223,582

58.

4527972,547

8624461,842

13.

4527992,598

8624227,954

59.

4527967,998

8624459,621

14.

4527982,531

8624244,437

60.

4527943,906

8624436,902

15.

4527975,152

8624246,591

61.

4527933,057

8624435,531

16.

4527965,364

8624242,339

62.

4527923,469

8624434,143

17.

4527958,230

8624240,346

63.

4527912,863

8624430,738

18.

4527945,662

8624242,032

64.

4527901,488

8624426,082

19.

4527936,530

8624245,896

65.

4527875,266

8624424,422

20.

4527936,365

8624249,825

66.

4527860,879

8624422,082

21.

4527923,275

8624244,947

67.

4527839,188

8624419,082

22.

4527919,498

8624244,238

68.

4527827,057

8624414,688

23.

4527906,135

8624245,438

69.

4527818,457

8624410,250

24.

4527900,857

8624246,270

70.

4527808,838

8624404,303

25.

4527896,578

8624247,592

71.

4527799,707

8624396,072

26.

4527888,525

8624249,979

72.

4527787,016

8624381,813

27.

4527884,498

8624251,303

73.

4527777,385

8624373,332

28.

4527875,957

8624255,219

74.

4527774,484

8624372,678

29.

4527869,428

8624259,871

75.

4527766,785

8624370,938

30.

4527864,416

8624263,988

76.

4527757,197

8624370,313

31.

4527848,129

8624279,664

77.

4527751,406

8624371,914

32.

4527837,363

8624291,207

78.

4527741,047

8624368,000

33.

4527831,857

8624296,852

79.

4527728,656

8624361,082

34.

4527813,547

8624312,969

80.

4527709,906

8624346,643

35.

4527818,895

8624295,832

81.

4527706,107

8624342,643

36.

4527820,588

8624294,500

82.

4527700,107

8624339,342

37.

4527826,088

8624287,697

83.

4527687,047

8624330,664

38.

4527833,578

8624264,914

84.

4527643,145

8624323,188

39.

4527837,469

8624240,602

85.

4527648,498

8624321,652

40.

4527841,998

8624226,000

86.

4527651,516

8624321,102

41.

4527863,598

8624222,250

87.

4527653,025

8624320,832

42.

4527869,998

8624220,000

88.

4527667,135

8624320,133

43.

4527931,906

8624178,969

89.

4527680,256

8624320,957

44.

4527945,488

8624174,447

90.

4527688,328

8624322,633

45.

4527955,197

8624172,500

91.

4527699,957

8624327,281

46.

4528005,711

8624443,061

92.

4527730,457

8624343,102

47.

4528011,391

8624442,563

93.

4527747,957

8624348,928

48.

4528016,947

8624444,031

94.

4527759,838

8624349,510

4527767,395

8624349,402

49.

4528028,000

8624451,277

95.

50.

4528033,238

8624459,441

96.

4527774,197

8624347,031

51.

4528033,184

8624469,893

97.

4527780,229

8624344,422
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№ по
ред
98.

4527790,775

8624337,938

99.

4527793,557

8624335,938

100.

4527831,135

8624303,957

X [m]

Y [m]

101.

4527848,166

8624285,738

102.

4527864,947

8624268,541

103.

4527871,969

8624262,621

104.

4527877,988

8624258,229

105.

4527884,775

8624255,352

106.

4527894,428

8624252,219

107.

4527903,906

8624250,531

108.

4527910,957

8624249,678

109.

4527924,775

8624250,361

110.

4527932,457

8624253,152

111.

4527934,363

8624253,852

112.

4527939,506

8624259,422

113.

4527941,557

8624264,457

114.

4527942,598

8624269,760

115.

4527938,816

8624310,332

116.

4527939,428

8624325,781

117.

4527940,988

8624333,861

118.

4527944,057

8624341,922

119.

4527951,285

8624368,422

120.

4527964,916

8624410,270

121.

4527981,807

8624453,063

122.

4527990,256

8624471,219

123.

4527992,938

8624476,121

124.

4527996,906

8624480,102

125.

4527999,645

8624480,969

126.

4528003,166

8624480,414

127.

4528005,938

8624478,861

128.

4528007,938

8624477,313

130.

4528009,928

8624472,969

131.

4528010,379

8624463,852

132.

4528009,316

8624456,010

133.
4470

4528006,748

8624447,438

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-91
от 23 юни 2014 г.
На основание § 52, ал. 5 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 66 от 2013 г.), чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 3, чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 (в редакцията преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66
от 2013 г.) предвид обстоятелството, че железопътните отсечки от км 254+219 до км 254+489
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и от км 256+071 до км 258+637 и захранващите
фидери от тягова подстанция „Симеоновград“,
предмет на проекта за изменение на парцеларен
план, намиращи се в жп участък от км 253+650
до км 259+257, са част от обект: „Реконструкцията и електрификацията на железопътната линия
Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на железопътната
отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560
в междугарието Ябълково – Димитровград до
км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и
Симеоновград и всички гари и спирки между тях,
с приблизителна дължина на железния път 36 км
в границите на територията на Симеоновград,
представляващ обособена част от обект „Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Пловдив – Свиленград – турска граница/
гръцка граница и оптимизиране на трасето за
скорост 160 км/ч“, обявен за обект с национално
значение съгласно Решение № 687 от 25.08.2004 г.
на Министерския съвет, писмо на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ с вх. № АУ14-15 от 16.04.2014 г.,
Заповед № РД-02-14-844 от 7.09.2013 г. на министъра на регионалното развитие за изработването на
проект за изменение на действащия ПУП – ПП,
участъка от км 253+650 до км 259+257 за землището на Симеоновград, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-382 от 26.06.2006 г. на заместникминистъра на регионалното развитие и благоустройството, становище на главния архитект на
Община Симеоновград № С-2412#1 от 20.05.2014 г.,
извършено съобщаване на изработения проект
със съобщения в „Държавен вестник“ – бр. 91
от 2013 г., местната преса, съобщение на Община Симеоновград и съобщаване на засегнатите
лица, удостоверено с протокол от 10.10.2013 г. на
комисия при Община Симеоновград, протокол от
19.11.2013 г. на комисия при Община Симеоновград
с констатация, че не са постъпили възражения,
Решение № 233 от протокол № 25 от 23.10.2013 г.
на Общинския съвет – Симеоновград, Решение
№ 7-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта
от извършване на ОВОС и писмо № ЕО-59 от
7.11.2013 г. на Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) с преценка, че не се изисква
самостоятелна процедура по екологична оценка
и оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие и потвърждаващо
приключила процедура по реда на глава шеста
ЗООС, с която е проведена и процедура по оценка
за съвместимост с предмета и целите на опазване
на защитените зони от екологичнатата мрежа
„Натура 2000“ и тя е приключила с Решение
№ 7-ПР/2013 г. на МОСВ, Решение № КЗЗ-05 от
26.03.2014 г., т. 24, за утвърждаване на трасе и
площадки и писмо № 70-1578 от 2.06.2014 г. на
заместник-министъра на земеделието и храните,
съгласия, изразени със: писмо № КД-06-99 от
29.05.2014 г. на Басейнова дирекция за управление
на водите – Източнобеломорски район с център
Пловдив, писмо № 04-08-236 от 26.05.2014 г. на
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, писмо № 33-НН-347
от 18.11.2013 г. на Министерството на културата, здравно заключение № 101 от 18.11.2013 г.
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на Регионалната здравна инспекция – Хасково, при Министерството на здравеопазването,
№ ЦУ-ПМО-2388 от 28.04.2014 г. на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, становище
от 19.11.2013 г. на „ЕВН Електроразпределение
България“, писмо № 2076 от 22.11.2013 г., писмо
№ 2466 от 26.11.2013 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Горна Тунджа – Стара Загора,
писмо № СП-268 от 11.11.2013 г. на „Ситигаз
България“ – ЕАД, писмо № 95-Т-274 от 9.12.2013 г.
на „Виваком“ – „БТК“ – ЕАД, и решение по т. 2
от протокол на НЕСУТРП № УПНЕИПГ-01-02-14
от 30.05.2014 г. одобрявам проекта за изменение на ПУП – парцеларен план (ПУП – ПП) в
землището на Симеоновград за трасето на жп
линията в участък от км 253+650 до км 259+257
за жп отсечки от км 254+219 до км 254+489 и от
км 256+071 до км 258+637 и трасе на захранващи
фидери от тягова подстанция „Симеоновград“ до
контактната мрежа на жп линията на територията на община Симеоновград, област Хасково,
към обект: „Реконструкция и електрификация на
жп линията Димитровград – Свиленград“. Фаза
4.1: Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли
(от км 231+600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари и
спирки между тях, с приблизителна дължина на
железния път 36 км, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части с нанесените
корекции в проекта, представляващи неразделна
част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРР.
Министър:
Д. Терзиева
4520

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-14
от 20 юни 2014 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и 2 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
част от землището на гр. Пещера – кадастрални
райони 502 и 503, община Пещера, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.09.2011 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
4486
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 308
от 29 май 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-С-30 от 28.05.2013 г. от Спас
Александров Бачев с искане за допускане на
устройствена процедура – план за регулация и
застрояване за ПИ с идентификатор 68134.8635.27
по КК и КР, землище на с. Враждебна, район
„Кремиковци“.
Към заявлението са приложени: договор за
доброволна делба от 20.12.2010 г., вх. рег. № 60780,
том XIV, № 124; задание за изготвяне на ПУП;
скица от СГКК – гр. София.
Приложените документи заедно с мотивираното предложение са разгледани от отделите на
НАГ – СО, и от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-57
от 23.07.2013 г., т. 4.
Изработването на плана е допуснато със
заповед на гл. архитект на Столичната община
№ РД-09-50-642 от 13.09.2013 г., като същевременно
е одобрено и заданието по чл. 125 ЗУТ.
Със заявление вх. № ГР-94-С-30 от 25.10.2013 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за
улица по о.т. 1-1б и откриване на задънена улица
по о.т. 1в-1г-1д, план за регулация и застрояване
за отреждане на нов УПИ ХХ-27 – „за автосервиз, магазин за авточасти и жилище“, кв. 99,
м. Враждебна, район „Кремиковци“.
Проектът е обявен на основание чл. 128, ал. 3
ЗУТ на заинтересуваните лица, като с писмо
№ 0793-24/4 от 21.02.2014 г. главният архитект на
район „Кремиковци“ удостоверява, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Към проекта са представени: писмо-становище
от директора на РИОСВ – София, № 94-00-11130
от 17.01.2014 г. за липсата на необходимост от провеждането на процедура по реда на глава втора от
Наредбата за ОС; съгласувани проекти от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 5.11.2013 г. и
„Софийска вода“ – АД, с писмо от ноември 2013 г.;
декларация за липса на съществуваща дървесна
растителност, заверена от дирекция „Зелена система“ – СО, № ЗС-94-С-29 от 8.11.2013 г.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ № ЕС-Г-22/2014 г.,
т. 6, с предложение да бъде изпратен в СОС за
одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересувано
лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ, а именно от Спас Александров Бачев като
собственик на ПИ с идентификатор 68134.8635.27
по КК и КР, землище на с. Враждебна, район
„Кремиковци“, съгласно договор за доброволна
делба от 17.12.2010 г., вх. рег. № 60780, том XIV,
№ 124, и скица от СГКК – София.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересувано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
приложено задание и мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР и
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ПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересувани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-61 от 27.09.2010 г. на
изпълнителния директор на СГКК.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотът се урегулира за първи път и регулационните граници следват имотните такива, като за
същия се образува УПИ ХХ-27 – „за автосервиз,
магазин за авточасти и жилище“, в съответствие
с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в закриване на улица по о.т. 1-1б и откриване на
задънена улица по о.т. 1в-1г-1д в съответствие с
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ. Улицата – предмет
на изменението, е одобрена със Заповед № РД09-051 от 1991 г. на гл. архитект на гр. София.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ИПР и ПЗ е Столичният
общински съвет на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада основно в устройствена зона
„Смесена многофункционална зона със занижени
параметри“ (Смф1). Малка част от имота попада
в „Зона за общественообслужващи дейности и
озеленяване в градския район“ (Оз1). Предвиденото застрояване на сгради за автосервиз, магазин
и жилище е допустимо в тази устройствена зона
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в
ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда нискоетажно свободностоящо застрояване. Планът се
одобрява при спазване изискванията по отношение
изискуемите разстояния на жилищни и нежилищни сгради до вътрешните граници на УПИ.
С проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
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за липса на дървесна растителност, заверена от
дирекция „Зелена система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, ал. 2, т. 1,
чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 31, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 7 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-22 от 25.03.2014 г., т. 6, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация за закриване на улица по о.т.1-1б и откриване на задънена
улица по о.т. 1в-1г-1д, кв. 99, м. Враждебна, район
„Кремиковци“, по кафявите и зелените линии,
цифри, текст и зачертавания съгласно приложения проект.
2. План за регулация за отреждане на нов УПИ
ХХ-27 – „за автосервиз, магазин за авточасти и
жилище“, кв. 99, м. Враждебна, район „Кремиковци“, по кафявите и зелените линии, цифри и
букви съгласно приложения проект.
3. План за застрояване на УПИ ХХ-27 – „за автосервиз, магазин за авточасти и жилище“, кв. 99,
м. Враждебна, район „Кремиковци“, съгласно
приложения проект без допускане на намалени
отстояния 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 (съгласува) инвестиционен проект или
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.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

4494

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 310
от 29 май 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столичната община (СО) е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-52 от 27.01.2011 г.
от „Фън спорт“ – ЕООД, представлявано от
управителя Галина Павлинова Иванова, собственик на поземлени имоти № 12042 и № 12043 по
кадастъра на възстановената собственост (КВС),
м. Метилявица, с. Иваняне, район „Банкя“.
Към заявлението са приложени: ск ица с
предложение за изменението, копие на нотариален акт № 191, том I, рег. № 6876, дело № 165
от 20.12.2010 г., копие на нотариален акт № 125,
том I, рег. № 3838, дело № 106 от 14.07.2010 г.,
копие на скица с изх. № 004793 от 8.12.2010 г. за
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ПИ № 12043 по КВС на началника на общинската служба по земеделие, копие на скица с изх.
№ 004564 от 20.04.2010 г. за ПИ № 12042 по КВС
на началника на общинската служба по земеделие.
Искането е разгледано от отделите в НАГ – СО,
и на заседания на общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с решение
по протокол № ЕС-Г-14 от 15.02.2011 г., т. 2, е
прието.
Със заповед № РД-09-50-251 от 21.02.2011 г.
на главния архитект на Столичната община е
разрешено изработване на подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация и плана
за застрояване, в следния териториален обхват:
ПИ № 12042 и ПИ № 12043 по кадастъра на възстановената собственост (КВС), м. Метилявица,
с. Иваняне, район „Банкя“.
С писмо изх. № ГР-70-00-52 от 21.02.2011 г.
на началник-отдел „Градоустройство“ на НАГ
заповедта е изпратена до кмета на район „Банкя“
за сведение и изпълнение.
Със за явление вх. № ГР-70 - 0 0 -52/2011 от
9.06.2011 г. от „Фън спорт“ – ЕООД, представ л я ва но о т у п ра ви т ел я Га л и на Па в л и нова
Иванова, в НАГ е внесен проект за ИПР и ПЗ
за УПИ І-12042 – „за детска градина“, и УПИ II12043 – „за спорт и атракции“, кв. 49, м. Кв. Изгрев, гр. Банкя.
Към заявлението са приложени: становище
на областното пътно управление с изх. № 633860 от 26.05.2011 г., становище на СДВР – ПП, с
които се съгласува „Организацията на движение
за ПТКП“.
С писмо изх. № ГР-70-00-52 от 14.06.2011 г.
на началник-отдел „Градоустройство“ проектът
е изпратен в район „Банкя“ за съобщаване на
заинтересуваните лица.
С писмо вх. № ГР-70-00-52 от 11.11.2011 г. е
внесено становище от МОСВ – Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район
с център Плевен, с изх. № 5294 от 8.10.2011 г. и
становище на МОСВ – РИОСВ, № 94-00-7864 от
25.11.2011 г.
С искане вх. № ГР-70-00-52/2011 от 8.02.2012 г.
от „Фън спорт“ – ЕООД, представлявано от
управителя Галина Павлинова Иванова, във
връзка с промяна в инвестиционните намерения
на собственика е внесен преработен проект за
ПУП – ИПР и ПРЗ за ПИ № 12008, 12042 и 12043.
С писмо изх. № ГР-70-00-52/2011 от 20.02.2012 г.
новият проект е изпратен в район „Банкя“ за
съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Във връзка с промяната в инвестиционните
намерения и процедурата по чл. 128, ал. 3 ЗУТ
с писмо вх. № ГР-70-00-52/2011 от 28.05.2013 г. е
внесено ново становище от МОСВ – Басейнова
дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен, с изх. № 1992 от 20.05.2013 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-52 от 22.07.2013 г.
към проекта са представени: съгласуван проект
от „ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д, под
№ 121 от 20.06.2011 г.; от „Софийска вода“ – АД,
под № ТУ-3908 от 6.12.2012 г.; „София газ“ – АД,
с изх. № СГ-Г-997 от 1.07.2011 г. и заснемане на
високата дървесна растителност по реда на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО, заверено от дирекция „Зелена система“ при СО с № ЗС-2600-407 от 10.05.2013 г.
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С писмо изх. № АГ 6602-39 от 25.09.2012 г.
кметът на район „Банкя“ удостоверява, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Във връзка с одобрената със заповед № РД-18-12
от 17.01.2012 г. на изпълнителен директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(АГКК) и изменена със заповед № КД-14-22-99
от 28.01.2013 г. на началника на СГКК – София,
кадастрална карта на местността със заявление
вх. № ГР-70-00-52/2011 от 22.07.2013 г. са внесени
скици за имот с идентификатор № 32216.2327.42
(идентичен с ПИ № 12043 и ПИ № 12008 по
КВС) и за имот с идентификатор № 32216.2327.40
(идентичен с ПИ № 12042 по КВС).
Със за явление вх. № ГР-70 - 0 0 -52/2011 от
20.08.2013 г. е внесен преработен проект върху
актуална кадастрална основа.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-79 от 22.10.2013 г., т. 7.
В изпълнение решението на ОЕСУТ със заявление изх. № ГР-70-00-52/2011 от 20.01.2014 г.
е внесен коригиран проект. Към проекта са
представени съгласу вателно писмо от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, № 1201309194 от
10.12.2013 г. и съгласувана план-схема част „В и
К“ с писмо № ТУ-322 от 10.03.2014 г. Представено е съгласувателно писмо от кмета на район
„Банкя“ по отношение на външни връзки на част
„Електро“ и част „В и К“.
Коригираният проект е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-21 от 18.03.2014 г.,
т. 20, като е изразено становище по забележките
в писмото на „Софийска вода“ – АД, в съгласувателно писмо с изх. № ТУ-322 от 10.03.2014 г.,
както следва:
– по о т ношение т расет о на водоп ровода
западно от имотите с искане да се осигури в
регулационно отношение – не се уважава, не
е обект на устройствената процедура, може да
се извърши в последващо административно
производство по изработване на изменение на
подробен устройствен план устройствена процедура, инициирана от „Софийска вода“ – АД,
или заинтересовано лице по смисъла на чл. 135,
ал. 1 във връзка с чл. 131 ЗУТ;
– по отношение предвиденото застрояване в
УПИ ІІ-42 да се ограничи съобразно изискванията на Наредба № 8 от 1999 г. за минимални
светли разстояния от водопровода – уважено с
плана и схемата по част „ВиК“, като са нанесени
сервитутите до предвиденото застрояване в УПИ;
– по отношение на трасето на водопровода да
се съобрази с трасето на проектната канализация
(в процес на изпълнение) – уважено с плана и
схемата по част „ВиК“; проектът е съгласуван с
район „Банкя“ по отношение на външни връзки
на „Електро“ и „ВиК“ за захранване на нови
УПИ ІІ-42 и УПИ І-40, а схемата по част „ВиК“
е съгласувана с инж. С. Цукева.
Проектът за ПУП е съгласуван с проектанта
инж. Златан Златанов по част „Геодезия“ на ПРЗ
за м. Стърната-изток, гр. Банкя.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта
със заповед № РД-09-50-251 от 21.02.2011 г. на
главния архитект на Столичната община преди
влизане в сила на ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.
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от 26.11.2012 г., поради което на основание § 124
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) производството следва да се довърши по реда, действал
преди 26.11.2012 г.
Исканет о за разрешаване израбо т ванет о
на ПУП е направено от заинтересовани лица
по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на ПИ с
идентификатори № 32216.2327.42 и № 32216.2327.40,
което се установява от приложените документи
за собственост.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 124,
ал. 2 ЗУТ.
С този проект се предвижда изменение на
план за улична регулация между о.т. 150 и о.т. 148;
план за улична регулация от о.т. 451 – о.т. 455 до
о.т. 457; задънена улица от о.т. 455 до о.т. 456; план
за регулация и застрояване за УПИ І-40 – „за
търговски комплекс“, и УПИ ІІ-42 – „за спорт,
атракции и КОО“, нов кв. 49.
Изменението на уличната регулация се налага с оглед обвързване с действащата улична
рег улаци я до о.т. 150 меж д у к в. 41 и к в. 42,
м. Кв. Изгрев – гр. Банкя (кв. Девети септември), с този ПУП.
С П РЗ с е п р ед ви ж да с ъ зда ва не на нов
УПИ І-40 за имот с идентификатор № 32216.2327.40
и с конкретно отреждане „за търговски комплекс“ и УПИ ІІ-42 за имот с идентификатор
№ 32216.2327.42 с конкретно отреждане „за спорт,
атракции и КОО“. С плана е спазен чл. 17, ал. 1
ЗУТ, като вътрешните регулационни линия на
УПИ съвпадат с имотните, като УПИ ІІ-42 е
урегулиран в зона (Са1).
Лицето (изходът) към улица на УПИ І-40
и УПИ ІІ-42 се осигурява по задънена улица
от о.т. 455 до о.т. 456. С оглед на това е спазен
чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
С проекта за ПУР е спазен чл. 81, ал. 1 ЗУТ,
тъй като задънената улица от о.т. 455 до о.т. 456
осигурява достъп до УПИ І-40 и УПИ ІІ-42 и
ширината е котирана 12 м и завършва накрая с
уширение, осигуряващо обръщането на автомобилите в обратна посока.
В съответствие с чл. 81, ал. 3 ЗУТ лицата на
УПИ І-40 и УПИ ІІ-42 са предвидени с ширината
на тупика от о.т. 455 до о.т. 456.
С ПЗ се предвижда в УПИ І-40 изграждане на двуетажна сграда с режим на свързано
застрояване със сградата в УПИ ІІ-42 с к. к.
15 м и свободностоящата нискоетажна сграда
в последното УПИ без допускане на намалени
отстояния до странични граници и граница към
дъно на урегулираните поземлени имоти.
По действащия ОУП на СО имотът попада в
устройствена зона „Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в градски район“
(Оз1) и в „Зона за спорт и атракции, предимно в
градски район“ (Са1). Предвиденото застрояване
и конкретно отреждане на имотите е допустимо
в тази устройствена зона съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху кадастрална карта,
с което е спазен чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
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Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения
в закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване на плана за регулация и застрояване с
администрации, със специализираните контролни
органи и експлоатационни дружества. Проектът
на подробен устройствен план е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 129,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 103,
ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 16
и 38 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-79 от 22.10.2013 г.,
т. 7, и № ЕС-Г-21 от 18.03.2014 г. Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за улична регулация
между о.т. 150 и о.т. 148а и между о.т. 450 (нова)
и о.т. 465 (нова), прилежаща на квартали 41 и 42,
кв. Изгрев – гр. Банкя, по кафявите и зелените
линии, цифри и зачертавания съгласно приложения проект.
2. План за улична регулация от о.т. 451 – о.т. 455
до о.т. 457; задънена улица от о.т. 455 до о.т. 456;
отреждане на УПИ І-40 – „за търговски комплекс“, и УПИ ІІ-42 – „за спорт, атракции и
КОО“, кв. 49 – нов, кв. Изгрев – гр. Банкя, по
червените и сините линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
3. План за застрояване за УПИ І-40 – „за търговски комплекс“, и УПИ ІІ-42 – „за спорт, атракции и КОО“, кв. 49 – нов, кв. Изгрев – гр. Банкя;
без допускане на намалени отстояния към съседни
имоти и сгради, включително през улица.
4. План-схема на В и К съоръженията в обхвата на разработката.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд –
София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1293
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 251 от 28.04.2014 г.
и Решение № 305 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 5.08.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на ПИ с пл. № 571 в УПИ II,
м. В. Иванов-север, кв. 842, ул. Пловдив, между
ул. Елена и ул. Петрич, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 125 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация –
до 1.08.2014 г. вк л., в п рием но т о време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4506

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1294
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 251 от 28.04.2014 г.
и Решение № 305 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 6.08.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с пл. № 570 в УПИ II,
м. В. Иванов-север, кв. 842, ул. Пловдив, на ъгъла
с ул. Елена, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 143 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин-
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ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.08.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4507

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 402
от 19 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белослав, реши:
О д о б р я в а п р о е к т н а п од р о б е н ус т р о йствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на
обект: „Дъждовна канализация на „Екоинвест
Асетс“ – АД, за ПИ 023005 (УПИ І-1,2), ПИ 023007
и ПИ 000039 (УПИ ІІ-7,39), местност Чакмак баир,
землището на с. Езерово, област Варна, част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) за ПИ 000039 и 023007, местност Чакмак
баир, землището на с. Езерово, като същата се
предвижда да минава само през частни имоти
на територията на община Белослав.
Подробният устройствен план е неразделна
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива за строеж „Дъж довна канализация на „Екоинвест Асетс“ – АД, за ПИ 023005
(УПИ І-1,2), ПИ 023007 и ПИ 000039 (УПИ ІІ-7,39),
местност Чакмак баир, землището на с. Езерово,
област Варна.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Белослав,
пред Административния съд – Варна.

4476

Председател:
Д. Митишева

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 246
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – изменение плана за улична регулация
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(ПУР) от о.т. 1 до о.т. 3 на бул. Свети Димитър Солунски по плана на Промишлена зона,
Благоевград, и от о.т. 53 до о.т. 52 на ул. Иван
Гарванов по плана на кв. Грамада, Благоевград,
и отпадане на улична регулация с о.т. 15, о.т. 16,
о.т. 17, о.т. 18, о.т. 19, о.т. 20, о.т. 21, о.т. 22, о.т. 23,
о.т. 24, о.т. 26, о.т. 27, о.т. 28, о.т. 29, о.т. 30, о.т. 31,
о.т. 32 по плана на кв. Грамада, Благоевград, и
о.т. 24, о.т. 25, о.т. 27 по плана на Промишлена
зона, Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

4524

Председател:
Р. Тасков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-14-7706-224
от 9 юни 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА нареждам:
Допускам поправка на очевидна фактическа
грешка в Заповед № РД-14-7706-129 от 28.03.2014 г.
на областния управител на област с административен център Варна (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) в
раздел І, т. 5 и 6, както следва:
В раздел І, т. 5: вместо „НИ 1645 с площ
1888 кв. м в регистъра се заличава вписаният
като собственик „неидентифициран собственик“
и като собственици се вписват наследниците на
Атанас Георгиев Кавалджиев с решение № 8063
от 12.11.2001 г. на Поземлената комисия – Аксаково, по заявление вх. № 326А от 3.01.1992 г.“ да
се чете „НИ 1645 с площ 1888 кв. м в регистъра
се заличава вписаният като собственик „неидентифициран собственик“ и като собственици
се вписват наследниците на Атанас Стоянов
Кавалджиев с решение № 8063 от 12.11.2001 г. на
Поземлената комисия – Аксаково, по заявление
вх. № 326А от 3.01.1992 г.“.
Вместо „НИ 1653 с площ 2989 кв. м в регистъра
се заличава вписаният като собственик „неидентифициран собственик“ и като собственици
се вписват наследниците на Атанас Георгиев
Кавалджиев с решение № 8063 от 12.11.2001 г. на
Поземлената комисия – Аксаково, по заявление
вх. № 326А от 3.01.1992 г.“ да се чете „НИ 1653 с
площ 2989 кв. м в регистъра се заличава вписаният
като собственик „неидентифициран собственик“
и като собственици се вписват наследниците на
Атанас Стоянов Кавалджиев с решение № 8063 от
12.11.2001 г. на Поземлената комисия – Аксаково,
по заявление вх. № 326А от 3.01.1992 г.“.
В раздел І, т. 6: вместо „НИ 1653 с площ
2989 кв. м в регистъра се заличава вписаният
като собственик „неидентифициран собственик“
и като собственици се вписват наследниците на
Атанас Георгиев Кавалджиев с решение № 8063
от 12.11.2001 г. на Поземлената комисия – Аксаково, по заявление вх. № 326А от 3.01.1992 г.“ да
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се чете „НИ 1653 с площ 2989 кв. м в регистъра
се заличава вписаният като собственик „неидентифициран собственик“ и като собственици
се вписват наследниците на Атанас Стоянов
Кавалджиев с решение № 8063 от 12.11.2001 г. на
Поземлената комисия – Аксаково, по заявление
вх. № 326А от 3.01.1992 г.“.
Вместо „НИ 2297 с площ 2889 кв. м и в регистъра като собственици се вписват наследниците
на Атанас Георгиев Кавалджиев с решение № 8063
от 12.11.2001 г. на Поземлената комисия – Аксаково, по заявление вх. № 326А от 3.01.1992 г.“ да
се чете „НИ 2297 с площ 2889 кв. м и в регистъра
като собственици се вписват наследниците на
Атанас Стоянов Кавалджиев с решение № 8063 от
12.11.2001 г. на Поземлената комисия – Аксаково,
по заявление вх. № 326А от 3.01.1992 г.“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-14-7706-129 от 28.03.2014 г. на областния
управител на област с административен център
Варна.
Материалите по заповедта са изложени в
Община Аксаково, дирекция „Устройство на
територията“, ет. 4, стая 2.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
И. Великов
4475

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1173
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2014 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение, представляващ: „Незастроен
ПИ с идентификатор 10447.501.164 по КККР на
гр. Велико Търново, за който имот е отреден
УПИ ХVІІ – „за производствени и складови дейности“, от стр. кв. 6 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
Председател:
Н. Ашиков
4509
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РЕШЕНИЕ № 1176
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2014 г. и открива процедура за приватизация
на обособен обект от сграда № 6, построена в
поземлен имот с идентификатор 10447.503.1, с
административен адрес гр. Велико Търново,
ул. България 35, със стопанско предназначение,
представляващ: „Магазин (бивш шах клуб), с
идентификатор 10447.503.1.6.28, съгласно КККР
на гр. Велико Търново, заедно с 3,25 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.503.1,
съобразно застроената площ върху поземления
имот“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона
ред и приетите решения от Общинския съвет.
Председател:
Н. Ашиков
4510

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 198
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1,
чл. 135, ал. 3, чл. 64, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 8, ал. 1 ЗОС, чл. 21,
а л. 1 ЗОЗЗ Общинск и ят съвет – Велинг рад,
реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на нова подземна кабелна линия 20 kV, чрез която
да се осъществи изместване на съществуваща
въздушна линия през имота на възложителя.
Новото трасе е проектирано да започне от съществуващ ЖР стълб, който се намира в ПИ
137042, собственост на възложителя, местност
Делове, землище Велинград, ЕК АТТЕ 10450,
община Велинград.
2. Задължава кмета на община Велинград
да извърши законоустановените процедури по
изпълнение на т. 1.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.
Председател:
Д. Кехайова
4477
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ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 147
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1,
чл. 127, ал. 6, чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 16, ал. 7
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 ППЗОЗЗ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структу рна единица 206-Псп
(складово-производствена зона) в местност Бял
герен по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, към която ще се включат поземлени имоти
с идентификатори № 17806.61.23, 17806.61.38 и
17806.61.39, представляващи земеделски земи по
кадастралната карта на с. Граф Игнатиево с обща
площ 13 дка по приложения проект, неразделна
част от докладната.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

4511

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 148
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1,
чл. 127, ал. 6, чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 16, ал. 7
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 ППЗОЗЗ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
създаване на нова структурна единица 643-Смф
(смесена многофункционална зона) в местност
Велийски кладенец по кадастралната карта на
с. Граф Игнатиево, която ще включва поземлени имоти с идентификатори № 17806.18.110,
17806.18.111, представляващи земеделски земи
по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево
с обща площ 35,149 дка по приложения проект,
неразделна част от докладната.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

4512

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 149
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1,
чл. 127, ал. 6, чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 16, ал. 7
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 ППЗОЗЗ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на Община „Марица“, касаещо

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

разширение на структурна единица 418-Тжф в
местност Чифлика, ще се включат поземлени
имоти с идентификатори № 66915.31.72, 66915.31.71,
66915.31.77 и 66915.31.41, представляващи земеделски земи по кадастралната карта на с. Скутаре
с обща площ 28,073 дка по приложения проект,
неразделна част от докладната.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

4513

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1049
от 19 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6 и 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на поземлен имот, представляващ УПИ VІІ с площ 4025 кв. м от кв. 60 по
регулационния и застроителен план на с. Тетово
и изградената в него масивна триетажна сграда
със сутерен и РЗП 1509 м 2 , бруто площ 2009 м 2 .
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 270 000 лв. без
ДДС.
2.2. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 10 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена
в тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода 6. Цената на
тръжната документация е 150 лв. и се заплаща по
банков път или в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД,
клон Русе (Център за административни услуги и
информация в сградата на Община Русе), по сметка на Община Русе: BG96IORT73798400080000,
банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
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работен ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала
на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата от
17,30 ч. на същото място и при същите условия.

4478

Председател:
В. Пенчев

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 454
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ
IV-33 – стопанска дейност, УПИ VII-32, 31 – стопанска дейност, УПИ VIII-30 – стопанска дейност,
УПИ IX-29 – стопанска дейност, улица с осови
точки 38 – 39 и улица с осови точки 43 – 144 в кв. 9
по плана на Стопански двор – гр. Садово, и образуването на нови УПИ IV-33 – стопанска дейност,
УПИ VII-32, 31 – стопанска дейност, УПИ VIII30 – стопанска дейност, УПИ IX-29 – стопанска
дейност, УПИ ХII – за озеленяване, нова улицатупик с осови точки 43-205-204-44 и удължаване
на улица-тупик с осови точки 38-39, по корекциите
със зелен и кафяв цвят за регулация, запазване
на съществуващото застрояване и ново свободно
застрояване, показано с червена ограничителна
линия и матрица с устройствени показатели със
син цвят съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр.
Садово, пред Административния съд – Пловдив,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

4533

Председател:
Г. Буков
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ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
ЗАПОВЕД № 275
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
и 4 ППЗНП и във връзка с Решение № 379 от
28.04.2014 г. на Общинския съвет – Тополовград,
преобразувам считано от 1.09.2014 г.:
1. Целодневна детска градина „Слънце“ –
с. Орешник, и Целодневна детска градина „Митко Палаузов“ – с. Хлябово, чрез вливане в ОДЗ
„Щастливо детство“ – Тополовград, с адрес на
управление сградата на ОДЗ „Щастливо детство“ – Тополовград, ул. София 17.
1.1. З а д ъ л ж и т е л н а т а д о к у м е н т а ц и я н а
ЦДГ „Слънце“ – с. Орешник, и ЦДГ „Митко
Палаузов“ – с. Хлябово, наличният инвентар,
сградният фонд и поземлени имоти – публична общинска собственост, да се приемат за
управление и стопанисване от ОДЗ „Щастливо
детство“ – Тополовград, като се състави приемателно-предавателен протокол.
1.2 . Ч ис лено с т т а н а пер с он а л а н а ОДЗ
„Щастливо детство“ – Тополовград, да се определи съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от
Наредба № 3 от 2008 г. на МОН за нормите на
преподавателска работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на
народната просвета.
1.3. Трудовоправните отношения с персонала
на ЦДГ „Слънце“ – с. Орешник, и ЦДГ „М. Палаузов“ – с. Хлябово, да бъдат уредени при условията на чл. 123 КТ.
2. Целодневна детска градина „Радост“ – с. Устрем, и Целодневна детска градина „Митко
Палаузов“ – с. Радовец, чрез вливане в Целодневна детска градина „Иглика“ – с. Синапово,
с адрес на управление сградата на ЦДГ „Иглика“ – с. Синапово.
2 .1. З а д ъ л ж и т е л н а т а д о к у м е н т а ц и я н а
Ц Д Г „Ра до с т“ – с. Ус т р ем, и Ц Д Г „М и т ко
Палаузов“ – с. Радовец, наличният инвентар,
сградният фонд и поземлени имоти – публична
общинска собственост, се приемат за управление
и стопанисване от ЦДГ „Иглика“ – с. Синапово, като се състави приемателно-предавателен
протокол.
2.2. Числеността на персонала на ЦДГ „Иглика“ – с. Синапово, да се определи съгласно
разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от
2008 г. на МОН за нормите на преподавателска
работа и реда за определяне на числеността на
персонала в системата на народната просвета.
2.3. Трудовоправните отношения с персонала на ЦДГ „Радост“ – с. Устрем, и ЦДГ „М.
Палаузов“ – с. Радовец, да бъдат уредени при
условията на чл. 123 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Красимира Ятакчиева – началник-отдел
„Хуманитарни и социални дейности“ – Община
Тополовград.
Кмет:
Б. Божинов
4532
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22. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 юни 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5913296
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2420622
Инвестиции в ценни книжа
19678510
Всичко активи:
28012428
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
10532411
Задължения към банки
6495264
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4157224
Задължения към други депозанти
1685144
Депозит на управление „Банково“
5142385
Всичко пасиви:
28012428
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 юни 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
34326
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1446974
Дълготрайни материални и
нематериални активи
152569
Други активи
14541
Депозит в управление „Емисионно“
5142385
Всичко активи:
6790795
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2694283
Други пасиви
20589
Всичко задължения
2714872
Основен капитал
20000
Резерви
4031171
Неразпределена печалба
24752
Всичко собствен капитал:
4075923
Всичко пасиви:
6790795
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
4535
11. – Министърът на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и чл. 154,
ал. 5 във връзка с ал.2, т. 5 и 8 и чл. 142, ал. 2
ЗУТ е издадена Заповед № РС-35 от 24.06.2014 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС35 от 29.07.2013 г. (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) с доп уснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 2
„Ду пница – Благоевг ра д“ от к м 322+0 0 0 до
км 359+483.52, съответно за: подобект – участък от км 327+450 до км 327+490 – подлез на
п. в. Дупница при км 327+468; подобект – преустройство на магистрален жп телефонен кабел на п. в. Дупница-юг при км 327+464.21;
подо б ек т – и з ме с т в а не н а кон т а к т н а м р е жа при п. в. Дупница-юг; подобект – надлез
на д А М „С т ру ма“ п ри к м 351+593.53; подобект – селскостопански подлез при км 352+120;
подобек т – на длез при п.в. Кочериново при
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км 353+320; подобект – селскостопански подлез
при км 353+920; подобект – селскостопански
надлез при км 354+700; подобект – селскостопански подлез при км 357+736; подобект – надлез при п.в. Благоевград при км 358+994.46;
подобект – реконструкция на водопровод при
км 346+260. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издадената заповед подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие, а по
отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от
съобщаването є.
4521
13. – Министърът на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и чл. 154,
ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 142, ал. 2 ЗУТ
е издадена Заповед № РС-34 от 24.06.2014 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-53
от 5.08.2013 г. (ДВ, бр. 73 от 2013 г.) с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК
за обект: Път І-1 (Е 79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20 – основно
трасе и реконструкция на ВЛ 20 kV, ВЛ 110 kV
и контактна мрежа, съответно за: надлез над
жп линия „Бойчиновци – Монтана“ на пътен
км 110+814 (жп км 10+681); мост над р. Огоста
при км 111+820. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издадената заповед подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие, а по
отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от
съобщаването є.
4522
16. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ (в редакцията му преди изменение
и допълнение на Закона за устройство на територията – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) съобщава,
че е издал Разрешение за строеж № РС-32 от
18.06.2014 г. на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
за строеж: „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив – част от трансевропейската железопътна мрежа. Проектиране и
изграждане на системи за сигнализация в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации
София – Пловдив – етапи 1 – 9“, с допуснато
предварително изпълнение при условията на
чл. 60, ал. 1 АПК. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез МРР. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРР.
4498
24. – Министърът на регионалното развитие обявява, че на основание § 52, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и чл. 154,
ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 ЗУТ и при условията
на чл. 60, ал. 1 АПК е издал Заповед № РС-33
от 24.06.2014 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-15 от 15.03.2013 г. (ДВ, бр. 33 от
2013 г.) на министъра на регионалното развитие за
строеж: „Реконструкция и електрификация на же-
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лезопътна линия Димитровград – Свиленград“.
Фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на
железопътна отсечка Димитровград – Харманли
(от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари
и спирки между тях, с приблизителна дължина
на железния път 36 км за участък: пътен надлез
на км 244+078, железопътен мост на км 237+860
и подземно преминаване на главен разпределителен газопровод на км 237+824 от жп линията
в междугарието Димитровград – Нова Надежда
извън границата на урбанизираната територия.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ чрез МРР.
4523
28. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-37 от 27.06.2014 г.
на „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД, за строеж: „Временна линия за претоварване на зърнени товари
със сглобяеми преместваеми силози“ в имот с
идентификатор № 07079.618.202, на територията
на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 2“,
землище на гр. Бургас, община Бургас. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
може да бъде обжалвано от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие.
4538
78. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, съобщава
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК, че с постановление № 89 от 13.06.2014 г. на основание
ч л. 253 ДОП К въ з ла га върх у „Геод и м И нвестмънт Груп“ – ООД, с ЕИК 203086191, със
седалище – Пловдив, и адрес на управление
Пловдив, ул. Йордан Гавазов 37, ет. 2, ап. 3,
п редс та вл ява но о т Дим и т ър Тодоров Баев,
след н и я нед ви ж и м и мо т: позем лен и мо т с
идентификатор 56784.528.420 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица на
поземлен имот № 27632 от 26.09.2012 г., издадена
от СГКК – Пловдив, с площ 380 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: средно застрояване
(от 10 до 15 m), стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: квартал: 55, парцел: ХVІ-310,
съседи: 56784.528.421, 56784.528.422, 56784.528.417,
56784.528.419, 56784.528.387, ведно с построената
в същото сграда (със степен на завършеност
100 %) с идентификатор 56784.528.420.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, съгласно
скица на сграда № 27634 от 26.09.2012 г., издадена
от СГКК – Пловдив, Разрешение за строеж № 21
от 31.05.2004 г. и удостоверение изх. № 3200 76
от 23.07.2013 г., издадени от главния архитект
на община Пловдив, район „Източен“, с адрес:
Пловдив, община Пловдив, област Пловдив,
ул. Славянска 74, със застроена площ 121 кв. м,
брой етажи: 3, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма,
номер по предходен план: няма, а съгласно
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влязла в сила на 17.05.2012 г. присъда № 64 от
25.05.2011 г. по нохд № 469/2011 г. по описа на
ОС – Пловдив, изменена с решение № 58 от
8.03.2012 г. по вх. № 305/2011 г. по описа на І н.с.
на АС – Пловдив, оставено в сила с решение № 231
от 17.05.2012 г. по н. д. № 663/2012 г. на ІІІ н.о.
на ВКС, нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 145 от 19.12.2003 г., том
5, рег. № 10838, дело № 901/2003 г. на Теодора
Кашилска, нотариус с регистрационен № 227 по
регистъра на Нотариалната камара, с район на
действие районът на Районен съд (РС) – Пловдив,
представлява дворно място, цялото застроено и
незастроено с площ 372 кв. м, съставляващо УПИ
ХVІ-310 от квартал 55 – стар, 25 – нов, по плана
на гр. Пловдив, ул. Славянска 74, кв. Чайка,
ведно с построената в него жилищна сграда на
три етажа, сутерен и таван, вместо двуетажна
жилищна сграда, състояща се от избен и жилищен етаж, със застроена площ 97 кв. м, при
граници на имота: ул. Славянска, УПИ ХVІІ-311,
УПИ ХІV-314 и УПИ ХV-309, закупен за сумата
206 975 лв. Собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението.
4487
8. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление
8.4. Театрално и филмово изкуство и научна
специалност Театрознание и театрално изкуство
за професор (актьорство за драматичен театър)
и доцент (сценичен и екранен дизайн); в област
на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово
изкуство и научна специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия за професор (филмова и
телевизионна режисура) и доцент (мениджмънт
в екранните изкуства), всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – София, ул. Раковски 108А, ет. 3,
стая А301, тел. 9231 243, 9231 275.
4573
7 31 . – М и н н о - г е о л о ж к и я т у н и в е р с и т е т
„Св. Иван Рилски“ – София, обявява конкурси
за главни асистенти по: професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност
„Приложна механика“ – един за нуждите на
катедра „Техническа механика“; професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия, научна специалност „Обща, висша и
приложна геодезия“ – един за нуждите на катедра
„Маркшайдерство и геодезия“; професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия, научна специалност „Фотограметрия
и дистанционни методи“ – един за нуждите на
катедра „Маркшайдерство и геодезия“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи: в МГУ „Св. Иван
Рилски“, ректорат, канцелария на сектор „Студентска и преподавателска мобилност“, ет. 3,
стая 79, тел. (02) 80-60-209.
4500
731а. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, на основание Решение
№ 293 на Министерския съвет от 13 май 2014 г.
и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява
прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2014 – 2015 г., както следва:
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Области на висше обра- ОНС ДОКТОР
Ши- зование, професионални
фър направления и докторски редов- задочно
но
програми
1

2

3

4

4

Природни науки, математика и информатика
12

3

Методи и техника на геоложките изследвания

3

1

Минералогия и кристалография

0

1

Петрология

1

0

Палеонтология и стратиграфия

1

0

Регионална геология

1

0

Геотектоника

1

0

Екология и опазване на
екосистемите

1

0

Технологии за пречистване
на води

1

0

Технологии за оползотворяване и третиране на отпадъци

1

1

Системи и устройства за
опазване на околната среда

2

0

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

1

2

Автоматизация на производството (по отрасли)

1

1

Светлинна техника и източници на светлина

0

1

5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми

8

7

Геология и проучване на
полезните изкопаеми

2

0

Подземен добив на полезни
изкопаеми

1

1

Открит и подводен добив
на полезни изкопаеми

1

1

Маркшайдерство

1

1

Минно строителство

1

1

Минна аерология

0

1

4.4. Науки за земята

Механизация на мините
Общо:

2

2

21

12

Срокът за подаване на документи е 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван
Рилски“, сектор „Студентска и преподавателска
мобилност“, ректорат, ет. 3, стая 79, тел. 80-60209, Зоя Велева.
4501
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39. – Медицинският университет – София, обявява конкурси за прием на докторанти за учебната
2013/2014 г. по област на висше образование, професионално направление и следните докторски програми:
Шифър

Област на висше
образование

Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Форма на
обучение
редовно задочно

Медицински факултет
4.

Природни науки, мате4.1. Физически науки
матика и информатика

4.3.

7.

Биофизика

1

0

Биохимия

2

0

Молекулярна биология

2

0

Гастроентерология

1

0

Имунология

1

0

Лъчелечение

1

0

Нуклеарна медицина

1

0

Неврология

8

0

Неврохирургия

1

0

Обща хирургия

0

1

Офталмология

2

0

Педиатрия

0

1

Урология

0

1

1

0

Биологически
науки

Здравеопазване и спорт 7.1. Медицина

Фармацевтичен факултет
7.

Здравеопазване и спорт 7.3.

Фармация
Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет по обществено здраве

7.

Здравеопазване и спорт 7.4.

Обществено здраве

Продъл жителност та на докторант у рите е
за: редовни докторанти – 3 години; задочни –
4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в МУ – София: 1. заявление до ръководителя на съответното приемащо
структурно звено (в случая до декана на съответния
факултет); 2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома за придобита образователноквалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за успешно положени държавни
изпити и академична справка; 4. копие на трудов
договор – за участниците в конкурса за задочна
докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна
област. Докторантът има права по чл. 70, ал. 1,
т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона
за висшето образование. Същият заплаща такса

Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

1

Социална медицина и организация на здравеопазването
и фармацията

1

2

за обучение съгласно Закона за висшето образование. Срок за подаване на документи за участие
в конкурсите за докторантура в Медицинския
университет – София – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в съответните структурни звена на адрес: Медицински
факултет – 1431 София, ул. Здраве 2, деканат, ет. 1,
стая 118, сектор „Наука“, за справки – тел. 02/952 05
21 и 02/91 72 787. Фармацевтичен факултет – 1000
София, ул. Дунав 2, деканат, ет. 2, стая 53, за
справки – г-жа Емилия Иванова, тел. 02/92 36
504. Факултет по обществено здраве – 1527 София, ул. Бяло море 8, деканат, за справки – г-жа
Даниела Василева, тел. 02/94 32 304.
3804
6. – Икономическият университет – Варна,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност професор в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки,
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професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ (Информатика)
за нуждите на катедра „Информатика“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая 503,
тел. 052/830-813.
4565
585. – Европейският политехнически университет – Перник, обявява конкурси за заемане на
академични длъжности за: професори по: професионално направление 2.3. Философия (Европейски ценности и култура) – един; професионално
направление 3.7. Администрация и управление
(Публична администрация) – един; доцент по
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия (Рисуване) – един; главен асистент по професионално направление 3.7.
Администрация и управление (Публична администрация) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – Перник, п.к. 2300, ул. Св. св. Кирил
и Методий 23, тел. (+359) 76 600773, факс: (+359)
76 605 207, e-mail: оffice@epu.bg.
4488
2. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за приемане на
редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2014 – 2015 г. (приложението) в
съответствие с Решение № 293 от 13.05.2014 г. на
Министерския съвет и решение на АС на УХТ,
протокол № 24 от 14.02.2014 г., със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи до ректора на
УХТ: 1. заявление за участие в конкурс по образец;
2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на
дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението
към нея; 4. документ за платена такса за участие в
кандидат-докторантски конкурс (35 лв. за изпит по
специалност и 30 лв. за изпит по чужд език) – плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение – справка
от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост.
Всички документи се подават в рамките до седем
работни дни след изтичане на обявения срок от
2 месеца в УХТ, бул. Марица 26, Пловдив; тел. за
справки: 032/643 637; 032/603 809.
Приложение
Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – Пловдив, за учебната
2014 – 2015 г.
Ши- Области на висше обраФорма на
фър зование, професионални
обучение
направления и докторски редов- задочпрограми
на
на
3
3.8

Социални, стопански и
правни науки
Икономика
Икономика и управление

4
4.2

Природни науки, математика и информатика
Химически науки

2

-
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Ши- Области на висше обраФорма на
фър зование, професионални
обучение
направления и докторски редов- задочпрограми
на
на
Биохимия
5
5.1

1

-

2

-

Индустриална електроника

1

-

Автоматизация на производството

2

-

1

-

-

2

1

-

2

-

Хладилна технология на
хранителните продукти

1

-

Технология на плодовите
и зеленчуковите консерви

1

-

Технология на захарта и
захарните изделия

1

-

Технология на месните и
рибните продукти

1

-

Технология на зърнопреработването

-

1

Технология на продуктите
за обществено хранене

1

-

Технически науки
Машинно инженерство
Ма ш и н и и а парат и за
хранителната и вкусовата
промишленост

5.2

5.3

Електротехника, електроника и автоматика

Комуникационна и компютърна техника
Ком п ю т ърн и сис т ем и,
комплекси и мрежи
Елементи и устройства на
автоматиката и изчислителната техника

5.4

Енергетика
Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране

5.11

Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества
(вкл. ензими, хормони и
белтъчини)

5.12

Хранителни технологии

4056
37. – Националният институт по метеорология
и хидрология – БАН, София, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки
(Метеорология) в секция „Климатология и метеорологична база данни“ към департамент „Метеорология“ – един, със срок 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1784, бул. Цариградско шосе 66,
канцеларията на института – тел. 02/462-46-29.
4489
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27. – Институтът по инженерна химия при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.09. Процеси и
апарати в химичната технология за нуждите на
лаборатория „Преносни процеси в многофазни
среди“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103,
вх. Б, стая 118, тел. 979 32 88 или 0886 857 398.
4515
33. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, научна специалност
„Биофизика“ за нуждите на секция „Възбудими
структури“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
4516
39. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД – София, обявява конкурс за професор в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Медицинска радиология и
рентгенология (вкл. използване на радиоактивни
изотопи)“ за нуждите на Клиниката по образна
диагностика със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: в София,
бул. Тотлебен 21, тел. 9154400.
4526
314. – Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична
длъжност „доцент“ по професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност
„Специални отрасли (пчели)“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по животновъдни науки – Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.
4499
93. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за академичната длъжност „доцент“ по
научната специалност „Овцевъдство и козевъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в Земеделския
институт – Шумен, тел. 054/830-448.
4527
1. – „Ел Би Булгарику м“ – ЕА Д, Софи я,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на мляко и млечни продукти, Биохимия
на ферментирали млека и млечни продукти) към
Центъра за научноизследователска и развойна
дейност при „Ел Би Булгарикум“ – ЕАД, със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в „Ел Би Булгарикум“ – ЕАД, София, ул. Малашевска 12А.
4542
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36. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване на УПИ І – за жс и
коо, и ІІ-308 от кв. 223, УПИ І-309 – за жс и оо,
от кв. 233а (нов) и изменение на плана за улична
регулация на ул. Вихрен и ул. Белмекен между
квартали 233 и 233а (нов), м. Павлово – Бъкстон.
Проектът е изложен в район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 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 „Витоша“.
4495
68 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени
проекти на планове за регулация и застрояване
на кв. Абдовица (преработени върху влязла в
сила кадастрална карта) в граници: улица по
о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 29; улица по о.т. 29 – о.т. 30 – о.т. 32 – о.т. 33; улица по
о.т. 33 – о.т. 34; улица по о.т. 34 – о.т. 37 – о.т. 63 –
о.т. 61; улица по о.т. 61 – о.т. 65 – о.т. 66 – о.т. 67;
у л и ц а п о о.т. 67 – о.т. 6 8 – о.т. 2 2 6; у л и ца по о.т. 226 – о.т. 228 – о.т. 232 – о.т. 234;
у л и ц а по о.т. 2 34 – о.т. 2 38 – о.т. 2 39; у л ица по о.т. 239 – о.т. 206 – о.т. 208 – о.т. 214 –
о.т. 215 – о.т. 218 – о.т. 219; улица по о.т. 219 –
о.т. 152 – о.т. 147 – о.т. 145 – о.т. 143; ул и ца
по о.т. 143 – о.т. 142; североза па д на, за па дна и югозападна граница на кв. 6; улица по
о.т. 60 – о.т. 58 – о.т. 57 – о.т. 56; западна, южна
и северна граница на кв. 1а; улица по о.т. 21 –
о.т. 19 – о.т. 15 – о.т. 12 – о.т. 10 – о.т. 1, които
са изложени в район „Искър“. Заинтересованите могат да направят писмени възражения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ чрез район „Искър“ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4496
68. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 10 ЗУТ съобщава, че са изработени планове за
регулация и застрояване на кв. Димитър Миленков (преработени върху влязла в сила кадастрална
карта) в граници: улица по о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 10;
улица по о.т. 10 – о.т. 11 – о.т. 46; улица по
о.т. 46 – о.т. 60 – о.т. 264а; улица по о.т. 264 –
о.т. 254 – о.т. 187 – о.т. 212; улица по о.т. 212 –
о.т. 214 – о.т. 218 – о.т. 219 – о.т. 220; улица по
о.т. 220 – о.т. 222 – о.т. 224 – о.т. 225; южна и
западна граница на кв. 29; улица по о.т. 231 –
о.т. 232 – о.т. 238 – о.т. 239 – о.т. 241 – о.т. 243 –
о.т. 172 – о.т. 168 – о.т. 166 – о.т. 163 – о.т. 162 –
о.т. 160; южна, югозападна и северозападна граница на кв. 7; улица по о.т. 149 – о.т. 33 – о.т. 32 –
о.т. 31 – о.т. 30 – о.т. 28; кв. 30; улица по о.т. 31 –
о.т. 27 – о.т. 1, кои т о са из ложен и в ра йон
„Искър“. Заинтересованите могат да направят
писмени възражения и искания по проекта на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ чрез район „Искър“
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4462
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45. – Община Вълчи дол, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за обект:
„Заустване на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие в УПИ I, кв. 49 по плана на
с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, област
Варна“, собственост на „Хранинвест“ – ЕООД.
Целта на ПУП – ПП е да се отрази трасето на
тръбопровод за отпадъчни води от млекопреработвателното предприятие и неговата сервитутна
линия в КВС на землището, да се покаже през
кои имоти ще преминат тръбопроводът и неговият сервитут, каква площ ще бъде засегната,
каква е тяхната собственост и да се изготвят
баланси съгласно Наредба № 8 от 14.06.2001 г.
Една част от тръбопровода преминава по улица
в населеното място, а другата част преминава
по полски път № 000141 и имот № 040001 от
КВС на землището. Дължината на трасето в
регулацията на селото е L=94,84 м, а извън регулацията L=214,00 м. Проектът за ПУП – ПП
е на разположение на заинтересованите лица
в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“, ет. 2, стая 203, сградата на
общината. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до общинската администрация.
4442
46. – Община Вълчи дол, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за обект:
„Кабелна линия 20 kV за захранване на мотел с
ресторант в ПИ № 000228 по КВС на с. Брестак,
община Вълчи дол, област Варна“, с възложител
Димитър Димитров. Разработен е предварителен
проект на ПУП – ПП за трасе на кабелна линия
за захранване на ПИ № 000228 в землището на
с. Брестак, община Вълчи дол. Парцеларният
п лан оп редел я разполагането на кабелната
линия и съоръжения във всеки поземлен имот,
дава площта на сервитута на електропровода,
броя на засегнатите имоти и други подробности.
Разработени са два варианта на трасето. Общата
дължина на трасето във вариант I е L=626,60 м,
а във вариа н т I I L=596, 36 м. Пр о ек т ът за
ПУП – ПП е на разположение на заинтересованите лица в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“, ет. 2, стая 203,
сградата на общината. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация.
4471
387. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за създаване на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура (трасе за електропровод)
за захранване на ПИ 36498.702.1975 в местността
Бадемлика, землище гр. Карлово, преминаващ
през ПИ с ид. 36498.702.9536 – селскостопански,
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горски, ведомствен път – публична общинска
собственост на Община Карлово. Проектът е
изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата
на общинската администрация. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.
4474
459. – Община гр. Средец, област Бу ргас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за поземлен
имот УПИ І-017032 – за птицеферма, в местността
Каба зорна, землището на с. Малина, община
Средец, област Бургас, по КВС за изграждане
на трасе на водопровод от ПИ № 014002 до
поземлен имот УПИ І-017032, собственост на
„ЕТИ – 81“ – ООД. Трасето на водопровода минава през имот 014002 – изоставена нива, имот
000152 – асфалтов път, имот 000146 – полски път,
УПИ І-017032 – птицеферма. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят с проекта (който се намира в
общината) и да направят писмени възражения и
искания по него, ако има такива.
4525
25. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
външно ел. захранване и външно водопроводно
захранване на имот с идентификатор 73496.19.270
от КККР – гр. Тутракан, собственост на „Голд
Кроун“ – ЕООД, гр. Тутракан, представлявано
от Мариан Ангелов Ганев. Външното кабелно
захранване е с начало в точка № 1 (СБС № 44),
която е разположена в ПИ № 73496.20.8, и завършва
в точка № 4 (КШ) в ПИ № 73496.19.270. Общата
дължина на проектното трасе е 277,19 м. Външното водопроводно захранване е с начало в точка
№ 1 (съществ. АЦ ∅ 80 мм), която е разположена
в ПИ № 73496.19.253, и завършва в точка № 4
(ВШ) в ПИ № 73496.19.270. Общата дължина
на проектното трасе е 183,01 м. Приложено е
Решение № КЗЗ-12 от 18.06.2014 г. на Министерството на земеделието и храните, Комисията за
земеделските земи. Плановете и придружаващата
ги документация са изложени в сградата на общинската администрация, ул. Трансмариска 31,
стая 13, ет. ІІ. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4497
10. – Община с. Ценово, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са
изработени проекти за подробни устройствени
планове (ПУП) – парцеларни планове (ПП) –
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за трасета на водопроводи и водопроводни отклонения, необходими за захранване с вода, за
следните обекти:
1. „Водопроводно отклонение за „Горски и
ловен кантон“ до ПИ 000088, местността Пирамидата, по КВС на с. Караманово, община Ценово.
Проектното трасе е с дължина 2575 м и се засягат
ПИ 000081, 000092, 000109, 000142, 000148, 000154,
000156, 000544, 000550, 000551 и 071010.
2. „Водоснабдяване на паметник „Християнски кръст“ в ПИ 000379, местността Бог баир по
КВС на с. Ценово, община Ценово. Проектното
трасе е с дължина 268 м и се засяга ПИ 000379.
3. „Водопроводно отклонение за гробищен
парк в ПИ 000318, местността Драка баир по
КВС на с. Ценово, община Ценово“. Проектното
трасе е с дължина 330 м и се засяга ПИ 000322.
4. „Водопроводно отклонение за гробищен
парк в ПИ 000106 по КВС на с. Долна Студена,
община Ценово“. Проектното трасе е с дължина
262 м и се засягат ПИ 000103, 000105, 000512 и
000515.
5. „Водопроводно отклонение за гробищен
парк в ПИ 000094, местността Мелницата по
КВС на с. Новград, община Ценово“. Проектното
трасе е с дължина 586 м и се засягат ПИ 000080,
000083 и 000283.
6. „Водопроводно отклонение за гробищен
парк в ПИ 000020, местността Зад лозята по
КВС на с. Кривина, община Ценово“. Проектното
трасе е с дължина 123 м и се засяга ПИ 000017.
7. „Водопроводно отклонение за гробищен парк
в ПИ 000105, местността Зад гробищата по КВС
на с. Пиперково, община Ценово“. Проектното
трасе е с дължина 56 м и се засяга ПИ 000104.
8. „Водопроводно отклонение за гробищен
парк в ПИ 000008, местността До село по КВС
на с. Джулюница, община Ценово“. Проектното
трасе е с дължина 89 м и се засяга ПИ 000010.
9. „Водопроводно отклонение за гробищен
парк в ПИ 000601, местността Метяна кошара
по КВС на с. Беляново, община Ценово“. Проектното трасе е с дължина 259 м и се засягат
ПИ 000203, 000308, 000501 и 000801.
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 проектите до общинската администрация – с. Ценово,
ет. 3, стая 304.
4564

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Районната прокуратура – Пазарджик,
подаден против Решение № 659 от 27.03.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Септември, взето по
протокол № 47 от 27.03.2014 г. С протестираното решение ОбС – гр. Септември, е обявил ПИ
№ 012119 с площ 33,214 дка в местността Стара
мера по плана за земеразделяне на с. Ковачево,
с начин на трайно ползване „пасище с храсти“
от имот – публична общинска собственост, в
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имот – частна общинска собственост. По протеста е образувано адм. д. № 448/2014 г. по описа
на Административния съд – Пазарджик, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 2.09.2014 г. от 10 ч.
4566
Врачанският районен съд, V гр. състав, призовава Людовик Герги с последен адрес Враца,
ул. Ангел Грамчев 4, вх. А, ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.09.2014 г.
в 12 ч. като ответник по гр. д. № 2469/2014 г.,
заведено от Цветелина Димитрова Борисова от
Враца, за развод. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4502
Разложкият районен съд уведомява Емилия
Василиос Цеклеоф, родена на 18.01.1934 г., от
Канада – Торонто, сега с неизвестен адрес в
Република България, че срещу нея е предявен
иск за делба по гр. д. № 1121/2014 г. по описа
на съда. Указва на Емилия Висилиос Цеклеоф,
че може в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да получи книжата по
делото в канцеларията на Районния съд – Разлог,
стая № 4, както и да посочи адрес в страната,
на който да бъде призована по делото.
4528
Разложкият районен съд уведомява Кирякула Николова Цеклеоф (Ст. Джордж по мъж),
родена на 14.06.1962 г., от Канада – Торонто,
сега с неизвестен адрес в Република България,
че срещу нея е предявен иск за делба по гр. д.
№ 1121/2013 г. по описа на съда. Указва на Кирякула Николова Цеклеоф (Ст. Джордж по мъж),
че може в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да получи книжата по
делото в канцеларията на Районния съд – Разлог,
стая № 4, както и да посочи адрес в страната,
на който да бъде призована по делото.
4529
Тутраканският районен съд призовава Ибрахим Сойлу, роден на 2.12.1928 г., с неизвестен
адрес, 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 Исмаил
Реджеб Алим иск с правно основание чл. 79 ЗС
по гр.д. № 240/2014 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.
4567
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че на 20.03.2014 г.
в Окръжния съд – Търговище, е образувано гр.д.
№ 74/2014 г. по искане от 20.03.2014 г. на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) с БУЛСТАТ 131463734 против
Росен Маринов Йорданов и Албена Йорданова
Иванова, двамата с адрес за призоваване с. Славяново, община Попово, ул. Теменуга 2, и ЕТ
Росен Йорданов с фирма „Юзеиров-3“ – ЕООД,
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ЕИК 200197432, със седалище и адрес на управление: с. Славяново, община Попово, ул. Теменуга 2, за отнемане в полза на държавата
на с лед но т о и м у щес т во на обща с т ой нос т
1 022 048,62 лв., а именно:
– апартамент № 7, намиращ се в гр. Попово,
ул. Панайот Хитов 25, ведно с избено помещение № 4 – имотът е собственост на Росен
Маринов Йорданов;
– сумата в размер 1561 лв. по сметка № BG
43 BPBI 7943 1076 2195 01 в „Юробанк България“ – А Д, с титуляр Росен Маринов Йорданов;
– су мата в размер 7152,61 лв. по смет ка
№ BG 25 BPBI 7943 1476 2195 01 с титуляр Росен
Маринов Йорданов;
– сумата в размер 14 690,65 лв. по разплащателна сметка в евро № BG 29 STSA93000013326495
в банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр Росен Маринов
Йорданов;
– сумата в размер 831,90 лв. по разплащателна сметка № BG 03 STSA 9300 0019 6678 53 в
банка „ДСК“ – ЕА Д, с титуляр Росен Маринов
Йорданов;
– сумата в размер 659,96 лв. по разплащателна сметка в левове № BG 11 UBBS 8002
1025 9700 30 в „ОББ“ – А Д, с титуляр Росен
Маринов Йорданов;
– сумата в размер 2816,56 лв. по разплащателна сметка в евро № BG 36 UBBS 8503 1410
2600 01 в „ОББ“ – А Д, с титуляр Росен Маринов
Йорданов;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 500 дружествени дяла по
10 лв. всеки, притежавани от Росен Маринов
Йорда нов в к а п и та ла (50 0 0 л в.) на „Юзеиров-3“ – ЕООД, ЕИК 200197432, с. Славяново,
ул. Теменуга 2, община Попово, представлявано
от Росен Маринов Йорданов;
– сумата в размер 4500 лв., представляваща
равностойността на 90 дружествени дяла по
50 лв. всеки, притежавани от Росен Маринов
Йорданов в капитала (5000 лв.) на „Ардем Лимитид“ – ООД, ЕИК 175360440, София, район
„Средец“, ул. Съборна 3, вх. В, ап. 1, представлявано от Атанас Маринов Йорданов;
– поземлен имот с кадастрален № 438 по
плана с. Славяново, община Попово, с площ
830 кв. м заедно с полумасивна сграда, УПИ ІV,
с кадастрален № 438 с площ 830 кв. м, собственост на Росен Маринов Йорданов и на А лбена
Йорданова Иванова;
– поземлен имот № 019066, представляващ
нива, с площ 4,892 дка, VІІ категория, с. Голямо Градище, община Опака, м. Дюзтарла,
собственост на Росен Маринов Йорданов и на
А лбена Йорданова Иванова;
– поземлен имот № 071029, представляващ
изоставена нива, с площ 2,999 дка, VІ категория, с. Садина, община Попово, м. Кур дере;
– поземлен имот № 081016, представляващ
изоставена нива, с площ 9,399 дка, VІІ категория, с. Садина, община Попово, м. Коин пунар;
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– поземлен имот № 081017, представляващ
изоставена нива, с площ 13,000 дка, VІІ категория, с. Садина, община Попово, м. Коин пунар,
собственост на Росен Маринов Йорданов и на
Албена Йорданова Иванова;
– поземлен имот № 032030, представляващ
пасище, мера, с площ 9,224 дка, V категория,
с. Захари Стояново, община Опака, м. Кали
керез, собственост на Росен Маринов Йорданов
и на Албена Йорданова Иванова;
– поземлен имот № 026057, представляващ
нива, с площ 7,001 дка, ІІІ категория, с. Захари Стояново, община Попово, м. Горна Елия,
собственост на Росен Маринов Йорданов и на
Албена Йорданова Иванова;
– товарен автомобил, марка „Фиат Мареа“, с
рег. № Т 6435 ХТ, първа регистрация: 31.12.1996 г.,
собственост на Росен Маринов Йорданов и на
Албена Йорданова Иванова;
– лек автомобил, марка „Форд Мондео“, с рег.
№ Т 4749 КТ, първа регистрация: 14.08.1995 г.,
собственост на Росен Маринов Йорданов и на
Албена Йорданова Иванова;
– сумата в размер 17 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на поземлен имот № 010069, представляващ нива,
с площ 21,989 дка, ІV категория, с. Осиково,
община Попово, м. Чайоулу;
– за сумата в размер 6817 лв. поземлен имот
№ 019080, представляващ нива, с площ 7,841 дка,
V І к ат ег ори я, с. Оси ково, общ и на Попово,
м. Айкъна;
– поземлен имот № 012155, представляващ
нива, с площ 11,576 дка, V категория, с. Осиково,
община Попово, м. Гергина;
– поземлен имот № 011004, представляващ
нива, с площ 7,571 дка, V категория, с. Осиково,
община Попово, м. Ададжика;
– сумата в размер 8750 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 097014, представляващ
затревена нива, с площ 7,600 дка, Х категория,
гр. Опака, община Опака, м. Латкурут;
– поземлен имот № 067011, представляващ
нива, с площ 5,000 дка, ІV категория, гр. Опака,
община Опака, м. Козе поле;
– поземлен имот № 281009, представляващ
лозе, с площ 3,300 дка, VІ категория, гр. Опака,
община Опака, м. Кукушиник;
– сумата в размер 4000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 073019, представляващ
пасище, мера, с площ 8,378 дка, ІХ категория,
с. Паламарица, община Попово, м. Чепес;
– поземлен имот № 086008, представляващ
пасище, мера, с площ 3,000 дка, ІІІ категория,
с. Паламарица, община Попово, м. Саръ борду;
– поземлен имот № 158007, представляващ
овощна градина, с площ 2,227 дка, ІІІ категория,
с. Паламарица, община Попово, м. Вишните;
– сумата в размер 3600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 077009, представляващ
нива, с площ 7,903 дка, ІІІ категория, с. Люблен,
община Опака, м. Мешебой;
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– сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 063012, представляващ
нива, с площ 6,998 дка, V категория – 3,747 дка,
и ІІІ категория – 3,251 дка, с. Люблен, община
Опака, м. Кий дол;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 013013, представляващ
нива, с площ 16,196 дка, ІV категория, с. Козица,
община Попово, м. Средния комат;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 160008, представляващ
нива, с площ 7,701 дка, ІІІ категория, с. Глогинка,
община Попово, м. Насуфно;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 010005, представляващ
нива, с площ 6,000 дка, ІХ категория, с. Зараево,
община Попово. м. Кюклюци;
– сумата в размер 4000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 011008, представляващ нива,
с площ 3,000 дка, ІХ категория – 2,375 дка, V категория – 0,583 дка, и ІІІ категория – 0,0042 дка,
с. Паламарца, община Попово, м. Бахче борун;
– сумата в размер 4000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 055053, представляващ
пасище, мера, с площ 3,312 дка, ІІІ категория,
с. Паламарца, община Попово, м. Бакаджик;
– сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 119001, представляващ
нива, с площ 12,600 дка, ІІІ категория, с. Глогинка, община Попово, м. Юртлук;
– сумата в размер 4000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 023006, представляващ
нива, с площ 10,000 дка, ІІІ категория – 9,474 дка,
ІV категория – 0,525 дка, с. Помощица, община
Попово, м. Под могилита;
– сумата в размер 4000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 016019, представляващ
нива, с площ 3,999 дка, ІХ категория, с. Паламарца, община Попово, м. Кара чамъс; поземлен
имот № 158129, представляващ овощна градина,
с площ 3,125 дка, ІІІ категория, с. Паламарца,
община Попово, м. Вишните;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на: поземлен имот № 179022, представляващ
нива, с площ 7,000 дка, V категория, гр. Опака,
община Опака, м. Ялъ;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 239004, представляващ
нива, с площ 9,201 дка, V категория, гр. Опака,
община Опака, м. Салвалар;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
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– поземлен имот № 021075, представляващ
нива, с площ 13,627 дка, ІV категория, с. Цар
Асен, община Попово, м. Тренкетя;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
– поземлен имот № 058009, представляващ
полска култура, с площ 13,798 дка, VІІІ категория, с. Ковачевец, община Попово, м. Маращи;
– поземлен имот № 067064, представляващ
нива, с площ 10,670 дка, ІV категория, с. Баба
Тонка, община Попово, м. Коджа даа, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 013007, представляващ
нива, с площ 3,340 дка, ІV категория, с. Манастирица, община Опака, м. Голям стубел,
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 010054, представляващ
нива, с площ 2,790 дка, ІV категория, с. Баба
Тонка, община Попово, м. Каваците;
– поземлен имот № 010116, представляващ
нива, с площ 3,226 дка, VІ категория, с. Баба
Тонка, община Попово, м. До селото;
– поземлен имот № 014010, представляващ друга селскостопанска територия, с площ 2,400 дка,
VІ категория, с. Баба Тонка, община Попово,
м. Гяур Екенлик;
– поземлен имот № 025013, представляващ
нива, с площ 8,730 дка, V категория, с. Баба
Тонка, община Попово, м. Корията,
– поземлен имот № 041015, представляващ
нива, с площ 7,275 дка, ІІІ категория, с. Баба
Тонка, община Попово, м. Кършиекенлик;
– поземлен имот № 054014, представляващ
нива, с площ 8,439 дка, VІ категория, с. Баба
Тонка, община Попово, м. Каведжик;
– поземлен имот № 015020, представляващ
изоставена нива, с площ 7,372 дка, VІ категория,
с. Баба Тонка, община Попово, м. Турсуна,
– поземлен имот № 031003, представляващ
изоставена нива, с площ 1,285 дка, V категория,
с. Баба Тонка, община Попово, м. Чавдар тарла;
– поземлен имот № 032013, представляващ
нива, с площ 8,873 дка, ІV категория, с. Баба
Тонка, община Попово, м. Чавдар тарла;
– поземлен имот № 040008, представляващ
нива, с площ 11,775 дка, ІІІ категория, с. Баба
Тонка, община Попово, м. Чамурлук;
– поземлен имот № 046009, представляващ
нива, с площ 4,000 дка, VІ категория, с. Баба
Тонка, община Попово, м. До селото, собственост
на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 591, с площ 2215 кв. м, в
с. Славяново, община Попово, ведно с масивна
едноетажна сграда със застроена площ 228 кв. м,
за което е отреден УПИ VІІ за имот с № 591,
с площ 2190 кв. м, отреден за фурна, кв. 50 по
плана на с. Славяново, община Попово, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 033037, представляващ
нива, с площ 1,801 дка, ІV категория, с. Славяново, община Попово, м. Анзаалан;
– поземлен имот № 081019, представляващ
нива, с площ 4,050 дка, ІV категория, с. Славяново, община Попово, м. Турсуна;
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– поземлен имот № 069018, представляващ
нива, с площ 1,800 дка, ІV категория, с. Славяново, община Попово, м. Буюк орман;
– поземлен имот № 041021, представляващ
нива, с площ 3,780 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община Попово, м. Арпалък, собственост
на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 035003, представляващ
нива, с площ 6,798 дка, V категория, с. Долец,
община Попово, м. Голо бърдо, собственост на
„Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 048003, представляващ
изоставена ливада, с площ 4,042 дка, ІІІ категория, с. Карайсен, община Павликени, м. Балкана,
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 016004, представляващ
нива с площ 5,700 дка, ІХ категория, гр. Килифарево, община Велико Търново, м. Гробницата,
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 243026, представляващ
нива с площ 4,200 дка, ІІІ категория, гр. Килифарево, община Велико Търново, м. Калдаръма;
– поземлен имот № 041049, представляващ
нива с площ 13,199 дка, ІІІ категория – 11,175 дка,
ІХ категория – 2,024 дка, гр. Килифарево, община Велико Търново, м. Калдаръма, собственост
на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 054116, представляващ
пасище с храсти, с площ 8,300 дка, ІV категория,
с. Ганчовец, община Дряново, м. Усойната;
– поземлен имот № 064008, представляващ
пасище, мера, с площ 8,303 дка, V категория,
с. Ганчовец, община Дряново, м. Дядово Цонево;
– поземлен имот № 033017, представляващ
зеленчукова култура, с площ 0,154 дка, ІV категория, с. Ганчовец, община Дряново, м. Долната
воденица, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 023004, представляващ
нива, с площ 12,993 дка, ІІІ категория, с. Баба
Тонка, община Попово, м. Калушки коренежи,
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 081003, представляващ
посевна площ, с площ 6,801 дка, ІV категория,
с. Горица, община Попово, м. Ченгенлик;
– поземлен имот № 066010, представляващ
овощна градина, с площ 6,801 дка, ІV категория, с. Горица, община Попово, м. Чукур чаир,
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 005017, представляващ
посевна площ, с площ 4,700 дка, ІІІ категория,
с. Берковски, община Попово, м. Юртлук;
– поземлен имот № 042006, представляващ
посевна площ, с площ 4,035 дка, VІ категория,
с. Берковски, община Попово, м. Авлията;
– поземлен имот № 018611, представляващ
посевна площ, с площ 15,650 дка, ІV категория,
с. Берковски, община Попово, м. Могилата;
– поземлен имот № 043001, представляващ
посевна площ, с площ 4,308 дка, V категория,
с. Берковски, община Попово, м. Ашайкинлик,
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 005018, представляващ
посевна площ, с площ 4,700 дка, ІІІ категория,
с. Берковски, община Попово, м. Юртлук;
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– поземлен имот № 042005, представляващ
посевна площ, с площ 4,035 дка, VІ категория,
с. Берковски, общ. Попово, м. Авлията;
– поземлен имот № 018610, представляващ
посевна площ, с площ 14,308 дка, ІV категория,
с. Берковски, община Попово, м. Могилата;
– поземлен имот № 040009, представляващ
посевна площ, с площ 5,177 дка, V категория,
с. Берковски, община Попово, м. Димиртърла,
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 047005, представляващ
посевна площ, с площ 6,847 дка, V категория,
с. Берковски, община Попово, м. Шайкинлик;
– поземлен имот № 032006, представляващ
посевна площ, с площ 4,426 дка, V категория,
с. Берковски, община Попово, м. Авлията, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот с кад. № 2, с площ 1175 кв. м
ведно с построените в него жилищна сграда,
за който е отреден УПИ II (втори), кад. № 2
от квартал 76, с. Славяново, община Попово,
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 040037, представляващ
нива, с площ 4,950 дка, ІV категория, с. Славяново, община Попово, м. Сърта, собственост на
„Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 039038, представляващ
нива, с площ 2,700 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община Попово, м. Юртлук;
– поземлен имот № 067062, представляващ
нива, с площ 4,861 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община Попово, м. Биук орман;
– поземлен имот № 083029, представляващ
нива, с площ 2,700 дка, ІV категория, с. Славяново, община Попово, м. Турсуна;
– поземлен имот № 065013, представляващ
нива, с площ 6,301 дка, ІV категория, с. Славяново, община Попово, м. Казалджик;
– поземлен имот № 054017, представляващ
н и ва, с п лощ 3,60 0 д к а, о т кои т о І Х к ат егория – 1,084 дка, и V категория – 2,516 дка,
с. Славяново, община Попово, м. Ела орман,
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 034004, представляващ
нива, с площ 2,450 дка, ІV категория, с. Манастирица, община Попово, м. Юрта;
– поземлен имот № 037004, представляващ
изоставена нива, с площ 0,500 дка, V категория,
с. Манастирица, община Попово, м. Чукурдере,
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 034007, представляващ
нива, с площ 2,940 дка, ІV категория, с. Манастирица, община Попово, м. Юрта, собственост
на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 046027, друга нива, с площ
0,398 дка, V категория, с. Манастирица, община
Попово, м. Фаянса;
– поземлен имот № 075003, ливада, терен, с
площ 4,504 дка, V категория, с. Манастирица,
община Попово, м. Буюк дере;
– поземлен имот № 101246, друго лозе, с
площ 1,194 дка, V категория, с. Манастирица,
община Попово, м. В лозята, собственост на
„Юзеиров-3“ – ЕООД;
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– по з ем лен и мо т с к а д. № 505, с п лощ
1354 кв. м, заедно със застрена в него жилищна
сграда, за която е отреден УПИ VII-505, с площ
1350 кв. м, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 023018, нива с площ
9,701 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Калушки коренежи, собственост на
„Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 028006, нива с площ
6,207 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Каваците;
– поземлен имот № 011035, нива, с площ
5,315 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Алънлари;
– поземлен имот № 045001, нива, с площ
4,849 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. До селото;
– поземлен имот № 064012, нива, с площ
2,231 дка, VІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Са дина, собст веност на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 015017, нива, с площ
1,942 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Турсуна;
– поземлен имот № 015032, нива, с площ
4,850 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Турсуна;
– поземлен имот № 057015, нива, с площ
3,685 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Узун Екенлик;
– поземлен имот № 045013, нива, с площ
3,105 дка, VІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Каведжик;
– поземлен имот № 021008, нива, с площ
4,857 дка, VІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Айвас Тарла;
– поземлен имот № 046027, нива, с площ
2,716 дка, VІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. До селото, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 039009, посевна площ от
25,667 дка, ІІІ категория, с. Берковски, община
Попово, м. Демиртърла;
– поземлен имот № 046004, посевна площ от
11,567 дка, V категория, с. Берковски, община
Попово, м. Ашайкинлик;
– поземлен имот № 059003, посевна площ от
9,937 дка, V категория, с. Берковски, община
Попово, м. Ямата;
– поземлен имот № 066011, лозе, с площ
0,222 дка, V категория, с. Берковски, община
Попово, м. Ашайкинлик;
– поземлен имот № 066021, лозе, с площ
0,937 дка, V категория, с. Берковски, община
Попово, м. Ашайкинлик, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 020079, нива, с площ
2,699 дка, от които ІV категория – 0,065 дка, и
ІІІ категория – 2,634 дка, с. Славяново, община
Попово, м. Дован орман;
– поземлен имот № 022010, нива, с площ
2,480 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Алфатлък;
– поземлен имот № 042043, нива, с площ
3,870 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Дялмеджа;
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– поземлен имот № 051040, нива, с площ
6,300 дка, V категория, с. Славяново, община
Попово, м. Малката ела;
– поземлен имот № 080032, нива, с площ
3,150 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община
Попово, м. Гьозлето;
– поземлен имот № 053011, нива, с площ
4,229 дка, V категория, с. Славяново, община
Попово, м. Голямата ела;
– поземлен имот № 069052, нива, с площ
2,700 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Биук Орманк, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 023010, посевна площ, с
площ 13,787 дка, от които V категория – 3,601 дка,
и ІV категория – 10,186 дка, с. Горица, община
Попово, м. А ланри, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– урегулиран поземлен имот XII с кадастрален
№ 417, с площ 760 кв. м, незастроен, в квартал
43 по плана на с. Славяново, община Попово,
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 056012, посевна площ
от 14,869 дка, ІV категория, с. Горица, община
Попово, м. Аланлари;
– поземлен имот № 024003, ливада, с площ
16,039 дка, І V категори я, с. Горица, община
Попово, м. Топърлъка, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 043027, нива, с площ
6,305 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Каршиекенлик;
– поземлен имот № 047012, нива, с площ
2,133 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. До селото;
– поземлен имот № 066018, изоставена нива,
с площ 2,134 дка, VІ категория, с. Баба Тонка,
община Попово, м. Садина, собственост на
„Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 041003, посевна площ
от 11,482 дка, ІV категория, с. Горица, община
Попово, м. Каябаш;
– поземлен имот № 0701014, посевна площ
от 4,502 дка, VІ категория, с. Горица, община
Попово, м. Б. Сърт, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 026017, нива, с площ
14,241 дка, V категория – 1,328 дка, и ІV кат ег ори я – 12 ,913 д к а, с. С ла вя ново, общ и на
Попово, м. Мандрата, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 015002, пасище, мера,
с площ 15,000 дка, VІ категория – 12,900 дка,
и V категория – 2,100 дка, с. Иванча, община
Попово, м. Лозята;
– поземлен имот № 055006, нива, с площ
1,0 0 0 дка, V І категори я, с. Иванча, община
Попово, м. В реката, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 053009, нива, с площ
10,281 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община Попово, м. Срещу бракница, собственост на
„Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 033007, нива, с площ
4,559 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Чавдар тарла;
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– поземлен имот № 039002, нива, с площ
11,058 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Коренежите, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 030016, нива, с площ
6,856 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Чавдар тарла;
– поземлен имот № 054013, нива, с площ
10,864 дка, VІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Каведжик;
– поземлен имот № 010168, нива, с площ
9,141 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Ени юртлук;
– поземлен имот № 023009, нива, с площ
8,760 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Калушки коренежи;
– поземлен имот № 019014, нива, с площ
6,695 дка, V категори я – 0,371 дка, и І V кат ег ори я – 6,324 д ка, с. Баба Тон ка, общ и на
Попово, м. Бараклъка, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 022003, нива, с площ
7,920 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Алфатлък;
– поземлен имот № 020091, нива, с площ
5,400 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Дован орман;
– поземлен имот № 022021, нива, с площ
4,050 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Алфатлък, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 020090, нива, с площ
9,900 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Дован орман;
– поземлен имот № 027043, нива, с площ
3,689 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Мандрата;
– поземлен имот № 022022, нива, с площ
4,950 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Алфатлък, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 027042, нива, с площ
2,880 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Мандрата;
– поземлен имот № 027041, нива, с площ
2,700 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Мандрата, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 019005, посевна площ
от 15,275 дка, ІІІ категория, с. Горица, община
Попово, м. Олуклий, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 051010, нива, с площ
3,601 дка, V категория, с. Славяново, община
Попово, м. Алма дере;
– поземлен имот № 064021, нива, с площ
6,300 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община
Попово, м. Казалджик;
– поземлен имот № 070021, нива, с площ
2,700 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Черкезлик, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 060048, нива, с площ
5,400 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община
Попово, м. Казалджик;
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– поземлен имот № 080031, нива, с площ
3,330 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община
Попово, м. Гьозлето, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 039070, нива, с площ
0,809 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община
Попово, м. Юртлук;
– поземлен имот № 039057, нива, с площ
0,833 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община
Попово, м. Юртлук;
– поземлен имот № 060046, нива, с площ
3,891 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община
Попово, м. Казалджик;
– поземлен имот № 064025, нива, с площ
3,809 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община
Попово, м. Казалджик, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 022037, нива, с площ
7,020 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Алфатлък, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 017010, нива, с площ
2,070 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Бахлък;
– поземлен имот № 076002, нива, с площ
3,941 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Кавака;
– поземлен имот № 032009, нива, с площ
6,319 дка, от които V категория – 0,468 дка, и
ІV категория – 5,851 дка, с. Славяново, община
Попово, м. Къшлата, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 033001, нива, с площ
2,700 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Анзаалан;
– поземлен имот № 075001, нива, с площ
2,700 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. К авака, собст веност на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 033054, нива, с площ
3,960 дка, ІV категория – 3,842 дка, и ІХ категория – 0,118 дка, с. Славяново, община Попово,
м. Анзаалан;
– поземлен имот № 032029, нива, с площ
2,700 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Къшлата, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 087011, нива, с площ
4,499 дка, ІV категория – 2,194 дка, и ІХ категория – 2,305 дка, с. Славяново, община Попово,
м. Айвас Тарла;
– поземлен имот № 030015, нива, с площ
3,240 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Кабаклък;
– поземлен имот № 084029, нива, с площ
2,700 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Ту рсу на, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– УПИ ХХV с площ 745 кв. м, отреден за
имота с кадастрален № 521 ведно с построените
в него жилищна сграда и стопанска постройка,
намиращ се в кв. 37, с. Гагово, община Попово,
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 057001, нива, с площ
13,769 дка, V категория, с. Славяново, община
Попово, м. Ела орман;
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– поземлен имот № 040068, нива, с площ
3,420 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Дял Меджа;
– поземлен имот № 047039, нива, с площ
2,251 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Дял Меджа;
– поземлен имот № 027076, нива, с площ
2,250 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Мандрата;
– поземлен имот № 050007, нива, с площ
2,879 дка, V категория, с. Славяново, община
Попово, м. Мандрата;
– поземлен имот № 083048, нива, с площ
6,300 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Ту рсу на, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 012009, нива, с площ
0,897 дка, V категория, с. Славяново, община
Попово, м. Под селото;
– поземлен имот № 020107, нива, с площ
1,764 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Дован орман;
– поземлен имот № 051017, нива, с площ
4,050 дка, V категория – 3,397 дка, и ІХ категория – 0,653 дка, с. Славяново, община Попово,
м. Дял Меджа;
– поземлен имот № 067055, нива, с площ
5,529 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община
Попово, м. Буик орман;
– поземлен имот № 078007, нива, с площ
2,970 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община
Попово, м. Анзаалан, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 069014, нива, с площ
4,499 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Буик орман, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 021022, нива, с площ
1,940 дка, VІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Айвас Тарла;
– поземлен имот № 025003, ливада, с площ
0,970 дка, VІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Корията;
– поземлен имот № 025010, нива, с площ
2,909 дка, V категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Корията;
– поземлен имот № 028001, нива, с площ
2,910 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Каваците;
– поземлен имот № 067017, нива, с площ
21,341 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Коджа даа, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 023005, нива, с площ
17,459 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Калушки коренежи, собственост на
„Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 022004, нива, с площ
6,571 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Алфатлък, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 021004, нива, с площ
5,820 дка, VІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Айвас Тарла;
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– поземлен имот № 023007, нива, с площ
9,991 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Калушки коренежи;
– поземлен имот № 040017, изоставена нива,
с площ 1,940 дка, V категория, с. Баба Тонка,
община Попово, м. Каршиекенлик;
– поземлен имот № 065003, нива, с площ
4,365 дка, VІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Садина;
– поземлен имот № 049001, нива, с площ
9,895 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Срещу бракница;
– поземлен имот № 040018, нива, с площ
3,880 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Чамурлук, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 054011, нива, с площ
21,340 дка, VІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. До селото;
– поземлен имот № 011010, нива, с площ
2,916 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Алънлари, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 056028, нива, с площ
3,150 дка, І V категори я – 1,912 дка, и V кат ег орри я – 1,238 д ка, с. Сла вя ново, общ и на
Попово, м. Ела орман, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 056029, нива, с площ
3,239 дка, V категория, с. Славяново, община
Попово, м. Ела орман, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот с кадастрален № 436, с площ
800 кв. м, ведно с масивна жилищна сграда,
пристройка и стопанска постройка, УПИ ІХ,
с площ 840 кв. м, кв. 38, с. Славяново, община
Попово, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 025071, нива, с площ
2,700 дка, V категория – 1,210 дка, и ІV категория – 1,490 дка, с. Славяново, община Попово,
м. Мандрата;
– поземлен имот № 028047, нива, с площ
6,300 дка, V категория – 0,690 дка, и ІV категория – 5,610 дка, с. Славяново, община Попово,
м. Клисаджик;
– поземлен имот № 039067, нива с площ
1,500 дка, ІІІ категория, м. Юрлук, с. Славяново;
– поземлен имот № 048024, нива, с площ
2,340 дка, V категория, с. Славяново, община
Попово, м. Алчака;
– поземлен имот № 050004, нива, с площ
1,260 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община
Попово, м. Кеневерлик;
– поземлен имот № 051060, нива, с площ
5,491 дка, V категория, с. Славяново, община
Попово, м. Малката ела;
– поземлен имот № 085022, нива, с площ
2,071 дка, VІ категория – 0,980 дка, и ІV категория – 1,091 дка, с. Славяново, община Попово,
м. Турсуна;
– поземлен имот № 058034, нива, с площ
4,200 дка, V категория – 2,896 дка, и ІV категория – 1,304 дка, с. Славяново, община Попово,
м. Голямата ела;
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– поземлен имот № 049040, нива, с площ
2,610 дка, V категория, с. Славяново, община
Попово, м. Алма дере;
– поземлен имот № 047034, нива, с площ
9,625 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Дял Меджа;
– поземлен имот № 041013, нива, с площ
3,150 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Арпалък;
– поземлен имот № 039068, нива, с площ
1,500 дка, ІІІ категория, с. Славяново, община
Попово, м. Юртлук;
– поземлен имот № 020047, нива, с площ
2,880 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Дован орман;
– поземлен имот № 017028, нива, с площ
2,610 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Бахлък, имотите са собственост на
„Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 049029, нива, с площ
4,230 дка, V категория, с. Славяново, община
Попово, м. Бустанлък;
– поземлен имот № 055013, нива, с площ
11,429 дка, V категория, с. Славяново, община
Попово, м. Ела орман;
– поземлен имот № 060025, нива, с площ
6,136 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Казалджик;
– поземлен имот № 016078, лозе, с площ
0,522 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Лозята над гарата;
– поземлен имот № 017042, нива, с площ
9,093 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Бахлък;
– поземлен имот № 019032, нива, с площ
2,520 дка, ІV категория, с. Славяново, община
Попово, м. Бахлък;
– поземлен имот № 023010, нива, с площ
2,520 дка, І V категория, с. Славяново, община
Попово, м. Афатлък, имотите са собственост на
„Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 043047, нива, с площ
5,798 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Каршиекенлик;
– поземлен имот № 043009, нива, с площ
5,001 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Каршиекенлик;
– поземлен имот № 019018, нива, с площ
1,567 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Бараклъка;
– поземлен имот № 012022, друга селскостопанска територия, с площ 1,000 дка, ІІІ категория,
с. Баба Тонка, община Попово, м. Гяур Екенлик;
– поземлен имот № 020004, изоставена нива,
с площ 3,649 дка, VІ категория, с. Баба Тонка,
община Попово, м. Турсун дере;
– поземлен имот № 052007, изоставена нива,
с площ 10,000 дка, ІV категория, с. Баба Тонка,
община Попово, м. Срещу Бракница;
– поземлен имот № 027035, изоставена нива,
с площ 4,002 дка, ІV категория, с. Баба Тонка,
община Попово, м. Каваците;
– поземлен имот № 034004, изоставена нива,
с площ 6,769 дка, VІ категория, с. Баба Тонка,
община Попово, м. Коренежите;
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– поземлен имот № 036007, изоставена нива,
с площ 1,887 дка, VІ категория, с. Баба Тонка,
община Попово, м. Ени юртлук, имотите са
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 021019, нива, с площ
1,637 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Айвас Тарла;
– поземлен имот № 024002, нива, с площ
11,641 дка, V категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Корията;
– поземлен имот № 029019, нива, с площ
2,522 дка, ІV категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Над селото;
– поземлен имот № 036006, нива, с площ
0,996 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Ени юртлук;
– поземлен имот № 041001, нива, с площ
4,365 дка, ІІІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Каршиекенлик;
– поземлен имот № 058015, нива, с площ
3,395 дка, VІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Узен Екенлик;
– поземлен имот № 061014, нива, с площ
4,850 дка, VІ категория, с. Баба Тонка, община
Попово, м. Кара Екенлик;
– поземлен имот № 064008, изоставена нива,
с площ 1,165 дка, VІ категория, с. Баба Тонка,
община Попово, м. При Дренето;
– поземлен имот № 067010, изоставени трайни насаж дения, с площ 9,409 дка, V категори я – 0,751 дка, и І V категори я – 8,658 дка,
с. Баба Тонка, община Попово, м. Коджа даа,
имотите са собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– поземлен имот № 019008, посевна площ,
с площ 7,667 дка, ІV категория, с. Берковски,
община Попово, м. Черкеско;
– поземлен имот № 007018, посевна площ,
с площ 5,907 дка, ІІІ категория, с. Берковски,
община Попово, м. Юртлук;
– поземлен имот № 017024, посевна площ,
с площ 11,499 дка, ІV категория, с. Берковски,
ЕК АТТЕ 03931, община Попово, м. Кулаксъз,
имотите са собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– лек а в т омо би л м арк а „И в еко“ с р ег.
№ Т BF-GL-04, идентификационен № ЗЦФА1 Е Д 0 0 0 2 2 0 6 6 3 7 Х Т, п ъ р в а р е г и с т р а ц и я :
24.01.1997 г., рег. № Т0890КТ, собственост на
„Юзеиров-3“ – ЕООД;
– лек автомобил марка „Крайслер Вояджър“ с
рег. № Т2596КТ, първа регистрация: 23.10.1997 г.,
собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– трактор колесен марка „ТК 80“ с рег. № 801,
цвят жълт, с рама № 00680Т, собственост на
„Юзеиров-3“ – ЕООД;
– тракторно ремарке марка „РСД 4“, с рег.
№ 23829, цвят сив, с рама рег. № Т00685, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– лек автомобил марка „Мерцедес МЛ 270
ЦДИ“, с рег. № Т8058КТ, собственост на „Юзеиров-3“ – ЕООД;
– сумата 5100 лв., представляваща равностойността на 510 дружествени дяла по 10 лв. всеки
един, притежавани от „Юзеиров-3“ – ЕООД, ЕИК
200197432, в капитала (5100 лв.) на „АХИ“ – ЕООД,
ЕИК 104671364, с. Славяново, община Попово,
област Търговище, ул. Теменуга 2;
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– сумата 1500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 039035, нива, с площ 5,000 дка, V категория, с. Посабина, община Попово, м. Токорман;
– сумата 1500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 040011, изоставена нива, с площ
5,659 дка, ІІІ категория, с. Посабина, община
Попово, м. Чолак чешма;
– сумата 10 000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 077060, нива, с площ 11,099 дка, V категория, с. Стрелец, община Горна Оряховица,
м. Телки дере;
– поземлен имот № 077038, нива, с площ
9,019 дка, V категория, с. Стрелец, община Горна
Оряховица, м. Телки дере;
– сумата 20 000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 010014, нива, с площ 19,100 дка, ІV категория, с. Стрелец, ЕК АТТЕ 69780, община Горна
Оряховица, м. Инеджик;
– поземлен имот № 052007, нива, с площ
15,302 дка, ІV категория, с. Стрелец, община
Горна Оряховица, м. Ташлъ борун;
– поземлен имот № 077061, нива, с площ
5,900 дка, V категория, с. Стрелец, община Горна
Оряховица, м. Телки дере;
– поземлен имот № 700174, полска култура, с
площ 3,233 дка, VІ категория, с. Стрелец, община
Горна Оряховица, м. В селото;
– поземлен имот № 700047, полска култура, с
площ 3,095 дка, ІV категория, с. Стрелец, община
Горна Оряховица, м. В селото;
– сумата 19 000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 058004, нива, с площ 3,001 дка, ІІІ категория, с. Стрелец, община Горна Оряховица,
м. Пъндъклък;
– поземлен имот № 044008, нива, с площ
9,001 дка, ІІІ категори я, с. Стрелец, община
Горна Оряховица, м. Чиликлик;
– поземлен имот № 060 04, нива, с площ
4,500 дка, ІІІ категория, с. Стрелец, община
Горна Оряховица, м. Куза;
– поземлен имот № 012008, нива, с площ
4,001 дка, ІІІ категори я, с. Стрелец, община
Горна Оряховица, м. Коджелкин;
– поземлен имот № 041012, нива, с площ
12,599 дка, ІV категория, с. Стрелец, община
Горна Оряховица, м. Чиликлик;
– поземлен имот № 067004, нива, с площ
5,199 дка, V категория, с. Стрелец, община Горна
Оряховица, м. Карабалък;
– сумата 7000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 195013, използвана ливада, с площ
2,511 дка, ІV категория, с. Ново село, община
Велико Търново, м. Райкова поляна;
– поземлен имот № 181006, използвана ливада, с площ 6,000 дка, V категория, с. Ново село,
община Велико Търново, м. Киево;
– поземлен имот № 200009, използвана ливада,
с площ 1,669 дка, ІІІ категория, с. Ново село,
община Велико Търново, м. Чигаревец;
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– поземлен имот № 200060, използвана ливада,
с площ 0,821 дка, ІІІ категория, с. Ново село,
община Велико Търново, м. Чигаревец;
– сумата 12 000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 036036, нива, с площ 5,700 дка, ІІІ категория, с. Плаково, община Велико Търново,
м. Духовноково;
– поземлен имот № 015009, нива, с площ
2,100 дка, ІV категория, с. Плаково, община
Велико Търново, м. Селището;
– поземлен имот № 002024, нива, с площ
3,800 дка, ІV категория, с. Плаково, община
Велико Търново, м. Фанкиното;
– поземлен имот № 105054, нива, с площ
3,299 дка, ІV категория, с. Плаково, община
Велико Търново, м. Падарията;
– поземлен имот № 103002, нива, с площ
11,000 дка, ІХ категория, с. Плаково, община
Велико Търново, м. Лисков лък;
– поземлен имот № 080017, изоставена нива,
с площ 7,100 дка, ІХ категория – 4,342 дка, и ІІІ
категория – 2,758 дка, намиращ се в землището на
с. Плаково, ЕК АТТЕ 56602, община Велико Търново, м. Сливето, при граници: имоти № 080016,
№ 080018, № 080100, № 000624, № 080015; имотите
са отчуждени с нотариален акт № 117, том 17,
дв. вх. рег. № 6594 от 14.10.2010 г. по описа на
СВ – Велико Търново;
– сумата 400 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 007034, нива, с площ 1,141 дка, IV категория, намиращ се в землището на с. Петко
Каравелово, ЕК АТТЕ 65471, община Велико
Търново, м. Джулюн гьол, при граници: имоти
№ 007033, № 007038, № 007035, № 007021, отчужден с нотариален акт № 104, том 6, дв. вх. рег.
№ 2965 от 16.04.2009 г. по описа на СВ – Велико
Търново;
– сумата 4000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 034008, нива, с площ 5,007 дка, V категория, намиращ се в землището на с. Петко
Каравелово, ЕКАТТЕ 65471, община Велико Търново, м. Баневец, при граници: имоти № 034007,
№ 032048, № 034009, № 034013;
– поземлен имот № 016132, нива, с площ
5,749 дка, V категория, намиращ се в землището
на с. Петко Каравелово, ЕК АТТЕ 65471, община
Велико Търново, м. Канара – Козу гора, при
граници: имоти № 016131, № 016123, № 016122,
№ 161233, № 106253; върху имота има следните
ограничения: електропровод 220 kV – на 25 м
от двете страни до крайните проводници или
на 30 м от оста на електропровода не може да
се строят сгради и съоръжения и да се засажда
нискостеблена растителност;
– поземлен имот № 030108, овощна градина,
с площ 1,211 дка, V категория, намиращ се в
землището на с. Петко Каравелово, ЕК АТТЕ
65471, община Велико Търново, м. Кашево, при
граници: имоти № 030088, № 030107, № 000262,
№ 000267 – имотите са отчуждени с нотариален
акт № 104, том 6, дв. вх. рег. № 2965 от 16.04.2009 г.
по описа на СВ – Велико Търново;
– сумата 4000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
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имот № 022006, лозе, с площ 1,170 дка, III категория, намиращ се в землището на с. Ново
село, ЕК АТТЕ 52177, община Велико Търново,
м. Мурговец, при граници: имоти № 000205,
№ 022005, № 001728, № 022007; върху имота има
следните ограничения: трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;
– поземлен имот № 043028, използваема ливада, с площ 3,040 дка, III категория, намиращ
се в землището на с. Ново село, ЕК АТТЕ 52177,
община Велико Търново, м. Божуровец, при
граници: имоти № 300064, № 043027, № 250371,
№ 043033, № 043032, № 043031, № 043030;
– поземлен имот № 103009, изоставена ливада,
с площ 13,291 дка, III категория – 10,143 дка, и
IV категория – 3,148 дка, намиращ се в землището на с. Ново село, ЕК АТТЕ 52177, община
Велико Търново, м. Табаковото, при граници:
имоти № 103008, № 101025, № 250057, № 103013,
№ 103012, № 103011, № 103010, № 250058; имотите са отчуждени с нотариален акт № 51, том
19, дв. вх. рег. № 7331 от 5.11.2010 г. по описа на
СВ – Велико Търново;
– сумата 6000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 007084, нива, с площ 10,854 дка,
VI категория, намиращ се в землището на с. Цар
Асен, ЕКАТТЕ 78077, община Попово, м. Курдьовини, при граници: имоти № 007504, № 007075,
№ 008501, полски път, и имот № 007085, като
имотът е образуван от имот № 007007;
– поземлен имот № 014053, нива, с площ
3,002 дка, V категория, намиращ се в землището
на с. Цар Асен, ЕК АТТЕ 78077, община Попово,
м. Курдьовини, при граници: имоти № 014091,
№ 014507, полск и п ът на общ и ната, и мо т и
№ 014047, № 014051, и имот № 014051; имотите
са отчуждени с нотариален акт № 187, том 12,
дв. вх. рег. № 3891 от 29.09.2010 г. по описа на
СВ – гр. Попово;
– сумата 8000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 072067, нива, с площ 6,764 дка, V категория, намиращ се в землището на с. Люблен,
ЕК АТТЕ 44608, община Попово, област Търговище, м. Сърдели, при граници: имоти № 072066,
№ 072105, № 072106, № 072068, № 072154, като
имотът е образуван от имот № 072026;
– поземлен имот № 060031, нива, с площ
3,334 дка, V категория, намиращ се в землището
на с. Люблен, ЕК АТТЕ 44608, община Попово,
област Търговище, м. Ясаклъка, при граници:
имоти № 060030, № 060028, № 060032, № 060027,
като имотът е образуван от имот № 060026;
– поземлен имот № 030012, лозе, с площ 4,196
дка, III категория, намиращ се в землището на
с. Люблен, ЕК АТТЕ 44608, община Попово, област Търговище, м. Вареник Бурун, при граници:
имоти № 030011, № 030015, № 030016, № 030013,
№ 030018, № 030017, като имотът е образуван от
имот № 030004; имотите са отчуждени с нотариален акт № 72, том 12, дв. вх. рег. № 4091 от
11.08.2011 г. по описа на СВ – гр. Попово;
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– сумата 2500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 072068, нива, с площ 3,383 дка, V категория, намиращ се в землището на с. Люблен,
ЕК АТТЕ 44608, община Попово, област Търговище, м. Сърдели, при граници: имоти № 072067,
№ 072106, № 072107, № 072069, № 072154, като
имотът е образуван от имот № 072026;
– поземлен имот № 030014, лозе, с площ 4,196
дка, III категория, намиращ се в землището
на с. Люблен, ЕК АТТЕ 44608, община Попово, област Търговище, м. Вареник Бурун, при
граници: имоти № 030013, № 030016, № 030003,
№ 030019, № 030018, като имотът е образуван от
имот № 030004; имотите са отчуждени с нот. акт
№ 72, том 12, дв. вх. рег. № 4091 от 11.08.2011 г.
по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 2500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 070012, нива, с площ 9,903 дка, V категория, намиращ се в землището на с. Люблен,
ЕК АТТЕ 44608, община Попово, област Търговище, м. Казължиците, при граници: имоти
№ 070011, № 070047, № 070001, № 070036, № 070029;
– поземлен имот № 023015, лозе, с площ
2,071 дка, III категория, намиращ се в землището на с. Люблен, ЕК АТТЕ 44608, община
Попово, област Търговище, м. Балък сърта, при
граници: имоти № 023026, № 023025, № 000006,
полски път на кметството в с. Люблен, № 023023,
№ 023024, и № 023022; имотите са отчуждени с
нотариален акт № 72, том 12, дв. вх. рег. № 4091
от 11.08.2011 г. по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 5500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 070058, нива, с площ 8,066 дка, V категория, намиращ се в землището на с. Люблен,
ЕК АТТЕ 44608, община Попово, област Търговище, м. Казължиците, при граници: имоти № 070057, № 070065, № 070022, № 070045,
№ 070028, полски път на кметството в с. Люблен,
като имотът е образуван от имот № 070018;
– поземлен имот № 077031, нива, с площ
4,000 дка, V категория, намиращ се в землището
на с. Люблен, ЕК АТТЕ 44608, община Попово,
област Търговище, м. Мешебой, при граници:
имоти № 077030, № 077040, № 077009, № 077025,
полски път на кметството в с. Люблен, като
имотът е образуван от имот № 077008;
– поземлен имот № 020011, лозе, с площ 4,196
дка, III категория, намиращ се в землището на
с. Люблен, ЕК АТТЕ 44608, община Попово, област Търговище, м. Гарван сърта, при граници:
имоти № 020008, № 020010, № 000258, полски път
на кметството в с. Люблен, № 000256, полски път
на кметството в с. Люблен, като имотът е образуван от имот № 020004; имотите са отчуждени с
нотариален акт № 72, том 12, дв. вх. рег. № 4091
от 11.08.2011 г. по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 1200 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 019039, нива, с площ 3,000 дка,
III категори я, намиращ се в землището на
с. Са дина, ЕК АТ ТЕ 65067, община Попово,
област Търговище, м. Келемлелик, при граници: имоти № 019038, № 000050 – полски път на
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общината, № 019040, № 019011, като имотът е
образуван от имот № 019013; имотът е отчужден
с нотариален акт № 84, том 5, дв. вх. рег. № 1864
от 12.05.2010 г. по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 3000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 066022, нива, с площ 3,444 дка, III категория, намиращ се в землището на с. Посабина, ЕК АТТЕ 57875, община Попово, област
Търговище, м. Трапезник, при граници: имоти
№ 066016, № 066017, № 066023, № 066019; имотът
е образуван от имот № 066018;
– поземлен имот № 039071, нива, с площ
4,922 дка, III категория, намиращ се в землището
на с. Посабина, ЕК АТТЕ 57875, община Попово,
област Търговище, м. Гееджик, при граници:
имоти № 100036 – полск и път на общината,
№ 039072, № 039131, № 039069, № 039068; имотите
са отчуждени с нотариален акт № 141, том 7,
дв. вх. рег. № 5989 от 17.11.2011 г. по описа на
СВ – гр. Попово;
– сумата 12 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
поземлен имот № 080016, нива, с площ 4,700 дка,
VIII категория, намиращ се в землището на
с. Зараево, ЕК АТТЕ 30332, община Попово,
област Търговище, м. Неопределена, при граници: имоти № 080014 – полски път на общината, № 080015, № 080006, № 080009, № 080021,
№ 080020, № 080019; имотът е образуван от имот
№ 080007;
– поземлен имот № 085076, нива, с площ
6,001 дка, III категория, намиращ се в землището
на с. Зараево, ЕК АТТЕ 30332, община Попово,
област Търговище, м. Коре Лом, при граници:
имоти № 049019, № 085039, № 085077, № 085037;
– поземлен имот № 019242, нива, с площ
1,164 дка, VI категория, намиращ се в землището
на с. Зараево, ЕК АТТЕ 30332, община Попово,
област Търговище, м. Ветите лозя, при граници:
имоти № 019298, № 019008, № 019012, № 019013;
– поземлен имот № 038026, нива, с площ
5,000 дка, VII категория, намиращ се в землището
на с. Зараево, ЕК АТТЕ 30332, община Попово,
област Търговище, м. Асмалък, при граници:
имоти № 038023, № 038022, № 038041, № 039028;
– поземлен имот № 017009, нива, с площ
9,581 дка, IV категория, намиращ се в землището
на с. Зараево, ЕК АТТЕ 30332, община Попово,
област Търговище, м. Каваклък, при граници:
имоти № 017017, № 017020, № 017006, № 017010;
имотът е образуван от имот № 036005;
– поземлен имот № 036020, нива, с площ
5,000 дка, VII категория, намиращ се в землището на с. Зараево, ЕК АТТЕ 30332, община
Попово, област Търговище, м. Неопределена, при
граници: имоти № 036018, № 036014, № 036006,
№ 036010; имотът е образуван от имот № 036005;
имотите са отчуждени с нотариален акт № 22,
том 16, дв. вх. рег. № 5104 от 15.12.2010 г. по
описа на СВ – гр. Попово, и с нотариален акт
№ 21, том 16, дв. вх. рег. № 5103 от 15.12.2010 г.;
– сумата 2400 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 149019, нива, с площ 6,599 дка, V категория, намиращ се в землището на с. Коваче-
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вец, ЕК АТТЕ 37469, община Попово, област
Търг ови ще, м. Дермен ба и р, п ри г ра н и ц и:
имоти № 049020, № 00304, № 049018, № 049022,
№ 049029, като имотът е образуван от имот
№ 049010;
– поземлен имот № 183026, лозе, с площ
0,499 дка, III категория, намиращ се в землището на с. Ковачевец, ЕК АТТЕ 37469, община
Попово, облас т Търг ови ще, м. Лозя та, п ри
граници: имоти № 183025, № 083054, № 000028,
№ 000038; имотите са отчуждени с нотариален акт № 136, том 16, дв. вх. рег. № 5278 от
23.10.2010 г. по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 2400 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 066023, нива, с площ 3,444 дка,
III категори я, намиращ се в землището на
с. Посабина, ЕК АТТЕ 57875, община Попово,
област Търговище, м. Трапезник, при граници:
имоти № 066019, № 066022, № 066017; имотът е
образуван от имот № 066018 – 100, том 15, дв.
вх. рег. № 5268 от 29.07.2008 г.;
– поземлен имот № 066022, нива, с площ
3,444 дка, III категория, намиращ се в землището на с. Посабина, ЕК АТТЕ 57875, община
Попово, област Търговище, м. Трапезник, при
граници: имоти № 066016, № 066017, № 066023,
№ 066019; имотът е образуван от имот № 066018;
имотите са отчуждени с нотариален акт № 141,
том 12, дв. вх. рег. № 5989 от 17.11.2011 г. по
описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 12 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
поземлен имот № 090028, нива, с площ 5,336 дка,
IV категория, намиращ се в землището на с. Зараево, ЕК АТТЕ 30332, община Попово, област
Търговище, м. Катаджик, при граници: имоти
№ 900006, № 900029, № 900034, № 900010;
– поземлен имот № 052018, нива, с площ
14,752 дка, VII категория, намиращ се в землището на с. Зараево, ЕК АТТЕ 30332, община
Попово, област Търговище, м. Емерджик, при
граници: имоти № 052019, № 000507, № 052014,
№ 052042, № 052043, № 052045, № 000758;
– поземлен имот № 038048, нива, с площ
6,997 дка, VII категория, намиращ се в землището на с. Зараево, ЕК АТТЕ 30332, община
Попово, област Търговище, м. Асмалък, при
граници: имоти № 038047, № 038002, № 038041;
имотите са отчуждени с нотариален акт № 21,
том 16, дв. вх. рег. № 5103 от 15.12.2010 г. по
описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 6000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на полска
култура № 137003, нива, с площ 13,000 дка, от
които V категория – 11,526 дка, и III категория – 1,474 дка, намиращи се в землището на
с. Ковачевец, ЕК АТТЕ 37469, община Попово,
област Търговище, м. Киришковец, при граници:
имоти № 137001, № 137002 и № 000158 – полски
път на общината, като имотът е отчужден с
нотариален акт № 136, том 16, дв. вх. рег. № 5278
от 23.12.2010 г. по описа на СВ – гр. Попово;
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– сумата 6000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 035065, нива с площ 4,087 дка, VI категория, намиращ се в землището на с. Дриново,
ЕКАТТЕ 23738, община Попово, област Търговище, м. Кованлък, при граници: имоти № 035067,
№ 035064, № 000074 – полски път на общината,
№ 035066;
– поземлен имот № 030013, нива с площ
4,504 дка, VI категория, намиращ се в землището
на с. Дриново, ЕКАТТЕ 23738, община Попово,
област Търговище, м. Онката, при граници: имоти
№ 000104 – местен път на общината, № 030014,
№ 000123 – дере на общината, и № 030012;
– поземлен имот № 014029, нива с площ
8,933 дка, III категория, намиращ се в землището
на с. Дриново, ЕКАТТЕ 23738, община Попово,
област Търговище, м. Онката, при граници: имоти
№ 014034, № 014027, № 014028, № 014052, № 014052
и № 014051; имотите са отчуждени с нотариален
акт № 135, том 7, дв. вх. рег. № 5212 от 22.06.2010 г.
по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 14 000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 184007, нива с площ 5,900 дка, VI категория, намиращ се в землището на с. Глогинка,
ЕКАТТЕ 15103, община Попово, област Търговище, м. Алмалъка, при граници: имоти № 184006,
№ 184005, № 000254 – полски път на общината,
№ 184008, № 184009;
– поземлен имот № 184008, нива, с площ
5,000 дка, от които VI категория – 1,629 дка, и
III категория – 4,279, намиращ се в землището
на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община Попово,
област Търговище, м. Алмалъка, при граници:
имоти № 184009, № 184007, № 000254 – полски
път на общината, № 184011;
– поземлен имот № 199007, нива, с площ
4,400 дка, от които VI категория – 0,482 дка, и
IV категория – 3,918 дка, намиращ се в землището
на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община Попово, област Търговище, м. Иниджик горен, при
граници: имоти № 199010, № 199005, № 199006,
№ 000254 – полски път на общината;
– поземлен имот № 195014, нива, с площ
3,632 дка, IV категория, намиращ се в землището
на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община Попово,
област Търговище, м. Карабалъка, при граници:
имоти № 199015, № 199013, № 300234 – полски път
на общината, № 195018 и № 195017;
– поземлен имот № 024011, нива, с площ
7,501 дка, III категория, намиращ се в землището
на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община Попово,
област Търговище, м. Тюмбеджик, при граници: имоти № 024010, № 300025 – полски път на
общината, № 024012, № 000037 – полски път на
общината;
– поземлен имот № 200005, нива, с площ
6,500 дка, IV категория, намиращ се в землището
на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община Попово,
област Търговище, м. Иниджик горен, при граници: имоти № 200004, № 300233 – полски път
на общината, № 200006, № 300230 – полски път
на общината;
– поземлен имот № 068003, нива, с площ
3,000 дка, VI категория, намиращ се в землището
на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община Попово,
област Търговище, м. Курт гечит, при граници:
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имоти № 068004, № 300068 – полски път на общината, № 068010, № 068009; имотите са отчуждени
с нотариален акт № 34, том 14, дв. вх. рег. № 4441
от 4.11.2010 г. по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 2500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 165009, нива, с площ 7,203 дка, X категория,
намиращ се в зелището на гр. Опака, ЕКАТТЕ
53552, община Попово, област Търговище, м. Балов,
при граници: имоти № 165010, № 165001 – полски
път на ОПФ – гр. Опака, № 165008, № 165005; имотът е отчужден с нотариален акт № 106, том 14,
дв. вх. рег. № 4917 от 28.09.2011 г. по описа на
СВ – гр. Попово;
– сумата 5000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 015003, нива, с площ 4,500 дка, III категория, намиращ се в землището на с. Глогинка,
ЕКАТТЕ 15103, община Попово, област Търговище,
м. Тюмбеджик, при граници: имоти № 000011 – дере
на общината, № 015002, № 300003 – полски път на
общината, № 300027 – полски път на общината;
– поземлен имот № 062004, нива, с площ
3,798 дка, IV категория, намиращ се в землището
на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община Попово,
област Търговище, м. Усойна, при граници: имоти
№ 300015 – полски път на общината, № 062001,
№ 062003, № 062005, № 062007;
– поземлен имот № 188008, нива, с площ
2,999 дка, IV категория, намиращ се в землището
на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община Попово,
област Търговище, м. Ясаците, при граници: имоти
№ 300194 – полски път на общината, № 188007,
№ 188010, № 18809;
– поземлен имот № 166008, нива, с площ
5,060 дка, III категория, намиращ се в землището
на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община Попово,
област Търговище, м. Алмалъка, при граници:
имоти № 166007, № 000145 – полски път на общината, № 000203 – дере на общината, и № 300097;
имотите са отчуждени с нотариален акт № 34,
том 14, дв. вх. рег. № 4441 от 4.11.2010 г. по описа
на СВ – гр. Попово;
– сумата 2500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 016011, нива, с площ 7,001 дка, IX категория, намиращ се в землището на с. Паламарца,
ЕКАТТЕ 55213, община Попово, област Търговище,
м. Чамъс, при граници: имоти № 016015, № 016030,
№ 016010, № 170022 – полски път на общината,
№ 016012; имотът е отчужден с нотариален акт
№ 106, том 14, дв. вх. рег. № 4917 от 28.09.2011 г.
по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 4000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 229006, представляващ друг селскостопански терен, с площ 3,601 дка, X категория, намиращ
се в землището на гр. Опака, ЕКАТТЕ 53552, община Попово, област Търговище, м. Чаир бурун, при
граници: имоти № 229002, № 230001 – полски път
на ОПФ – гр. Опака, № 229001, № 000324 – полски
път на ОПФ – гр. Опака;
– поземлен имот № 264004, овощна градина,
с площ 9,783 дка, V категория, намиращ се в
землището на гр. Опака, ЕКАТТЕ 53552, община

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

Попово, област Търговище, м. Орта Бурун, при
граници: имоти № 264012, № 264013, № 264005,
№ 253001 – полски път на ОПФ – гр. Опака,
№ 264003; имотите са отчуждени с н.а. № 106,
т. 14, дв. вх. рег. № 4917 от 28.09.2011 г. по описа
на СВ – гр. Попово;
– сумата 1500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 227046, затревена нива, с площ
4,632 дка, X категория, намиращ се в землището
на гр. Опака, ЕКАТТЕ 53552, община Попово,
област Търговище, м. Урвища, при граници:
имоти № 227045, № 227048, № 227018, № 227044,
№ 227043; имотът е отчужден с нотариален акт
№ 106, том 14, дв. вх. рег. № 4917 от 28.09.2011 г.
по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 3000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 121017, нива, с площ 2,496 дка, III категория, намиращ се в землището на с. Глогинка,
ЕКАТТЕ 15103, община Попово, област Търговище,
м. Урвища, при граници: имоти № 121016, № 121019,
№ 121018, № 300204 – полски път на общината;
– поземлен имот № 186017, нива, с площ
4,000 дка, III категория, намиращ се в землището
на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община Попово,
област Търговище, м. Урвища, при граници: имоти
№ 186018, № 186016, № 000254 – полски път на
общината, № 300187 – полски път на общината;
имотите са отчуждени с нотариален акт № 34,
том 14, дв. вх. рег. № 4441 от 4.11.2010 г. по описа
на СВ – гр. Попово;
– сумата 10 000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 013003, нива, с площ 1,645 дка, III категория, намиращ се в землището на с. Глогинка,
ЕКАТТЕ 15103, община Попово, област Търговище, м. Тюмбеджик имот, при граници: имоти
№ 113002, № 000010 – йанал на МЗГ – ХМС,
№ 013004, № 300001 – полски път на общината;
– поземлен имот № 176011, нива, с площ
6,799 дка, от които VI категория – 1,864 дка, и
III категория – 4,935 дка, намиращ се в землището
на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община Попово,
област Търговище, м. Алмалъка, при граници:
имоти № 176009, № 176010, № 300097 – полски
път на общината, № 176012, № 300183 – полски
път на общината;
– поземлен имот № 216002, нива, с площ
9,724 дка, от които VI категория – 0,263 дка, и
V категория – 5,719 дка, намиращ се в землището
на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община Попово,
област Търговище, м. Фонда, при граници: имоти
№ 216001, № 300177 – полски път на общината,
№ 216003, № 300170 – полски път на общината;
– поземлен имот № 081005, изоставена нива,
с площ 5,002 дка, VI категория, намиращ се в
землището на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община Попово, област Търговище, м. Мешелиу, при
граници: имоти № 181002, № 181003, № 181004,
№ 181006, № 300138 – полски път на общината;
– поземлен имот № 057009, изоставена нива, с
площ 5,000 дка, VI категория, намиращ се в землището на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103, община
Попово, област Търговище, м. Курт гечит, при
граници: имоти № 057008, № 300070 – полски път
на общината, № 157010, № 157011;
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– поземлен имот № 022016, изоставени трайни насаж дения, с площ 4,229 дка, V категория, намиращ се в землището на с. Глогинка,
ЕКАТТЕ 15103, община Попово, област Търговище,
м. Тюмбеджик, при граници: имоти № 022002,
№ 300028 – полски път на общината, № 022018,
№ 022017, № 022015, № 0220003;
– поземлен имот № 054002, трайни насаждения, с площ 2,601 дка, III категория, намиращ
се в землището на с. Глогинка, ЕКАТТЕ 15103,
община Попово, област Търговище, м. Курт гечит,
при граници: имоти № 300054 – полски път на общината, № 054005, № 054004, № 054003, № 054001;
имотите са отчуждени с нотариален акт № 34,
том 14, дв. вх. рег. № 4441 от 4.11.2010 г. по описа
на СВ – гр. Попово;
– сумата 5000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 007015, нива, с площ 3,500 дка, III категория, намиращ се в землището на с. Дриново,
ЕКАТТЕ 23738, община Попово, област Търговище, м. Юрта, при граници: имоти № 007016,
№ 007018, № 007019, № 013004, № 007043 – полски
път на общината;
– поземлен имот № 000033, пасище, мера, с
площ 1,599 дка, IV категория, намиращ се в землището на с. Дриново, ЕКАТТЕ 23738, община
Попово, област Търговище, м. Юрта, при граници:
имоти № 000035, № 007025, № 007030 – полски
път на общината, като имотът е образуван от
имот № 000032;
– поземлен имот № 023025, нива, с площ
4,637 дка, VI категория, намиращ се в землището
на с. Дриново, ЕКАТТЕ 23738, община Попово,
област Търговище, м. Белия бряг, при граници:
имоти № 023024, № 000044, № 023020, № 023019,
като имотът е образуван от имот № 023017;
– поземлен имот № 024021, нива, с площ
4,638 дка, VI категория, намиращ се в землището
на с. Дриново, ЕКАТТЕ 23738, община Попово,
област Търговище, м. Горни ливади, при граници:
имоти № 024015, № 000048 – полски път на общината, № 024022, № 025010, № 024018, № 024017,
№ 024016, като имотът е образуван от имот
№ 024019; имотите са отчуждени с нотариален акт
№ 135, том 7, дв. вх. рег. № 2512 от 22.06.2010 г.
по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 15 000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 013020, нива, с площ 20,199 дка, V категория, намиращ се в землището на с. Осиково,
ЕКАТТЕ 54208, община Попово, област Търговище, м. Дюдюкенде, при граници: имоти № 013019,
№ 013501 – полски път на общината, № 013052,
№ 013021;
– поземлен имот № 015030, нива, с площ
9,825 дка, IV категория, намиращ се в землището
на с. Осиково, ЕКАТТЕ 54208, община Попово,
област Търговище, м. Пунар гьол, при граници,
имоти № 015039, № 015060, № 015059, № 015025,
№ 015024, № 015507 – полски път на общината,
№ 300187 – полски път на общината; имотите са
отчуждени с нотариален акт № 8, том 13, дв. вх. рег.
№ 3941 от 5.10.2010 г. по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 4000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
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имот № 021073, нива, с площ 6,666 дка, IV категория, намиращ се в землището на с. Цар Асен,
ЕКАТТЕ 78077, община Попово, област Търговище, м. Тренкетя, при граници: имоти № 028005,
№ 200041 – полски път на общината, № 021072,
№ 021021, № 021501 – полски път на общината,
като имотът е образуван от имот № 021016; имотът е отчужден с нотариален акт № 187, том 12,
дв. вх. рег. № 3891 от 29.09.2010 г. по описа на
СВ – гр. Попово;
– сумата 7000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 046014, нива, с площ 15,012 дка,
от които VI категория – 11,136 дка, и III категория – 3,876 дка, намиращ се в землището на
с. Садина, ЕКАТТЕ 65067, община Попово, област
Търговище, м. Карамурлия, при граници: имоти
№ 046080, № 046078, № 000904 – полски път на
общината, № 100237 – полски път на общината,
№ 046018; имотът е отчужден с нотариален акт
№ 84, том 5, дв. вх. рег. № 1864 от 12.05.2010 г. по
описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 7000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 022005, нива, с площ 11,469 дка, III категория, намиращ се в землището на с. Посабина,
ЕКАТТЕ 57875, община Попово, област Търговище, м. Чучура, при граници: имоти № 022006,
№ 100012 – полски път на общината, № 022002,
№ 022061, № 022004;
– поземлен имот № 048044, нива, с площ
4,999 дка, от които VI категория – 11,136 дка, и
III категория – 3,876 дка, намиращ се в землището
на с. Посабина, ЕКАТТЕ 57875, община Попово,
област Търговище, м. Караклийнак, при граници: имоти № 048042, № 000101 – полски път на
общината, № 048055, № 100082 – полски път на
общината; имотите са отчуждени с нотариален акт
№ 190, том 16, дв. вх. рег. № 6057 от 18.11.2011 г.
по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 9000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 084050, нива, с площ 10,440 дка, VII категория, намиращ се в землището на с. Садина,
ЕКАТТЕ 65067, община Попово, област Търговище, м. Козлук, при граници: имоти № 000752,
дървопроизводствена площадка в с. Садина,
№ 084151, № 000752, дървопроизводствена площадка в с. Садина, № 084042, № 100409 – полски
път на общината;
– поземлен имот № 019005, нива, с площ
10,342 дка, V категория, намиращ се в землището
на с. Садина, ЕКАТТЕ 65067, община Попово,
област Търговище, м. Келемлелик, при граници:
имоти № 019031, № 019021, № 000042 – местен
път на община Попово, № 100099 – полски път
на общината, № 019006;
– поземлен имот № 037085, лозе, с площ
1,917 дка, VI категория, намиращ се в землището
на с. Садина, ЕКАТТЕ 65067, община Попово, област Търговище, м. Теспелик, при граници: имот
№ 037102 – лозе на Община Попово;
– поземлен имот № 057250, лозе, с площ
3,151 дка, от които VII категория – 0,422 дка, и
IV категория – 2,720 дка, намиращ се в землището
на с. Садина, ЕКАТТЕ 65067, община Попово, об-
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ласт Търговище, м. Градище, при граници: имоти
№ 000872 – полски път на общината, № 057251,
№ 057263;
– поземлен имот № 037086, лозе, с площ
0,394 дка, VI категория, намиращ се в землището
на с. Садина, ЕКАТТЕ 65067, община Попово,
област Търговище, м. Теспелик, при граници:
имоти № 000562 – полски път на общината,
№ 037102 – лозе на общината; имотите са отчуждени с нотариален акт № 84, том 5, дв. вх. рег.
№ 1864 от 12.05.2010 г. по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 3000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 022076, нива, с площ 5,000 дка,
III категория, намиращ се в землището на с. Садина, ЕКАТТЕ 65067, община Попово, област
Търговище, м. Парковото, при граници: имоти
№ 100107 – полски път на общината, № 022002,
№ 022077; имотът е отчужден с нотариален акт
№ 84, том 5, дв. вх. рег. № 1864 от 12.05.2010 г. по
описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 6000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 051034, нива, с площ 12,440 дка,
IV категория, намиращ се в землището на с. Садина, ЕКАТТЕ 65067, община Попово, област
Търговище, м. Белица, при граници: имоти
№ 051033, № 100066 – полски път на общината,
№ 100124 – полки път на общината; имотът е отчужден с нотариален акт № 84, том 16, дв. вх. рег.
№ 5896 от 14.11.2011 г. по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 4000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 022044, нива, с площ 7,700 дка, III категория, намиращ се в землището на с. Посабина, ЕК АТТЕ 57875, община Попово, област
Търговище, м. Чу ч у ра, при г раници: имоти
№ 022045, № 100013 – полски път на общината,
№ 100054 – полски път на общината, като имотът
е образуван от имот № 022001; имотът е отчужден
с нотариален акт № 141, том 16, дв. вх. рег. № 5989
от 17.11.2011 г. по описа на СВ – гр. Попово;
– сумата 5000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на поземлен
имот № 035003, нива, с площ 12,488 дка, III категория, намиращ се в землището на с. Посабина,
ЕКАТТЕ 57875, община Попово, област Търговище, м. Гееджик, при граници: имоти № 000171,
№ 035001, № 035002, № 035004; имотът е отчужден
с нотариален акт № 84, том 16, дв. вх. рег. № 5896
от 17.11.2011 г. по описа на СВ – гр. Попово.
В срок до приключване на съдебното дирене в
първата инстанция заинтересованите лица могат
да предявят претенции върху така описаното имущество. Първото съдебно заседание е насрочено
на 26.09.2014 г. от 9,30 ч., втора резервна дата:
24.10.2014 г. от 9,30 ч.
4490
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-22 състав, т.д. № 3639/2014 г., свиква събрание на кредиторите на „Дженезис“ – ЕООД,
ЕИК 130441375, София 1421, район „Лозенец“,
ул. Димитър Хаджикоцев 77А, за провеждане на
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открито съдебно заседание по молба по чл. 679 ТЗ
на 25.07.2014 г. от 13,30 ч. по т.д. № 3639/2012 г.,
СГС, ТО, VІ-22 състав.
4514

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ (НББАЗ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 31, ал. 1 от устава на НББАЗ свиква редовно
годишно общо събрание на членовете на НББАЗ
на 14.08.2014 г. в 10 ч. в София, ул. Калоян 6, ет. 3,
хотел „Рила“ – зала „Адакта“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
за 2013 г.; 2. одобряване на годишния финансов
отчет на НББАЗ за 2013 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
за дейността им през 2013 г.; 4. приемане основни
насоки, годишна програма за дейността и годишен
бюджет на НББАЗ; 5. избор на регистриран одитор
на НББАЗ за 2014 г.; 6. промени в управителния
съвет на НББАЗ; 7. разни. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, ще
бъдат на разположение на членовете на НББАЗ
на адреса на НББАЗ в София, ул. Граф Игнатиев 2, всеки работен ден 14 дни преди датата, на
която е свикано общото събрание. При поискване
материалите ще се предоставят на членовете,
като за целта представителите на членовете
представят документ за самоличност, а техните
пълномощници – писмено пълномощно. Поканват
се всички членове на сдружението да участват
в общото събрание. Всеки член на НББАЗ има
право да упълномощи писмено лице, което да го
представлява. Регистрацията на членовете и техните представители ще се извършва от 9 до 10 ч.
в деня и на мястото на провеждане на общото
събрание. Представляващите, когато са законни
представители на членовете, трябва да представят документ за самоличност и удостоверение
за актуална регистрация, издадено не по-рано
от 3 месеца преди датата на общото събрание.
Пълномощниците на членовете се легитимират
с представянето на пълномощно за участие в
общото събрание, документ за самоличност и
удостоверение за актуална регистрация, издадено
не по-рано от 3 месеца преди датата на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 32 от устава на
НББАЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4540
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по плажен футбол –
Месамбрия“, Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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и чл. 19, ал. 1 от устава свиква общо събрание на
25.08.2014 г. в 10 ч. в Несебър, ул. Месамбрия 7,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението до момента; 2. вземане на решение
за прекратяване членството в сдружението на
Николай Кирилов Димитров; 3. освобождаване
на Николай Кирилов Димитров като член и председател на управителния съвет на сдружението;
4. приемане за членове на сдружението Румен
Георгиев Даутов и Венцислав Спасов Димитров;
5. избор на Венцислав Спасов Димитров за член
на управителния съвет на сдружението; 6. избор
на Венцислав Спасов Димитров за председател на
управителния съвет на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4530
17. – Управителният съвет на сдружение
Ловно-рибарско дружество „Сокол“, Оряхово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и протокол № 28 от
19.05.2014 г. свиква общо събрание на 8.08.2014 г.
в 10 ч. в сградата на сдружението при следния
дневен ред: 1. приемане отчет за дейността на
сдружението за периода 1.01.2013 – 31.12.2013 г.;
2. приемане отчет за финансовото състояние на
сдружението за периода 1.01.2013 – 31.12.2013 г.;
3. приемане финансов план, план за дейността и
щатно разписание за 2014 г.; 4. запознаване със
заповедта за ловуване през ловен сезон 2014/2015 г.;
5. обсъждане и вземане решение по случая с Румян
Илиев Цветанов от гр. Козлодуй; 6. организационни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се състои същия ден в
11 ч., на същото място.
4545
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по бадминтон „Оряхово 80“, гр. Оряхово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на членовете на спортния клуб на 22.08.2014 г. в 17,30 ч. в гр. Оряхово,
ул. 9 ноември 11, залата за бадминтон „Арена
Оряхово“, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на клуба 2010/2014 г.; 2. отчет
на контролната комисия; 3. приемане на отчетния
доклад и снемане от отговорност на УС; 4. приемане и актуализация на бюджета за 2014 г.; 5.
промяна на устава относно мандатността и броя
на УС и контролната комисия; 6. освобождаване
на УС, контролната комисия и счетоводител; 7.
избор на нов УС, председател на УС, контролна
комисия и счетоводител; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите членове.
4503
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