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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2014 г. (ДВ, бр. 106 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т екс та п ред и табл и цата ч ис ло т о
„2 823 110“ се заменя с „3 048 110“;
б) в колона 3 на ред І „ПРИХОДИ И
ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО“ числото „2 823 110“
се заменя с „3 048 110“;
в) в колона 3 на ред 1 „Здравноосигури
телни приходи“ числото „2 795 160“ се заменя
с „3 020 160“;
г) създава се ред 1.3:
„1.3. Допълнителни трансфери от централ
ния бюджет
225 000.“
2. В ал. 2:
а) в т екс та п ред и табл и цата ч ис ло т о
„2 823 110“ се заменя с „3 048 110“;
б) в колона 3 на ред ІІ „РАЗХОДИ И
ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО“ числото „2 823 110“
се заменя с „3 048 110“;
в) в колона 3 на ред 1 „Разходи“ числото
„2 820 020“ се заменя с „3 045 020“;
г) в колона 3 на ред 1.1 „Текущи разходи“
числото „2 520 104“ се заменя с „2 745 104“;
д) в колона 3 на ред 1.1.3 „Здравноосигу
рителни плащания“ числото „2 472 462“ се
заменя с „2 697 462“;
е) в колона 3 на ред 1.1.3.7 „лекарствена
терапи я при злокачествени забол явани я“
числото „145 000“ се заменя със „170 000“;
ж) в колона 3 на ред 1.1.3.8 „здравнооси
гурителни плащания за болнична медицин
ска помощ“ числото „1 017 128“ се заменя с
„1 217 128“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Извършените промени до влизането в
сила на този закон се отразяват в изменение
по бюджета на НЗОК.

§ 3. В Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г. (ДВ, бр. 109
от 2013 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 2:
аа) в раздел II „РАЗХОДИ“, т. 4.1.1 числото
„70 000,0“ се заменя със „120 000,0“;
бб) в раздел II „РАЗХОДИ“, т. 4.1.2 числото
„790 000,0“ се заменя със „740 000,0“;
б) в ал. 5, т. 5 числото „150 000“ се заменя
със „100 000“.
2. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. (1) Утвърждава трансферите по
чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.1 в размер 95 на
сто, като останалите 5 на сто се предоста
вят, в случай че не се превиши бюджетният
дефицит по държавния бюджет.
(2) Утвърждава разходите, максималните
размери на новите задължения за разходи
по чл. 4 – 46 и трансферите по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІІ, т. 1.4, 1.5 и 1.6 в размер 90 на сто,
като останалите 10 на сто се разпределят,
както следва:
1. средства в размер на 225 000 хил. лв.
се предоставят като допълнителен трансфер
по бюджета на Националната здравнооси
гурителна каса за сметка на намаление на
бюджетните взаимоотношения на централния
бюджет с бюджетите на съответните първо
степенни разпоредители с бюджет по чл. 4 – 46
и по трансферите по чл. 1, ал. 2, раздел III,
т. 1.4, 1.5 и 1.6;
2. остатъкът от средствата от 10 на сто,
след нама лението със су мата по т. 1, се
предоставят по бюджетите на съответните
първостепенни разпоредители с бюджет, в
случай че не се превиши бюджетният дефицит
по държавния бюджет.
(3) Ограничението по ал. 1 и 2 не се отнася
за средствата по стандарти за финансиране
на дейностите в средното образование, здра
веопазването, културата, социалните грижи,
общинската администрация, функция „Отбра
на и сигурност“ в общините и средствата за
текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика.
(4) Първостепенните разпоредители с бю
джет по ал. 2, с изключение на Националната
здравноосигурителна каса, в едномесечен срок
от обнародването на този закон в „Държавен
вестник“ уведомяват министъра на финансите
за извършените промени по показателите
по бюджетите им, произтичащи от ал. 2,
съгласно приложение № 7а, при условия и по
ред, определени от министъра на финансите.“
3. Създава се приложение № 7а към чл. 55,
ал. 4:
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„Приложение № 7а
към чл. 55, ал. 4
(в лева)
КОД №

БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СУМА по
чл. 55, ал. 2

В т.ч.
по чл. 55, ал. 2, т. 1

0200 1

Администрация на президента

0300 2

Министерски съвет

0400 3

Конституционен съд

202 250

99 000

4000 4

Омбудсман

221 300

108 000

1000 5

Министерство на финансите

27 031 850

13 199 000

1100 6

Министерство на външните работи

9 904 640

4 836 000

1200 7

Министерство на отбраната

99 806 750

48 733 000

1300 8

Министерство на вътрешните работи

97 665 800

47 688 000

1400 9

Министерство на правосъдието

17 481 950

8 536 000

1500 10 Министерство на труда и социалната политика

544 450

266 000

7 191 000

3 511 000

9 971 777

4 869 000

1600 11 Министерство на здравеопазването

37 919 100

18 515 000

1700 12 Министерство на образованието и науката

19 028 185

9 291 000

1800 13 Министерство на културата

4 075 182

1 990 000

1900 14 Министерство на околната среда и водите

4 294 715

2 097 000

2000 15 Министерство на икономиката и енергетиката

11 999 115

5 859 000

2100 16 Министерство на регионалното развитие

20 654 160

10 085 000

2200 17 Министерство на земеделието и храните

16 812 438

8 209 000

2300 18 Министерство на транспорта, информационните тех
нологии и съобщенията

24 242 205

11 837 000

2500 19 Министерство на младежта и спорта

5 711 765

2 789 000

2800 20 Министерство на инвестиционното проектиране

2 451 220

1 197 000

3000 21 Държавна агенция „Национална сигурност“

10 967 350

5 355 000

3200 22 Комисия за разкриване на документите и за обявя
ване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия

347 850

170 000

3300 23 Комисия за защита от дискриминация

195 000

95 000

3400 24 Комисия за защита на личните данни

231 650

113 000

3700 25 Комисия за отнемане на незаконно придобито иму
щество

528 050

258 000

3800 26 Национална служба за охрана

3 223 200

1 574 000

3900 27 Национална разузнавателна служба

1 707 700

834 000

4100 28 Национален статистически институт

1 777 280

868 000

4200 29 Комисия за защита на конкуренцията

323 895

158 000

4300 30 Комисия за регулиране на съобщенията

768 405

375 000

4400 31 Съвет за електронни медии

127 375

62 000

4500 32 Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

382 730

187 000

4600 33 Агенция за ядрено регулиране

581 930

284 000

4800 34 Държавна комисия по сигурността на информацията

425 950

208 000

5300 35 Държавна агенция „Държавен резерв и военновремен
ни запаси“

3 917 655

1 913 000

8100 36 Комисия за предотвратяване и установяване на кон
фликт на интереси

127 500

62 000

1 019 490

498 000

4700 37 Комисия за финансов надзор
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КОД №

ВЕСТНИК

БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СУМА по
чл. 55, ал. 2

8300 38 Комисия за публичен надзор над регистрираните
одитори
8200 39 Централна избирателна комисия
8600 40 Държавна агенция „Технически операции“
8500 41
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Национално бюро за контрол на специалните разуз
навателни средства

106 305

В т.ч.
по чл. 55, ал. 2, т. 1
52 000

163 650

80 000

4 153 050

2 028 000

151 400

74 000

0500 42 Сметна палата

1 486 350

726 000

6100 43 Българска национална телевизия

6 365 350

3 108 000

6200 44 Българско национално радио

4 114 600

2 009 000

399 250

195 000

460 802 817

225 000 000

6300 45 Българска телеграфна агенция
ОБЩО:

“
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 4 август 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5403

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
ОТ 4 АВГУСТ 2014 Г.

за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт
на данните от издадените болнични листове
и решенията по обжалването им
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за реда
за представяне в Националния осигурителен
институт на данните от издадените болнични
листове и решенията по обжалването им.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за медицинската експер
тиза, приета с Постановление № 87 на Минис
терския съвет (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г. и бр. 55 от 2014 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Отпускът поради временна нерабо
тоспособност се оформя с болничен лист по
образец, утвърден с акта на Министерския
съвет по чл. 103а от Закона за здравето.“;
б) алинея 3 се отменя.
2. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се отменя;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Екземплярите на болничния лист, из
дадени от ЛКК по реда на ал. 1, се извеждат
под един и същ номер в книгата на решенията
на ЛКК.“

3. В чл. 9, ал. 3 изречение последно се
заличава.
4. В чл. 10, ал. 2 изречение последно се
заличава.
5. В чл. 13 ал. 4 се отменя.
6. В чл. 14 ал. 4 се отменя.
7. В чл. 15 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато болничният лист, с който е
определен домашният режим, е издаден, а
нуждата и възможностите за гледане на болния
в друго населено място се установяват след
неговото издаване, промените в режима по
условията на ал. 2 се извършват преди зами
наването на болния в другото населено място,
като издаденият болничен лист и данните в
електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от
Кодекса за социално осигуряване се анулират,
след което се издава нов болничен лист.“
8. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато лицето, което ползва отпуск
по болест, заяви, че работоспособността му е
възстановена преди изтичане на разрешения
отпуск, и ако лекуващият лекар/лекарят по
дентална медицина или ЛКК, издал болничния
лист, установи това, той може да прекрати
отпуска. В тези случаи издаденият болничен
лист и данните в електронния регистър по
чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално
осигуряване се анулират, след което се издава
нов болничен лист.“
9. В чл. 35 ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) В случаите, когато е разрешен отпуск
за временна неработоспособност с определен
домашен режим и през този отпуск осигуреният
по препоръка на лекуващия лекар или ЛКК се
изпрати на балнеолечение, климатолечение и
таласолечение, промените в режима се извърш
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ват, като издаденият болничен лист и данните
в електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от
Кодекса за социално осигуряване се анулират,
след което се издава нов болничен лист.
(5) В случаите, когато е разрешен отпуск
за временна неработоспособност за домашно
лечение и през този отпуск осигуреният по
препоръка на лекуващия лекар или ЛКК се
снабди с документ за балнеолечение, клима
толечение и таласолечение, срокът на който
изтича по-късно от срока на разрешения
отпуск за домашно лечение, отпускът за вре
менна неработоспособност се продължава от
ЛКК, която е разрешила отпуска за домашно
лечение, с нов болничен лист – продължение
на предходния. Промените на режима по
предходния болничен лист се извършват по
реда на ал. 4.“
10. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) За удостоверяване на временна
неработоспособност на лица, по отношение на
които се прилага законодателството на друга
държава съгласно правилата за координация
на системите за социална сигурност на ЕО
или международните договори в областта на
социалната сигурност, по които Република
България е страна, се издава болничен лист
по реда на тази наредба.
(2) Болничният лист, издаден по реда на
ал. 1, се връчва на лицето за представяне пред
осигурителната институция и/или работодате
ля в държавата, където лицето е осигурено.“
11. В чл. 54 се правят следните изменения:
а) в ал. 3 наклонената черта и думите „ТП
на НОИ“ се заличават;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Корекции по болничния лист по повод
допуснати технически грешки се извършват
само от органа, който го е издал. Корекции
те се извършват по ред, предвиден в акта на
Министерския съвет по чл. 103а от Закона
за здравето.“
12. Член 55 се отменя.
13. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) За получаване на уникални
номера на болнични листове от електрон
ния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Ко
декса за социално осигуряване лечебните
заведения подават еднократно заявление в
териториалното поделение на Националния
осигурителен институт по седалището си.
Към заявлението се прилага удостоверение
за регистрация на лечебното заведение съ
гласно чл. 40, ал. 9 от Закона за лечебните
заведения или разрешение за осъществяване
на дейност на лечебното заведение съгласно
чл. 46, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.
(2) Ръководителите на лечебните заведения
отговарят за:
а) получаването на уникалните номера
по ал. 1;
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б) предоставянето на уникалните номе
ра по ал. 1 на осъществяващите дейност в
лечебното заведение лекари/лекари по ден
тална медицина и ЛКК с оглед издаване на
болнични листове;
в) представянето на данните в електронния
регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за
социално осигуряване;
г) изготвянето на справки за издадени/
анулирани болнични листове.
(3) Лекарите/лекарите по дентална медицина
и ЛКК отговарят за въвеждането и съхранява
нето на данните при издаването/анулирането
на болничните листове и за представянето на
данните от издадените/анулираните болнични
листове по реда, предвиден в акта на Министер
ския съвет по чл. 103а от Закона за здравето.“
14. В глава трета, раздел ІХ се създава
чл. 56а:
„Чл. 56а. Работодателите/осигурителите/
самоосигуряващите се лица са длъжни да съх
раняват представените им болнични лист ове за
срок 3 години считано от 1 януари на годината,
следваща годината, в която са издадени.“
§ 2. Започналите и неприключили до 1
януари 2015 г. производства пред органите
на медицинската експертиза се довършват по
досегашния ред.
§ 3. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари
2015 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

НАРЕДБА

за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените
болнични листове и решенията по обжалването им
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определя редът за
представяне от органите на медицинската
експертиза в Националния осигурителен ин
ститут (НОИ) на данните, съдържащи се в
издадените болнични листове и в решенията
по обжалването им.
Чл. 2. (1) Данните, съдържащи се в издадени
те болнични листове, се представят в НОИ от:
1. лекуващите лекари/лекари по дентална
медицина – лично или чрез лечебните заве
дения, в които осъществяват дейност;
2. лекарск и те консул тат ивни комисии
(ЛКК) – чрез лечебните заведения, към които
са създадени.
(2) Данните, съдържащи се в решенията
по обжалването на болничните листове, се
представят в НОИ от:
1. лекарск и те консул тат ивни комисии
(ЛКК) – чрез лечебните заведения, към които
са създадени;
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2. териториалните експертни лекарски ко
мисии (ТЕЛК) – чрез регионалните картотеки
на медицинските експертизи (РКМЕ);
3. Националната експертна лекарска ко
мисия (НЕЛК).
(3) Данните по ал. 1 и 2 постъпват в елек
тронния регистър на болничните листове и
решенията по обжалването им по чл. 33, ал. 5,
т. 12 от Кодекса за социално осигуряване,
наричан по-нататък „регистъра“.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ В
РЕГИСТЪРА
Чл. 3. Представянето на данните, съдър
жащи се в издадените болнични листове и в
решенията по обжалването им, с изключение
на данните, съдържащи се в експертните
решения на ТЕЛК/НЕЛК, постановени по
повод на обжалвани болнични листове, се
извършва по електронен път чрез уебуслуги,
предоставяни от НОИ.
Чл. 4. Регионалните картотеки на медицин
ските експертизи изпращат на териториалните
поделения на НОИ (ТП на НОИ) екземпляр от
експертните решения на ТЕЛК, постановени
по повод на обжалвани болнични листове,
по реда на Правилника за устройството и
организаци ята на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионални
те картотеки на медицинските експертизи
(ПУОРОМЕРКМЕ), приет с Постановление
№ 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41
от 2011 г. и бр. 55 от 2014 г.).
Чл. 5. Националната експертна лекарска
комисия изпраща на ТП на НОИ екземпляр от
експертните решения, постановени по повод
на обжалвани болнични листове, по реда на
ПУОРОМЕРКМЕ.
Чл. 6. Данните от решенията на ТЕЛК и
НЕЛК, постановени по повод на обжалвани
болнични листове, се въвеждат в регистъра
от длъжностни лица в ТП на НОИ.
Чл. 7. (1) Данните от всеки болничен лист
се представят и съхраняват в регистъра под
уникален номер, който се генерира автома
тично от регистъра и се състои от:
1. едносимволен буквен код, определящ
начина на представяне на данните от бол
ничния лист:
а) Е – за данните, представяни в регистъра
по електронен път;
б) Р – за данните, представяни в НОИ на
хартиен носител;
2. четирицифрено пълно означение на
календарната година, в която се генерира
номерът;
3. седемцифрен нарастващ номер, уникален
за календарната година, в която се генерира
номерът.
(2) Националният осигурителен институт
предоставя на лечебните заведения уникални
номера за осъществяващите дейност в тях ле
кари/лекари по дентална медицина и ЛКК по
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искане, подадено в съответното ТП на НОИ
или онлайн, чрез уебприложение, достъпно
през интернет страницата на НОИ.
(3) Лечебните заведения могат да подават
искане по ал. 2 по всяко време без ограни
чение за броя на необходимите им уникални
номера.
Чл. 8. (1) За получаване на уникалните
номера по чл. 7 лечебните заведения подават
еднократно заявление по образец съгласно
приложение № 1 в ТП на НОИ по седалището
си. Към заявлението се прилага удостовере
ние за регистрация на лечебното заведение
съгласно чл. 40, ал. 9 от Закона за лечебните
заведения или разрешение за осъществяване
на дейност на лечебното заведение съгласно
чл. 46, ал. 2 от Закона за лечебните заведения,
а в случаите, когато заявлението се подава
от пълномощник – и изрично нотариално
заверено пълномощно.
(2) При подаване на заявлението в ТП на
НОИ удостоверението/разрешението по ал. 1
се представя в оригинал за справка и се връща
на заявителя. При подаване на заявлението
по пощата удостоверението/разрешението по
ал. 1 се прилага в нотариално заверено копие.
(3) Лечебните заведения, които са регистри
рани в ТП на НОИ по реда на Инструкция № 1
от 2011 г. за работата и отчетността с болнич
ни листове за временна неработоспособност,
издадена от управителя на НОИ (ДВ, бр. 44
от 2011 г.), не подават заявление по ал. 1.
Чл. 9. При прието нередовно заявление
и/или при липсващи или нередовни доку
менти лечебното заведение се уведомява с
препоръчано писмо с обратна разписка. В
3-дневен срок от приемане на заявлението и
документите по чл. 8, ал. 1 или от отстраня
ване на нередностите се издава уведомление
по образец съгласно приложение № 2.
Чл. 10. При промяна на данните, съдър
жащи се в заявлението по чл. 8, ал. 1, или
на данните, с които са регистрирани по реда
на Инструкция № 1 от 2011 г. за работата и
отчетността с болнични листове за временна
неработоспособност, лечебните заведения са
длъжни да уведомят съответното ТП на НОИ
в 7-дневен срок, като представят и съответните
доказателства.
Чл. 11. За всяко лечебно заведение в ре
гистъра се води отделна партида, в която се
вписват съдържащите се в заявлението данни,
промените в тях и предоставените уникални
номера по чл. 7.
Чл. 12. (1) За представяне на данните и за
получаване на достъп до данните в регистъра
лекарите/лекарите по дентална медицина и
лечебните заведения по чл. 8 се регистрират
като потребители на уебуслугите. Регистраци
ята се извършва онлайн чрез уебприложение,
достъпно през интернет страницата на НОИ.
(2) За регистрацията по ал. 1 лекарите/
лекарите по дентална медицина трябва да
притежават валидно удостоверение за ква
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лифициран електронен подпис на физическо
лице, издадено от акредитиран доставчик на
удостоверителни услуги, съдържащо ЕГН/
ЛНЧ и трите имена на лицето.
(3) За регистрацията по ал. 1 лечебните
заведения трябва да притежават валидно
удостоверение за квалифициран електронен
подпис, издадено от акредитиран доставчик
на удостоверителни услуги, съдържащо ЕИК
по чл. 23 от Закона за търговския регистър/
код по БУЛСТАТ и наименование на лечеб
ното заведение.
(4) Лечебните заведения по чл. 8, ал. 1,
т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „а“ от Закона за
лечебните заведения могат да извършат ре
гистрацията по ал. 1 и чрез валидно удосто
верение за квалифициран електронен подпис
на физическо лице, издадено от акредитиран
доставчик на удостоверителни услуги, съдър
жащо ЕГН/ЛНЧ и трите имена на лицето.
Чл. 13. (1) При издаване на болничен лист
за временна неработоспособност данните
съгласно приложение № 3 се въвеждат от
лекарите/лекарите по дентална медицина/
ЛКК, преминават през формален и логи
чески контрол и се съхраняват, след което
болничният лист се отпечатва, подписва и
подпечатва с печата на лечебното заведение
и се връчва на лицето.
(2) При издаване на решение на ЛК К
по повод на обжалвани болнични листове
данните съгласно приложение № 4 се въ
веждат, преминават през формален контрол
и се съхраняват, след което решението се
отпечатва, подписва и подпечатва с печата
на лечебното заведение.
Чл. 14. (1) За въвеждане, контрол, съхра
няване, отпечатване на болничните листове,
представяне/анулиране на данните в регистъра
и изготвяне на справки за издадени/анулира
ни болнични листове се използва програмен
продукт, разпространяван безплатно от НОИ,
или друг програмен продукт, отговарящ на
функционалните изисквания, структу ра и
формат на данните, утвърдени със заповед
на управителя на НОИ и публикувани на
интернет страницата на НОИ.
(2) За въвеждане, съхраняване, отпечатване
на решенията съгласно приложение № 4 и
представяне на данните от тях в регистъра
се използва програмният продукт по ал. 1.
(3) Разпространяваният от НОИ програмен
продукт работи върху лицензирани версии
на операционната среда. НОИ не носи отго
ворност за работата на програмния продукт,
ако той се стартира върху нелицензирани
операционни системи.
(4) Националният осигурителен институт
разработва и предоставя уебуслугите, реализи
ращи контрол, представяне на данни и достъп
до данните в регистъра, които се използват в
програмните продукти.
Чл. 15. Представянето на данните съгласно
приложения № 3 и № 4, както и достъпът до
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данните в регистъра се извършва по елек
тронен път след подписване с квалифициран
електронен подпис на регистриран по реда
на чл. 12 потребител.
Чл. 16. (1) Представянето на данните от
издадените/анулираните болнични листове
и издадените решения на ЛКК по повод на
обжалвани болнични листове в регистъра се
извършва при издаването, съответно анули
рането им.
(2) При липса на техническа възможност
представянето на данните в регистъра се
извършва в 7-дневен срок от издаването/
анулирането на болничните листове или из
даването на решенията на ЛКК по повод на
обжалвани болнични листове.
Чл. 17. След постъпване на данните в
регистъра НОИ издава справка за приети
те данни и списък с несъответствията, ако
такива бъдат открити, по образец съгласно
приложение № 5. Справката се изпраща в
момента на представяне на данните, както и
на електронния адрес, съдържащ се в удос
товерението за квалифициран електронен
подпис на регистрирания по реда на чл. 12
потребител, представил данните.
Чл. 18. Корекции по съхранени данни се
извършват, като болничните листове и данни
те от тях се анулират, след което се издават
нови болнични листове.
Чл. 19. (1) Данните от болничните листо
ве се съхраняват при лекарите/лекарите по
дентална медицина и ЛКК, които са ги из
дали, за срок 10 години считано от 1 януари
на годината, следваща годината, в която са
издадени, във вид, позволяващ анулирането
им и изготвянето на справка за издадени/
анулирани болнични листове по образец съг
ласно приложение № 6.
(2) Данните от решенията на ЛКК по повод
на обжалвани болнични листове се съхра
няват при ЛКК, които са ги издали, за срок
10 години считано от 1 януари на годината,
следваща годината, в която са издадени.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) До 30 юни 2015 г. включително
вторите екземпляри на издадени на хартиен
носител болнични листове съгласно прило
жение № 3 и на решения на ЛКК съгласно
приложение № 4 могат да се представят в
съответното ТП на НОИ в 14-дневен срок от
издаването им от:
1. лекарите/лекарите по дентална медицина,
които са ги издали, лечебните заведения, в
които те осъществяват дейност, или от упъл
номощени от тях лица;
2. лечебните заведения, към които са създа
дени ЛКК, или от упълномощени от тях лица.
(2) Болничните листове и решенията на
ЛКК се представят с придружително пис
мо по образец съгласно приложение № 7 и
опис по образец съгласно приложение № 8.
Придружителното писмо се представя в два
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екземпляра, върху които в ТП на НОИ се
вписват входящият номер и датата на предста
вянето им. Единият екземпляр се връчва на
приносителя, а другият остава в ТП на НОИ.
(3) Описът се представя в два екземпляра.
Длъжностно лице в ТП на НОИ извършва
проверка за съответствие между представе
ните болнични листове/решения на ЛКК и
данните за тях в описа, като отразява откри
тите несъответствия върху двата екземпляра
на описа. Единият екземпляр се подписва и
подпечатва и се връчва на приносителя, а
другият остава в ТП на НОИ.
(4) Данните от представените на хартиен
носител болнични листове и решения на ЛКК
се въвеждат в регистъра от длъжностни лица
в ТП на НОИ.
§ 2. (1) До 30 юни 2015 г. включително
лицата по § 1, ал. 1 могат да представят в
съответното ТП на НОИ на електронен но
сител данните съгласно приложения № 3 и
№ 4, които не са представени в регистъра,
в 14-дневен срок от издаване на болничния
лист/решението на ЛКК.
(2) Данните се представят с придружително
писмо по образец съгласно приложение № 7.
Придружителното писмо се представя в два
екземпляра, върху които в ТП на НОИ се
вписват входящият номер и датата на предста
вянето им. Единият екземпляр се връчва на
приносителя, а другият остава в ТП на НОИ.
(3) Длъжностно лице в ТП на НОИ въ
вежда данните от представения електронен
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носител в регистъра и издава справка за
приетите данни в два екземпляра и списък с
несъответствията, ако такива бъдат открити,
по образец съгласно приложение № 5. Еди
ният екземпляр на справката се подписва и
подпечатва и се връчва на приносителя, а
другият остава в ТП на НОИ.
§ 3. Регистърът съдържа и данните от
болничните листове, представени в НОИ по
реда на Наредбата за изчисляване и изплаща
не на паричните обезщетения и помощи от
държавното обществено осигуряване, приета
с Постановление № 364 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.;
изм., Решение № 9943 от 2007 г. на Върховния
административен съд – бр. 1 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 26 от 2008 г., бр. 13 и 67 от 2009 г.,
бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 и 80 от
2012 г., бр. 33 от 2013 г. и бр. 17 и 55 от 2014 г.).
§ 4. Корекции и анулиране на болнични
листове, издадени до 1 януари 2015 г. върху
бланки „Болничен лист за временна нерабо
тоспособност“ по чл. 3 от Инструкция № 1 от
2011 г. за работата и отчетността с болнични
листове за временна неработоспособност, се
извършват по досегашния ред.
§ 5. Наредбата се приема на основание
чл. 103а от Закона за здравето.
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 декември
2014 г., с изключение на чл. 3, 13, 15, 16, 17,
18 и 19 и § 1 и 2 от преходните и заключи
телните разпоредби, които влизат в сила от
1 януари 2015 г.
§ 7. Контролът по изпълнение на наредбата
се възлага на управителя на НОИ.
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1

Вх. № в ТП на НОИ ................./.............20.... г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
…………………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за получаване на уникални номера на болнични листове
От ...................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, представляващо лечебното заведение)
ЕГН/ЛНЧ ..................................., ЛК № ......................., издадена на ......... 20..... г., от ......................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля на основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт
на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им лечебно заведение ...................
..............................................................................................................................................................................................
(наименование и вид)
с ЕИК ............................................... , регистрационен номер по ЗЛЗ ..................................................................... ,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон/и: ........................................................................................................................................................................ ,
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e-mail: ................................................................................................................................................................................. ,
удостоверение за регистрация по чл. 40, ал. 9 ЗЛЗ/разрешение за осъществяване на дейност по чл. 46, ал. 2
ЗЛЗ № ........................................... от ............ 20..... г.,
с извършвани дейности по ЗЛЗ: ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
и подвижни структури:
1. ...................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................
(адрес на подвижната структура)
да получава уникални номера на болнични листове за осъществяващите дейност в лечебното заведение
лекари/лекари по дентална медицина и ЛКК.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за регистрация на лечебното заведение съгласно
чл. 40, ал. 9 ЗЛЗ.
3. Оригинал (за справка) и копие от разрешението за осъществяване на дейност на лечебното заведение
съгласно чл. 46, ал. 2 ЗЛЗ.
4. Изрично нотариално заверено пълномощно (за случаите, когато заявлението се подава от пълномощник).
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ при промяна на данните, съдържащи се в заявлението, съм задължен в 7-дневен
срок от настъпване на съответното обстоятелство да уведомя териториалното поделение на Националния
осигурителен институт.
Упълномощавам настоящите документи да представи:
..............................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ................., ЛК № ......................., издадена на ......... 20.... г., от...............................................................
Дата ............................. 		

Представляващ лечебното заведение: .....................................
(подпис и печат)

Приложение № 2
към чл. 9
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ......................................................
п.к. ........, ул. ........................... № ....., тел. ................, факс ................., e-mail .........@nssi.bg
Изх. №................/..........20...... г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящото уведомление се издава на ........................................................................................................
(наименование, вид на лечебното заведение)
..............................................................................................................................................................................................
ЕИК ................................................................................................................................................................................... ,
регистрационен номер по ЗЛЗ ...................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция .................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
............................................................................................................................................................................................. ,
телефон/и: ........................................................................................................................................................................ ,
е-mail: ................................................................................................................................................................................. ,
в уверение на това, че заявлението за получаване на уникални номера на болнични листове от НОИ за
осъществяващите дейност в лечебното заведение лекари/лекари по дентална медицина и ЛКК е прието.
ДИРЕКТОР НА
ТП НА НОИ: ....................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)

С Т Р.
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Приложение №
3 към чл.13, ал.1
Приложение
№ 3

към чл. 13, ал. 1

БОЛНИЧЕН ЛИСТ №
за временна неработоспособност

Издаване

Анулиране
ЕГН

ЛАК № .....................................

първичен

№ на амб. лист …......………....

продължение

мъж

ЛНЧ

жена

/вярното се отбелязва с Х/

/вярното се отбелязва с Х/

Ист.забол.№ .............................

Издаден от……………………………………………………………………….

Рег. № на л. з.:

лечебно заведение по ЗЛЗ /вид, име/

……………………………………………………………………………………

В отпуск от:

име на лекаря/ вид ЛКК, клиника/ отделение

Адрес: гр. ………………… ул. ………………. №..…ж.к. ……………….….

В отпуск до:

Осигурен: ………………………………………………………...........

Всичко отпуск в
календарни дни:

име, презиме, фамилия по документ за самоличност

възраст

Гр./с. ……………….. ул. ………………… №..…ж.к. ………………..…….
/по постоянен адрес/

Месторабота: …………………………………………………………………...
предприятие, учреждение, организация, фирма

Гр./с. …………………ул.….…………….№.….ж.к. …………………………
Професия ................................... Длъжност .......................................................
ДИАГНОЗА: …………………………………………………………………...

Диагноза по МКБ:

…………………………………………………………………………………...
ПРИЧИНА
...................................................................................................
за неработоспособността

Причина:

РЕЖИМ на лечение :

Брой на дните при режим:

Болничен

Домашен – стаен

Санаторно-курортен

а/ болничен

Домашен – амбулаторен

Домашен - на легло, постоянно или за определени часове от деня

б/ домашен

Свободен – без право да напуска населеното място

в/ сан.- курортен

Свободен – с право да напуска населеното място в границите на РБ

г/ свободен

/вярното се отбелязва с Х/

Дни /словом/ :……………………………………………………………….…..
Раждане:

Бременност: Термин
дата

дата

Придружаване и гледане на болен член от семейството: ............................................
родствена връзка

............................................................................................................................................
име, презиме и фамилия на болния

ЕГН
ЛНЧ
/вярното се отбелязва с Х/

ЕГН/ ЛНЧ на болния

Да се яви на преглед на
дата

Решение ЛКК

дата

№

Решение ТЕЛК/ НЕЛК

№

дата

БЕЛЕЖКИ : ……………………………………………
………………………………………………………….

ЛЕКАР

………………………………………………………….

ЧЛЕНОВЕ НА ЛКК

………………………………………………………….

/вярното се отбелязва с Х/

………………………………………………………….

1. …………………….... ……………...

………………………………………………………….

2. …………………….... ……………...

………………………………………………………….

3. …………………….... ……………...
фамилия

Издаден на:
дата

подпис/печат

УИН
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Указания за попълване на болничен лист
Издаване на болничен лист
Избира се позиция „Издаване“.
На ред „Болничен лист №“ се визуализира/попълва следващият свободен уникален номер от предоставените
на лечебното заведение уникални номера от Националния осигурителен институт.
На ред „ЛАК №“ се попълва номерът на личната амбулаторна карта на лицето.
На ред „№ на амбулаторния лист“ се визуализира/попълва поредният номер на амбулаторния лист на
НЗОК.
На ред „Ист. забол. №“ се вписва номерът на историята на заболяването на лицето, прието на болнично
лечение.
При издаване на болничен лист от лечебно заведение за извънболнична помощ задължително се попълват
редове „ЛАК №“ и „№ на амбулаторния лист“.
При издаване на болничен лист от лечебно заведение за болнична помощ задължително се попълват
редове „ЛАК №“ и „Ист. забол. №“.
Чрез знак „Х“ се попълват вертикално разположените позиции за болничния лист „Първичен“ или
„Продължение“.*
Забележка. *
Първият болничен лист при всяко ново излизане в отпуск поради временна неработоспособност се обозначава
като „Първичен“, а следващите за непосредственото продължаване на временната неработоспособност – като
„Продължение“. Когато непосредственото продължаване на временната неработоспособност се обуславя от
заболяване, което не е свързано с предходното, за което дотогава е получаван отпуск по болест, издаденият
болничен лист за новото заболяване се означава като „Първичен“.
Чрез знак „Х“ се попълват вертикално разположените позиции за пола на лицето – мъж или жена.
На ред „Издаден от“ се попълват:

име и вид на лечебното заведение по Закона за лечебните заведения;

име на лекаря/вид на лекарска консултативна комисия (ЛКК) към клиника/отделение, които издават
болничния лист;

адрес на лечебното заведение.
На ред „Осигурен“ се вписват името, презимето и фамилията на лицето, на което се издава болничният
лист, навършените години и постоянният адрес на лицето.
На ред „Месторабота“ се вписват наименованието и адресът на предприятието, учреждението,
организацията или фирмата, където се осигурява лицето, както и професията и длъжността.
На ред „Диагноза“ се вписва латинското наименование на диагнозата на български език. Когато
болничният лист се издава за придружаване или за гледане на болен член от семейството, се вписва
диагнозата на болния.
На ред „Причина за неработоспособността“ се вписва текстът на причината за временната
неработоспособност съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за
медицинската експертиза (НМЕ):
Код

Причини за временна неработоспособност

01

общо заболяване

02

професионална болест*

04

злополука – трудова по чл. 55, ал. 1 КСО**

05

злополука – трудова по чл. 55, ал. 2 КСО**

06

злополука – нетрудова

07

изследване поради общо заболяване

08

изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО

09

изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 КСО

10

изследване поради професионална болест

11

бацило-/паразитоносителство

12

карантина

13

аборт

14

бременност

15

майчинство

16

трудоустрояване – общо заболяване

17

трудоустрояване – трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО

С Т Р.
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Причини за временна неработоспособност

18

трудоустрояване – трудова злополука по чл. 55, ал. 2 КСО

19

трудоустрояване – професионална болест

20

трудоустрояване – бременност

21

санаторно-курортно лечение поради общо заболяване

22

санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО

23

санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 КСО

24

санаторно-курортно лечение поради професионална болест

25

придружаване на дете до 3-годишна възраст в болнично заведение

26

придружаване и гледане на дете до 18-годишна възраст

27

придружаване и гледане на болен над 18-годишна възраст

Забележки:
* Острите професионални отравяния се кодират като трудова злополука, а хроничните професионални
отравяния – като професионални болести.
** Член 55, ал. 1 – Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във
връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието,
когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена неработоспособност или смърт.
Член 55, ал. 2 – Трудова е и злополуката, станала с осигурен по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а по време на
обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:
а) основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
б) мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
в) мястото за получаване на възнаграждение.
На ред „Режим на лечение“ чрез знак „Х“ се отбелязва един от режимите на лечение съгласно НМЕ.
На ред „Дни (словом)“ с думи се изписва общият брой на дните за временна неработоспособност.
На ред „Бременност: Термин... Раждане...“ се попълват датите на съответните обстоятелства във формат
„ДДММГГ“ от ляво надясно.
На ред „Придружаване и гледане на болен член от семейството“ се вписват родствената връзка и трите
имена на болния. В двете вертикално разположени позиции със знак „Х“ се отбелязва видът на личния
идентификатор – ЕГН или ЛНЧ. В хоризонтално разположените десет позиции се вписват десетте цифри на
ЕГН или ЛНЧ.
На ред „Да се яви на преглед на“ се вписва датата на контролния преглед във формат „ДДММГГ“ от
ляво надясно.
Ред „Решение ЛКК №... дата“ се попълва при издаване на болничен лист от ЛКК. Вписват се номерът
и датата на решението на ЛКК от ляво надясно.
Ред „Решение ТЕЛК/НЕЛК №... дата“ се попълва, когато болничният лист се издава на основание
решение на ТЕЛК/НЕЛК. Вписват се номерът и датата на решението на ТЕЛК/НЕЛК от ляво надясно.
На ред „БЕЛЕЖКИ“ се попълват всички видове бележки, необходими за доизясняване на някои данни,
свързани с изискванията на НМЕ и Наредбата за трудоустрояване:

Болничният лист се издава за повече от един работодател/осигурител.
При попълване на тази бележка се вписва и броят на работодателите/осигурителите, за които е
издаден.

Разрешава се ползването на домашния отпуск в друго населено място.

За доказване с разпореждане на ТП на НОИ – при съмнение за трудова злополука.

За доказване с експертно решение на ТЕЛК – при съмнение за професионална болест.

За анкета.

При трудоустрояване се посочва работното място или длъжността/изискванията към работното
място или длъжността.

Издава се за минало време.
При попълване на тази бележка се вписват и номерът и датата на амбулаторния лист, в който е
регистриран прегледът, или се посочват причините за неизвършения предварително преглед.

Издава се за лечение/изследване в чужбина.

Издава се за раждане в чужбина.

Неработоспособността на майката е вследствие на раждането.
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Издава се на лице, осигурено по законодателството на друга държава.
При попълване на тази бележка се вписва държавата, в която лицето е осигурено.
„Заразна болест“ при повод и във връзка с такава.
За гледане на дете под карантина.
Гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ по заключение от
ръководителя на лечебното заведение.
При попълване на тази бележка се вписва и номерът на историята на заболяването на болния член
от семейството.
Гледане на болно дете до 3-годишна възраст в лечебно заведение за болнична помощ.
Гледане на болен член от семейството у дома.
За придружаване на член от семейството за консултация и изследване.
Други – попълват се всички други бележки, които са необходими.

При издаване на болничен лист на осиновителка (осиновител):

На ред „Причина за неработоспособността“ се попълва „15 – майчинство“.

На ред „Диагноза“ се попълва текстът: „За гледане на дете“.

В съответните редове се вписват трите имена на детето и датата на раждането му.

На ред „Бележки“ се вписва текстът „За гледане на дете“.
При издаване на болничен лист за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда:

На ред „Причина за неработоспособността“ се попълва „15 – майчинство“.

На ред „Диагноза“ се попълва текстът: „За гледане на дете по чл. 167 КТ“.

В съответните редове се вписват трите имена на детето и датата на раждането му.

На ред „БЕЛЕЖКИ“ се вписват: текстът „За гледане на дете по чл. 167 КТ“, номерът и датата на
протокола на ЛКК или номерът и датата на акта/актовете за смърт на майката и/или бащата на
детето.
Дясната кодова част на болничния лист се попълва по следния начин:
На ред „ЕГН/ЛНЧ“ със знак „Х“ се отбелязва видът на личния идентификатор на лицето, като съответно
се вписват десетте цифри на ЕГН или ЛНЧ в хоризонтално разположените десет позиции.
На ред „Рег. № на л.з.“ се вписва десетцифреният регистрационен номер на лечебното заведение, издаден
от регионалната здравна инспекция/Министерството на здравеопазването.
На редове „В отпуск от“ и „В отпуск до“ се вписват датата на началото и датата на края на разрешения
отпуск във формат „ДДММГГ“.
На ред „Всичко отпуск в календарни дни“ се попълва с цифри с дясно подравняване броят на дните във
временна неработоспособност.
На ред „Диагноза по МКБ“ се вписва буквено-цифровият код на диагнозата по Международната
класификация на болестите 10, като първият знак е буква, а последващите го – цифри. Буквено-цифровият
код се вписва, като се ползва ляво подравняване.
На ред „Причина“ се вписва кодът на отразената с думи причина за временната неработоспособност.
На ред „Брой на дните при режим“ се вписва с дясно подравняване броят на дните за определения/те
в болничния лист режим/режими.
На редове „ЛЕКАР“ и „ЧЛЕНОВЕ НА ЛКК“ със знак „Х“ се отбелязва кой е издал болничния лист.
В позициите, разположени на съответните редове, се попълва/т фамилията/ите на лекаря/лекарите,
членове на ЛКК и се вписва/т номера/та от националния регистър по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона
за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (УИН).
На ред „Издаден на“ се вписва датата, на която е издаден болничният лист, във формат „ДДММГГ“.
След въвеждане, контролиране и съхраняване на данните болничният лист се отпечатва, подписва се от
лекаря/лекарите – членове на ЛКК, подпечатва се с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.
Анулиране на болничен лист
Анулиране на болничен лист се извършва от лечебното заведение, което го е издало.
Избира се позиция „Анулиране“ и се въвеждат:

номерът на болничния лист, който ще се анулира;

личният идентификатор на лицето – ЕГН или ЛНЧ, на което е издаден;

регистрационният номер на лечебното заведение.
Не е допустимо след съхраняване да бъде извършвана корекция на данните за издадения болничен лист.
При необходимост от корекции на издадения болничен лист подписаният хартиен носител и съхранените
данни се анулират, след което се издава нов болничен лист (с нов номер) и с правилно попълнени данни.
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Приложение № 4
към чл. 13, ал. 2
РЕШЕНИЕ
НА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ
№ ..................../ ...................... г.
(от книгата за решения на ЛКК)
.....................................................................................................................................................................
(лечебно заведение – наименование и адрес)
..........................................................................................................................................................................
(вид ЛКК)
Днес, .......................... г., на заседание № .........................., ЛКК в състав:
Председател: ....................................., специалност ................……..., УИН ............................................................
(фамилия на лекаря)
Членове: 1. ....................................., специалност ................……..., УИН ..............................................................
(фамилия на лекаря)
2. ....................................., специалност ................……..., УИН ..............................................................
(фамилия на лекаря)
по повод жалба вх. № ................./.............. г. от ......................................................................................................... ,
на основание чл. 112, ал. ...... от Закона за здравето
разгледа болничен лист № ..............................., издаден от ........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(лечебно заведение – наименование, адрес и регистрационен номер)
за ........ дни временна неработоспособност от ..................... до .....................
на .........................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
Адрес на лицето по ЛК: ..................................................................................................................................................
ЕГН/ЛНЧ: .........................................................................................................................................................................
Месторабота .......................................................................................................................................................................
(предприятие, учреждение, организация, фирма)
Адрес на работодателя ....................................................................................................................................................
(обл., общ., гр./с., ж.к., ул. №, бл., вх., ап.)
Диагноза:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Изследвания (документи):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Заключение на ЛКК:
Лекарската консултативна комисия .......................................... болничен лист № ...........................................................
(потвърждава/отменя/потвърждава частично)
.......................................................................................................................................................................................................
(брой на потвърдените частично дни временна неработоспособност и период, за който те се отнасят)*
Мотиви: .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Забележка. *Когато ЛКК „потвърждава частично“, се вписват и броят на дните, и периодът, за който те се
отнасят.

Решението е съставено в _______ екземпляра.
Председател: …...........................................
(подпис)

Членове:

(печат на лечебното заведение)			

1. .........................
(подпис)
2. .........................

                                          (подпис)
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Приложение № 5
към чл. 17

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – .....................................................

п.к. ........, ул. ........................... № ....., тел. ................, факс ................., e-mail .........@nssi.bg
Изх. № в ТП на НОИ ................/ ............20.... г.
С П РАВ КА
за
приети данни, съдържащи се в издадени болнични листове и/или решения на ЛКК по повод на
обжалвани болнични листове
Данните са подадени от ............................................................................................................................................
(лекуващ лекар/лекар по дентална медицина/лечебно заведение)
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК ..........................................................................................................................................................
А. ПРИЕТИ ДАННИ ЗА ИЗДАДЕНИ/АНУЛИРАНИ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ:
І. Подадени данни за .................. броя издадени болнични листове.
1. Приети данни за ......................... броя издадени болнични листове, както следва:
1.1. Б. л. № ..................................., на ................................................................., ЕГН/ЛНЧ ............................... .
(име, презиме и фамилия)
в отпуск от ..................., в отпуск до ..................., причина за неработоспособността .....................................
1.2. Б. л. № ..................................., на ................................................................., ЕГН/ЛНЧ ................................
(име, презиме и фамилия)
в отпуск от ..................., в отпуск до ..................., причина за неработоспособността .....................................
2. Списък с откритите несъответствия в приетите данни от издадени болнични листове:
2.1. Б. л. № ........................, на .........................................., ЕГН/ЛНЧ ............, описание ..................................
(име, презиме и фамилия)
2.2. Б. л. № ........................, на .........................................., ЕГН/ЛНЧ ............, описание ..................................
(име, презиме и фамилия)
ІІ. Подадени данни за ................ броя анулирани болнични листове.
1. Приети данни за ......................... броя анулирани болнични листове, както следва:
1.1. Б. л. № ......................................, на ................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..............................
(име, презиме и фамилия)
1.2. Б. л. № ......................................, на ................................................................., ЕГН/ЛНЧ .............................
(име, презиме и фамилия)
2. Списък с откритите несъответствия в приетите данни от анулирани болнични листове:
2.1. Б. л. № ........................, на .........................................., ЕГН/ЛНЧ ............, описание ..................................
(име, презиме и фамилия)
2.2. Б. л. № ........................, на .........................................., ЕГН/ЛНЧ ............, описание ..................................
(име, презиме и фамилия)
ІІІ. Неприети данни за ..................... броя издадени/анулирани болнични листове, причина:
....................................................................................................................................................................................
Б. ПРИЕТИ ДАННИ ЗА РЕШЕНИЯ НА ЛКК ПО ПОВОД НА ОБЖАЛВАНИ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ:
І. Подадени данни за .................. броя издадени решения на ЛКК.
1. Приети данни за ...................... броя издадени решения на ЛКК, както следва:
1.1. Решение № ............. от ..................20.... г. от .......................................................................................... ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .............................................................................., ЕГН/ЛНЧ ................................
(име, презиме и фамилия)
1.2. Решение № ............. от ..................20.... г. от .......................................................................................... ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .............................................................................., ЕГН/ЛНЧ ................................
(име, презиме и фамилия)
2. Списък с откритите несъответствия в приетите данни за издадени решения на ЛКК, както следва:
2.1. Решение № ............. от ..................20.... г. от .......................................................................................... ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ................... на .................................................., ЕГН/ЛНЧ ..............................., описание ...............
(име, презиме и фамилия)
2.2. Решение № ............. от ..................20.... г. от ................................................................................ ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ................... на .................................................., ЕГН/ЛНЧ ..............................., описание ...............
(име, презиме и фамилия)
ІІ. Неприети данни за ................ броя издадени решения на ЛКК, причина: ....................................................
Дата: .......................................		

			

Приел данните: ................................
(име, фамилия, длъжност, подпис и печат)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Справка за издадени/анулирани болнични листове за временна неработоспособност

16
17
18

Приложение № 6
към чл. 19, ал. 1
16

ДЪРЖАВЕН

Забележка. След въвеждане, контролиране и съхраняване на данните от болничния лист те автоматично получават пореден номер (в рамките
на годината), под който се вписват в справката.

6.

5.

4.

3.

2.

2

№ по ред

1

1.

Дата на издава
не/анулиране
Издаване/анули
ране
№ на болничния
лист
Първичен или
продължение
Име, презиме,
фамилия на ли
цето
ЕГН/ЛНЧ на ли
цето
Месторабота
Диагноза
Причина за нера
ботоспособността
Режим/и на ле
чение
Временна нерабо
тоспособност
от...
Временна нерабо
тоспособност
до...
Всичко отпуск в
календарни дни
№ и дата на ам
булаторния лист
Име на лекаря/
ЛКК, издали бол
ничния лист
Дата на предста
вяне на данните
в НОИ
Забележка
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Приложение № 7
към § 1, ал. 2 и § 2, ал. 2
от преходните и
заключителните разпоредби
Вх. № в ТП на НОИ ................./.............20.... г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
…………………………………………………
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
От ....................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина/наименование на лечебното
заведение)
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК ............................................................................................................................................
адрес за кореспонденция ........................................................................................................................... .
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
..........................................................................................................................................................................
телефон/и: .....................................................................................................................................................
е-mail: ..............................................................................................................................................................
представляван/о от ..................................................................................................................................... ..
(име, презиме и фамилия на представляващия лечебното заведение)
ЕГН/ЛНЧ ..............................., ЛК № ..............., издадена на ......... 20.... г., от .......................................
На основание § 1, ал. 2 и § 2, ал. 2 от Наредбата за реда за представяне в Националния осигу
рителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им Ви
представям:
Документи на хартиен носител:
1. Болнични листове – ...................... броя.
2. Решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове – ..................... броя.
3. Опис на представените болнични листове и решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични
листове, издадени на хартиен носител, съдържащ ................ страници.
Данни на електронен носител за:
1. Болнични листове – ................ броя записи.
2. Решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове – ............... броя записи.
Упълномощавам документите/данните да представи:
......................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ..............................., ЛК № ..............., издадена на ......... 20.... г., от .......................................
Дата: .............................

Подпис: ..............................................................
(лекуващ лекар/лекар по дентална медицина
/представляващ лечебно заведение)
(печат на лечебното заведение)
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Приложение № 8
към § 1, ал. 2
от преходните и
заключителните разпоредби
ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ
по § 1, ал. 2 от ПЗР към наредбата
А. Попълва се от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина/лечебното заведение.
І. Болнични листове – ............. броя.
1. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
			
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
представен/непредставен, описание на несъответствията .........................................................................................
(вярното се подчертава)
(попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ)
2. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
представен/непредставен, описание на несъответствията .........................................................................................
(вярното се подчертава)
(попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ)
3. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
			
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
представен/непредставен, описание на несъответствията .........................................................................................
(вярното се подчертава)
(попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ)
4. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
представен/ непредставен, описание на несъответствията .......................................................................................
(вярното се подчертава)
(попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ)
5. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
представен/ непредставен, описание на несъответствията.........................................................................................
(вярното се подчертава)
(попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ)
6. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
представен/ непредставен, описание на несъответствията .......................................................................................
(вярното се подчертава)
(попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ)
Подпис: .......................…………….............................
(лекуващ лекар/лекар по дентална медицина/
представляващ лечебното заведение)
(печат на лечебното заведение )

Стр. ....... от .........

Забележка. При необходимост се попълва съответният брой страници.

ІІ. Решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове – ......... броя.
1. Решение № ............. от ..................20.... г. от .................................................................................................. ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ......................................................... ,
представено/непредставено, описание на несъответствията .....................................................................................
(вярното се подчертава)
(попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ)
2. Решение № ............. от ..................20.... г. от ................................................................................................... ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................................................
представено/непредставено, описание на несъответствията .....................................................................................
(вярното се подчертава)
(попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ)
3. Решение № ............. от ..................20.... г. от .................................................................................................. ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
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............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................................................
представено/непредставено, описание на несъответствията .....................................................................................
(вярното се подчертава)
(попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ)
4. Решение № ............. от ..................20.... г. от .................................................................................................. ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................................................
представено/непредставено, описание на несъответствията .....................................................................................
(вярното се подчертава)
(попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ)
5. Решение № ............. от ..................20.... г. от .................................................................................................. ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................................................
представено/непредставено, описание на несъответствията .....................................................................................
(вярното се подчертава)
(попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ)
6. Решение № ............. от ..................20.... г. от .................................................................................................. ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................................................
представено/непредставено, описание на несъответствията .....................................................................................
(вярното се подчертава)
(попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ
Стр. ....... от .........
Подпис на представляващия лечебното заведение: .......................……
(печат)
Забележка. При необходимост се попълва съответният брой страници.

Б. Попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ.
І. Представени болнични листове, неописани в раздел А, т. І – ........................................... броя, както следва:
1. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
2. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
3. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
4. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
5. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
6. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
7. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
8. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
9. Б. л. № ......................................, на .............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
10. Б. л. № ......................................, на ............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ........................................................................
Подпис: .............................................
(длъжностно лице,
описало документите)
(печат)
Забележка. При необходимост се попълва съответният брой страници.

Стр. ....... от .........
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ІІ. Представени решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове, неописани в раздел А,
т. ІІ – ....................... броя, както следва:
1. Решение № ............. от ..................20.... г. от .................................................................................................. ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ............................................................
2. Решение № ............. от ..................20.... г. от .................................................................................................. ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................................................
3. Решение № ............. от ..................20.... г. от .................................................................................................. ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................................................
4. Решение № ............. от ..................20.... г. от .................................................................................................. ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................................................
5. Решение № ............. от ..................20.... г. от .................................................................................................. ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................................................
6. Решение № ............. от ..................20.... г. от .................................................................................................. ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................................................
7. Решение № ............. от ..................20.... г. от .................................................................................................. ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................................................
8. Решение № ............. от ..................20.... г. от .................................................................................................. ЛКК,
(вид ЛКК)
по б. л. № ..........................на .......................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия)
............................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................................................
Стр. ....... от .........
Подпис: .............................................
(длъжностно лице,
описало документите)
(печат)
Забележка. При необходимост се попълва съответният брой страници.
В. Попълва се от длъжностното лице в ТП на НОИ.
Представени болнични листове и/или решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове.
І. Болнични листове.
1. Представени болнични листове, описани в раздел А, т. І, от лекуващия лекар/лекаря по дентална медици
на/лечебното заведение – ....................................................................................................................................... броя.
2. Представени болнични листове, описани в раздел Б, т. І, от длъжностно лице в ТП на НОИ – ...... броя.
3. Общо представени болнични листове (т. 1 + т. 2) – ............ броя.
4. Непредставени болнични листове, описани в раздел А, т. І, от лекуващия лекар/лекаря по дентална меди
цина/лечебното заведение –................................................................................................................................... броя.
ІІ. Решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове.
1. Представени решения на ЛКК, описани в раздел А, т. ІІ, от лечебното заведение – .......................... броя.
2. Представени решения на ЛКК, описани в раздел Б, т. ІІ, от длъжностното лице в ТП на НОИ – ....... броя.
3. Общо представени решения на ЛКК (т. 1 + т. 2) – ............ броя.
4. Непредставени решения на ЛКК, описани в раздел А, т. ІІ, от лечебното заведение – ...................... броя.
Дата: ..................................		

5408

Приел документите: ......................................................
(име, фамилия, длъжност,
подпис и печат)
Стр. ....... от .........
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
ОТ 4 АВГУСТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
предоставяне на речни информационни услуги
по вътрешните водни пътища на Република
България, приета с Постановление № 329
на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 3
от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 след думите „Република Бъл
гария“ се добавя „и за международен обмен
на речни информационни данни“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Българските речни информационни
услуги се предоставят от българска речна
информационна система, която се изграж
да, експлоатира и поддържа от Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструкту
ра“, подпомагано от Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИА
„ППД“).“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“:
1. изгражда и поддържа българската речна
информационна система за предоставяне на
българските речни информационни услуги;
2. получава, обработва, съхранява и пре
доставя информацията, придобита чрез сис
темата за докладване във вътрешните водни
пътища на Република България, на други
български и чужди компетентни органи и
заинтересувани лица;
3. получава, обработва, съхранява и предос
тавя информация за транспортната логистика;
4. получава, обработва, съхранява и пре
доставя информация за състоянието и дълбо
чината в подходите и пред корабните места;
5. предоставя информация за размера на
пристанищните такси;
6. осигурява на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ пълен електронен
достъп в реално време до българската речна
информационна система;
7. осигурява на Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на р. Дунав“ елек
тронен достъп до българската речна инфор
мационна система в степен, необходима за
изпълнение на задълженията є.“
4. В ал. 5:
а) в т. 1 думите „българския участък на“
се заличават;
б) в т. 2 думата „диференцирани“ се заменя
с „диференциални“;
в) в т. 3 думите „навигационно-пътната
обстановка“ се заменят с „фарватера (нави
гационно-пътевата обстановка)“ и накрая се
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добавя „в съответствие с националното и
международното право“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. предоставя в електронен вид информа
ция и прогноза за хидрологичната и хидро
метеорологичната обстановка в българския
участък на р. Дунав;“
д) точка 5 се изменя така:
„5. изработва, поддържа и предоставя ак
туален национален „RIS индекс“.“
5. Алинеи 6 и 7 се отменят.
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“:
1. осъществява контрол върху дейностите
по изграждане, експлоатиране и поддържане
на българската речна информационна система
и по предоставяне на речни информационни
услуги за корабния трафик по вътрешните
водни пътища на Република България;
2. чрез българската речна информационна
система осъществява наблюдение на кораби
те за спазване на правилата за плаване по
р. Дунав;
3. чрез българската речна информационна
система осъществява наблюдение на корабо
плаването и координира действията на кора
бите, плаващи по вътрешните водни пътища
на Република България, с оглед:
а) избягване на ситуации, които могат да
доведат до аварии, сблъсквания, засядане или
потъване на кораб;
б) координиране на действията при спаси
телни и издирвателни операции;
в) предприемане на действия за защита
на трафика, околната среда и хората при
бедствени ситуации.
(2) Контролът по ал. 1, т. 1 се осъществява
чрез планови периодични и извънредни про
верки на инспекторите в дирекциите „Морска
администрация“ в Русе и Лом.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ се заменят
с „Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ и думите „в рамките на“ се
заменят с „чрез“;
б) в т. 1 след думата „фарватера“ се добавя
„(навигационно-пътевата обстановка)“;
в) точка 3 се отменя;
г) в т. 6 накрая се добавя „в областта на
корабоплаването по вътрешните водни пътища
на Европа“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ предоставя чрез българска
та речна информационна система услуги по
информационното обслужване на корабния
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трафик по вътрешните водни пътища на Ре
публика България на потребителите на речни
информационни услуги.“
3. В ал. 4 думите „ИА „МА“ се заменят
с „Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
4. В ал. 5 след думата „Предоставянето“
се добавя „и получаването“, а думите „до
говорените правила за обмен“ се заменят с
„международните договори за обмен на речни
информационни данни, по които Република
България е страна“ и се поставя запетая.
5. В ал. 6 думите „от ИА „МА“ в „Известия
до корабоплавателите“ се заменят с „от Из
пълнителна агенция „Морска администрация“
в „Известие до корабоводителите“, а запетаята
и думите след нея „издадени от съответните
капитани на пристанищата Русе и Лом“ се
заличават.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „брегови центрове, изгра
дени от ИА „МА“ се заменят с „брегови РИС
център, изграден от Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Център за предоставяне на речни ин
формационни услуги в българския участък
на р. Дунав е центърът в Русе, осигурен с
резервиращ център във Варна. От центъра
в Русе се извършват и дейностите по ал. 1.“
3. В ал. 4:
а) в основния текст след думата „поддър
жаща“ се добавя „информационна и кому
никационна“ и накрая се добавя „включва“;
б) в т. 1 накрая се добавя „съгласно бъл
гарското законодателство“;
в) в т. 2 думата „корабите“ се заменя с
„капитана, корабособственика или от упъл
номощено лице“;
г) създава се нова т. 3:
„3. система, осигуряваща радиотелефонна
комуникация на корабите и функционираща
в съответствие с Регионалното споразумение
относно радиотелефонната служба по вътреш
ните водни пътища (RAINWAT), подписано на
18 април 2012 г. в Букурещ, Румъния, в сила
за Република България от 18 април 2012 г.
(ДВ, бр. 44 от 2012 г.);“
д) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя
така:
„4. национална база с референтни данни,
осигуряваща електронни навигационни кар
ти за частта на р. Дунав от км 374,100 до км
610,000, „RIS индекс“ и всички референтни
таблици, необходими за функционирането на
системата;“
е) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след
думата „фарватера“ се добавя „(навигацион
но-пътевата обстановка)“, а думите „кора
боводителите – потребители“ се заменят с
„потребителите“;
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ж) досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7;
з) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думата
„корабоплавателите“ се заменя с „корабово
дителите“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При трансгранични превози българска
та речна информационна система осигурява
международен обмен с речни информационни
системи на съответната съседна крайдунавска
държава на обобщена информация, получена
от електронния доклад, подаден преди отпла
ване на съответния кораб или състав.“
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Българската речна информационна
система позволява обмен на информация с
други подобни системи при следните условия:
1. обменът на данни, в това число полу
чаването и обработването на докладите от
системата за докладване (ERI), се извършва
по електронен път;
2. непрекъснат режим на работа;
3. обменът на информация с речната ин
формационна система на другата държава се
осъществява без забавяне.
(7) Държавно предприятие „Пристанищ
на инфраструктура“ поддържа необходимия
ресурс за осигуряване предоставянето на ус
луги чрез българската речна информационна
система ежедневно за времето от 00,00 часа
до 24,00 часа.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „ИА „МА“ се
заменят с „Държавно предприятие „Приста
нищна инфраструктура“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. система за изобразяване на обстановка
та върху електронни карти и информация за
корабоплаване по вътрешните водни пътища
(ECDIS за вътрешните водни пътища);“
в) в т. 3 думата „корабоплавателите“ се
заменя с „корабоводителите“.
2. В ал. 2 се създават т. 4 – 6:
„4. Регламент (ЕС) № 164/2010 на Коми
сията от 25 януари 2010 г. относно техниче
ските спецификации за електронно корабно
докладване при вътрешното корабоплаване,
посочени в член 5 от Директива 2005/44/
EО на Европейския парламент и на Съвета
относно хармонизираните речни информаци
онни услуги (RIS) относно вътрешните водни
пътища на Общността (ОВ, L 57 от 2010 г.);
5. Регламент за изпълнение (ЕС) № 689/2012
на Комисията от 27 юли 2012 г. за измене
ние на Регламент (ЕО) № 415/2007 относно
техническите спецификации за системи за
прихващане и проследяване на корабите,
на които се позовава член 5 от Директива
2005/44/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета относно хармонизираните речни
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информационни услуги (RIS) относно въ
трешните водни пътища на Общността (OB,
L 202 от 2012 г.);
6. Регламент за изпълнение (ЕС) № 909/2013
на Комисията от 10 септември 2013 г. за оп
ределяне на техническите спецификации на
системата за изобразяване на електронни карти
и информация за корабоплаването по вътреш
ните водни пътища (ECDIS за вътрешните
водни пътища) в съответствие с Директива
2005/44/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (OB, L 258 от 2013 г.).“
§ 7. В чл. 9 думата „сигурността“ се заменя
с „безопасността на корабоплаването“.
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Използването на радиочестотен
спектър от морската подвижна служба и
експлоатацията на Наземната система за
автоматично разпознаване на предаватели
(ATIS) се осъществяват в съответствие с
Регионалното споразумение относно радио
телефонната служба по вътрешните водни
пътища (R AINWAT) и Радиорегламента на
Международния съюз по далекосъобщения.“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди началото на всеки преход на кора
ба капитанът или упълномощено от него лице
предоставя на бреговия РИС център инфор
мация съгласно Регламент (ЕО) № 1365/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
6 септември 2006 г. относно статистиката за
превоза на товари по вътрешни водни пъти
ща и за отмяна на Директива 80/1119/ЕИО
на Съвета (OB, L 264 от 2006 г.), изменен с
Регламент (ЕО) № 425/2007 на Комисията от
19 април 2007 г. (OB, L 103 от 2007 г.) и Ре
гламент (ЕО) № 1304/2007 на Комисията от
7 ноември 2007 г. (OB, L 290 от 2007 г.), нари
чан по-нататък Регламент (ЕО) № 1365/2006,
която съдържа:“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Капитанът на кораба, съответно упъл
номощеното от него лице, предава доклада
по ал. 1 по електронен път.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изискваната съгласно Регламент (ЕО)
№ 1365/2006 информация за корабите, тран
зитно преминаващи през българския участък
на р. Дунав, която има конфиденциален ха
рактер по смисъла на Закона за статистиката,
се предоставя на Евростат чрез Националния
статистически институт.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При навлизане в българския участък
на р. Дунав капитанът на транзитно преми
наващ кораб, съответно упълномощеното
от него лице, предоставя информацията по
ал. 1 на бреговия РИС център посредством
електронен доклад или други средства, като
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постъпилата информация е незабавно достъпна
за дежурните инспектори на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.“
§ 10. В чл. 13 думите „Оборудването на
центровете с радиотелефонни устройства,
участието“ се заменят с „Участието“ и думите
„(ДВ, бр. 89 от 2004 г.)“ се заменят с „(ДВ,
бр. 89 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2013 г.)
и в съответствие с R AINWAT и приложимите
актове от вторичното право на Европейския
съюз“.
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Република България“
се поставя запетая, добавя се „включително
електронното докладване“ и се поставя запе
тая, а думата „корабоплавателите“ се заменя
с „корабоводителите“.
2. В ал. 2 думите „бреговия център, който
отговаря за съответния район“ и запетаята
след тях се заменят с „бреговия РИС център“,
а накрая се добавя „или българският език“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 12. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Водачите на кораби и съста
ви от кораби са длъжни преди навлизане в
акваторията на съответното пристанище и
при спазване на реда, посочен в чл. 14, ал. 1
и 2, да уведомят дежурните инспектори на
Изпълнителна агенция „Морска администра
ция“ за своите намерения чрез системата за
електронно докладване или с установяване
на радиотелефонна връзка на обявения канал
за навигационна информация, като съобщят
името и знамето на кораба, броя на съдовете,
размерите и максималното газене на съста
ва, скоростта и направлението на плаване, а
при превоз на опасен товар – и вида, класа
и количеството на товара.
(2) Уведомяването при превози на опас
ни товари по вътрешните водни пътища се
извършва в съответствие с изиск вани ята
на Европейското споразумение за между
народен превоз на опасни товари по въ
трешните водни пътища (ADN), подписано
в Женева, Конфедераци я Швейцари я, на
2 6 м а й 2 0 0 0 г., р а т и ф и ц и р а н о с ъ с з а 
кон, п рие т о т 40 - о т о Народ но с ъбра
н ие на 18 я н уари 2 0 0 6 г. (Д В, бр. 9 о т
2006 г.), в сила за Република България от
29 февруари 2008 г. (ДВ, бр. 43 от 2008 г.).“
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „чл. 6,
ал. 1 и 3 от Наредба № 23 от 2005 г. за раз
следване на произшествия в морските прос
транства и вътрешните водни пътища (ДВ,
бр. 95 от 2005 г.)“ се заменят с „чл. 17, ал. 4
от Правилата за речния надзор по Дунава,
приети с Постановление № 82 на Министер
ския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 35 от 2013 г.)“
и се поставя запетая, а думите „бреговия
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център, в чийто отговорен район се намира“
и запетаята след тях се заменят с „бреговия
РИС център“.
2. В ал. 2 т. 3 – 6 се отменят.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Изпълнителна аген
ция „Морска администрация“ се заменят
с „Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“, а думите „оперативност,
надеж дност и безопасност“ се замен ят с
„оперативност и надеждност“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ оказва съдействие на потре
бителите на речни информационни услуги при
използване на услугите, които се предоставят
съгласно наредбата.“
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ИА „МА“ се заме
ня с „Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
2. В ал. 2 думите „Изпълнителна аген
ция „Морска администрация“ се заменят
с „Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
3. В ал. 3 думите „Вторичната употреба“
се заменят с „Повторното използване“.
§ 16. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 3 навсякъде предлогът „по“ се за
меня с „относно“ и накрая се добавя „(OB,
L 255 от 2005 г.), изменена с Регламент (ЕО)
№ 219/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 март 2009 г. (OB, L 87 от 2009 г.)“.
2. В § 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. „Речни информационни усл у ги“ са
хармонизирани информационни услуги за
поддържане управлението на трафика и транс
порта в корабоплаването по вътрешните водни
пътища на Република България, включително,
където технически е осъществимо, интерфейс
(връзка) с другите видове транспорт. Речните
информационни услуги не се занимават с
вътрешнотърговска дейност между един или
повече търговци, но са отворени за връзка
(интерфейс) с търговските дейности. Речните
информационни услуги обхващат услуги, като
информация за фарватера (навигационно-пъ
тевата обстановка), информация за трафика,
поддръжка за ликвидиране на последстви
ята от бедствия и аварии, информация за
управлението на транспорта, статистически
и митнически услуги, пристанищни и други
такси, събирани от корабите.“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. „Информация за фарватера (навигаци
онно-пътевата обстановка)“ е географската,
хидрографската и административната инфор
мация относно фарватера. Информацията за
фарватера (навигационно-пътевата обстанов
ка) е еднопосочна информация: бряг – кораб
или бряг – офис.“;
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в) в т. 8 думите „шлюзове и/или“ и „упра
вителните органи на компании“ и запетаята
след тях се заличават, а думата „власти“ се
заменя с „органи“;
г) в т. 11 след думите „определени в“ се
добавя „чл. 1.01, буква „b“ от“ и накрая се
поставя запетая и се добавя „приети с По
становление № 83 на Министерския съвет от
2013 г. (ДВ, бр. 35 от 2013 г.)“;
д) създава се т. 12:
„12. „RIS индекс“ e регистър на кодовете
за определяне на местата на обекти според
Международния стандарт за корабно докладва
не (ISRS), съдържащ и допълнителна инфор
мация за обекта и неговите характеристики
(име, фарватера и др.), ограничения (налична
дълбочина, клирънс и др.), работно време и
др., съгласно Ръководство и препоръки за
речните информационни услуги (Guidelines and
Recommendations for River Information Services),
приети с Резолюция № 57 (ECE/TR A NS/
SC.3/165/Rev.1) на Икономическа комисия
за Европа на Организацията на обединените
нации, раздел 4, т. 4.6.2 от приложението към
резолюцията.“
§ 17. В § 7 от преходните и заключителните
разпоредби накрая се поставя запетая и се
добавя „и с генералния директор на Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“
указанията по въпросите, които попадат в
предмета на дейност на Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“.
§ 18. Навсякъде в наредбата думите „ми
нистърът на транспорта“ се заменят с „ми
нистърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
§ 19. Навсякъде в наредбата думите „Из
пълнителна агенция „Поддържане и проуч
ване на р. Дунав“ се заменят с „Изпълни
телна агенция „Проучване и поддържане на
р. Дунав“.
§ 20. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 2
се правят следните изменения:
1. В т. 2 думата „водоизместимост“ се за
меня с „газене“.
2. В т. 3 запетаята и думите „по-специално
на шлюзовете и мостовете“ се заличават.
§ 21. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В т. ІІ:
а) в основния текст думите „вътрешно
плаване (вътрешна ECDIS)“ се заменят с „ко
рабоплаването по вътрешните водни пътища
(ECDIS за вътрешните водни пътища)“;
б) навсякъде думите „вътрешни ECDIS“
се заменят с „ECDIS за вътрешните водни
пътища“.
2. В т. IV:
а) навсякъде думата „корабоплавателите“
се заменя с „корабоводителите“;
б) в подточка 2 думите „вътрешни ECDIS“
се заменят с „ECDIS за вътрешните водни
пътища“.
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3. В т. V, подточка 3 думите „вътрешна AIS
(вътрешна автоматична система за идентифи
кация)“ се заменят с „AIS за корабоплаване
по вътрешните водни пътища (автоматична
система за идентификация по вътрешните
водни пътища)“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5409

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
ОТ 4 АВГУСТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата за
обществено ползване и за аеронавигационно
обслужване в Република България, приета
с Постановление № 280 на Министерския
съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от
2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г.,
бр. 32 и 71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г.,
бр. 22 от 2006 г., бр. 1 и 25 от 2007 г., бр. 34
и 92 от 2008 г., бр. 28 от 2010 г., бр. 20 и 107
от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г. и
бр. 41 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „съгласно приложения № 1а и 1б“.
§ 2. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. Летищният оператор на летището
с годишен трафик над 5 милиона превозени
пътници или летищният оператор на летището
с най-голям брой пътнически превози на те
риторията на Република България предоставя
всеки месец на независимия надзорен орган
по чл. 16д, ал. 1 от Закона за гражданското
въздухоплаване (ЗГВ) средствата, събрани
като част от летищните такси по чл. 120, ал. 1
от закона, за изпълнение на функциите му.“
§ 3. В чл. 7, ал. 2 числото „10,89“ се заменя
с „10,24“.
§ 4. В чл. 18, ал. 3 числото „36,49“ се за
меня с „37,53“.
§ 5. Създава се приложение № 1а към
чл. 1, ал. 2:
„Приложение № 1а
към чл. 1, ал. 2
Размер на летищните такси от 1 юли 2013 г.
до 30 юни 2014 г.
Летищни такси на летищния оператор на лети
щето с годишен трафик над 5 милиона превозени
пътници или летището с най-голям брой път
нически превози на територията на Република
България – Летище София
1. Такса за кацане на въздухоплавателните
средства:
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1.1. Таксата за кацане се събира за всеки тон
или част от него, закръглена към следващ тон,
от максималното излетно тегло на въздухопла
вателно средство (ВС).
1.2. Таксата е в еднакъв размер за полети по
международни линии и за полети по вътрешни
линии.
1.3. Единичната таксова единица за тон от
максималното излетно тегло на ВС е разделена
в 4 групи (теглови диапазони) и е, както следва:
Група 1 – ВС до 25 т – 14,30 евро
Група 2 – ВС над 25 до 65 т – 12,00 евро
Група 3 – ВС над 65 до 100 т – 10,10 евро
Група 4 – ВС над 100 т – 9,90 евро
1.4. В размера на таксата за кацане на ВС не
се включват увеличения.
1.5. В размера на таксата по всеки теглови
диапазон са включени разходи за издръжка на
независимия надзорен орган в размер 0,05 евро
за тон.
1.6. За таксата за кацане на ВС са приложими
следните отстъпки за стимулиране развитието
на трафика на Летище София:
1.6.1. За нов редовен целогодишен марш
рут – извън Европа:
Година първа
12 месеца от първия полет
по маршрута
99 на сто намаление
Година втора

99 на сто намаление

Година трета

80 на сто намаление

Година четвърта

50 на сто намаление

Година пета
20 на сто намаление
1.6.2. За нов редовен целогодишен маршрут – в
рамките на Европа:
Година първа
12 месеца от първия полет
по маршрута
80 на сто намаление
Година втора

50 на сто намаление

Година трета
20 на сто намаление
1.6.3. За целогодишно увеличен капацитет
по действащ маршрут (само за допълнителните
полети по маршрута):
Година първа
12 месеца от първи я
допълнителен полет по
маршрута
80 на сто намаление
1.6.4. За възстановен целогодишен маршрут:
Сезон първи
В рамките на съответния
ИАТА сезон* на полетно
то разписание, в който е
възстановен маршрутът 30 на сто намаление
1.6.5. За нов сезонен маршру т (Разписа
ние – Зима или Разписание – Лято):
Сезон първи
В рамките на съответния
ИАТА сезон* на полетно
то разписание
50 на сто намаление

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

1.6.6. За нов международен товарен маршрут
или за допълнителни полети по действащ такъв:
Година първа
12 месеца от първия полет
(нов или допълнителен) 20 на сто намаление
Година втора

10 на сто намаление

1.6.7. За полети по редовни вътрешни линии:
За периода на валидност
на таксата кацане, опре
делена с решението по
чл. 122к, ал. 1 ЗГВ
80 на сто намаление
1.6.8. За въздушни превозвачи, изпълняващи
целогодишна полетна програма по международни
линии до и от Летище София, при достигане на
следните обеми:
При изпълнени над
5000 самолетод вижения по
международни линии за пе
риод от 12 последователни
месеца считано от датата на
влизане в сила на решението
по чл. 122к, ал. 1 ЗГВ от един
и същ превозвач
3 на сто намаление
При изпълнени над
7000 самолетод вижения по
международни линии за пе
риод от 12 последователни
месеца считано от датата на
влизане в сила на решението
по чл. 122к, ал. 1 ЗГВ от един
и същ превозвач
5 на сто намаление
При изпълнени над
10 0 0 0 самолетод ви жени я
по международни линии за
период от 12 последователни
месеца считано от датата на
влизане в сила на решението
по чл. 122к, ал. 1 ЗГВ от един
и същ превозвач
10 на сто намаление
Процентното намаление се прилага върху
начислената обща сума – такса кацане, за всич
ки изпълнени самолетодвижения от един и същ
превозвач за периода 1 юли 2013 г. – 30 юни
2014 г. при достигане на заложения критерий.
Отстъпката за обем по тази точка се прилага
отделно от отстъпките за стимулиране на тра
фика по т. 1.6.1 – 1.6.6.
1.7. Отст ъпк ите върх у таксата за кацане
на ВС по т. 1.6.1 – 1.6.6 се предоставят и се
прилагат по отношение на всички превозвачи,
чиито полетни програми след 1 януари 2013 г.
отговарят на заложените общи условия и кри
терии, определени от летищния оператор, като
отстъпките се начисляват от датата на влизане
в сила на решението по чл. 122к, ал. 1 ЗГВ.
2. Такса за паркиране:
2.1. Таксата за паркиране се събира за всеки
тон или част от него, закръглена към следващ
тон, от максималното излетно тегло на ВС за
всеки започнат час над безплатния престой.
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2.2. Единичната таксова единица е за тон на
час и е диференцирана в 6 групи в зависимост
от периода на денонощието и от типа на полз
ваното съоръжение (местостоянка):
Оперативна местосто Оперативна местосто
янка – „през деня“:
янка – „през нощта“
0,16 евро
0,06 евро
Местостоянка за дъл Местостоянка за дъл
г овр еменен п р е с т ой г о в р е м е н е н п р е с т о й
„ L ong-ter m St a nd“ – „ L o n g - t e r m S t a n d “ –
„през деня“
„през нощта“
0,13 евро
0,04 евро
Зона за дълговреме Зона за дълговременен
нен престой „Long-term п р е с т о й „ L o n g - t e r m
Bay“ – „през деня“
Bay“ – „през нощта“
0,015 евро
0,01 евро
2.3. Такса паркиране не се заплаща за прес
той на ВС до:
2.3.1. 3 часа след кацане – за ВС, изпълняващи
пътнически полети;
2.3.2. 6 часа след кацане – за ВС, изпълняващи
товарни полети.
2.4. Летищният оператор публикува списък с
номера на местостоянки за оперативен престой на
ВС и на местостоянки за дълговременен престой
на ВС (Long-term Stands), както и обозначение на
зоната за дълговременен престой (Long-term Bay).
2.5. В размера на таксата за паркиране на ВС
са включени разходи за издръжка на независимия
надзорен орган по чл. 16д в годишен размер.
2.6. За таксата за паркиране на ВС са при
лож ими следните отст ъпк и за стим улиране
развитието на трафика на Летище София:
2.6.1. За въздушни превозвачи, чиито ВС са
регистрирани като местодомуващи на Летище
София целогодишно или в рамките на един ИАТА
сезон* и са ангажирани в изпълнение на регу
лярна полетна програма от и до Летище София:
При регистрирани 50 на сто намаление вър
повече от 3 ВС на ху таксата за оперативна
ед и н и с ъ щ п р е  местостоянка – през деня
возвач
и нощта
При регистрирани 70 на сто намаление вър
повече от 6 ВС на ху таксата за оперативна
ед и н и с ъ щ п р е  местостоянка – през деня
возвач
и нощта
* ИАТА сезон – разписание на полетите на
даден въздушен превозвач за сезон зима – от по
следната неделя на месец октомври до последната
събота на месец март на следващата година, и за
сезон лято – от последната неделя на месец март
до последната събота на месец октомври.
2.6.2. За товарно ВС, изпълняващо полети по
нов международен товарен маршрут или допъл
нителни полети по действащ такъв:
ВС с максимално Удължен безплатен престой
излетно тегло над до 9 часа от момента на
150 тона
кацане на Летище София
2.7. Отстъпките върху таксата за паркиране
на ВС по т. 2.6.1 – 2.6.2 се предоставят и се
прилагат по отношение на всички превозвачи,
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чиито полетни програми след 1 януари 2013 г.
отговарят на заложените общи условия и кри
терии, определени от летищния оператор, като
отстъпките се начисляват от датата на влизане
в сила на решението по чл. 122к, ал. 1 ЗГВ.
3. Такса за пътници:
3.1. Таксата „Пътници“ се събира за всеки
заминаващ пътник (започващ пътуването си от
Летище София или извършващ трансфер от един
полет на друг).
3.2. Единичната таксова единица за пътници е
определена в зависимост от терминала, на който
се обслужва заминаващият полет, и в зависимост
от дестинацията на полета – по международни
или по вътрешни линии:

Международни линии

Вътрешни линии

Терминал 1 –
възрастни

6,00 евро

Терминал 2 –
възрастни

11,00 евро

Терминал 1 –
възрастни

4,40 евро

Терминал 2 – 4,40 евро
възрастни
3.3. Деца от 2- до 12-годишна възраст запла
щат 50 на сто от пълния размер на съответната
такса. Деца до 2-годишна възраст и транзитни
пътници са освободени от заплащане на таксата.
3.4. В размера на таксата за пътници са
включени разходи за издръжка на независимия
надзорен орган в размер 0,05 евро за всеки зами
наващ пътник над 12-годишна възраст (възрастен)
и 0,025 евро за всеки заминаващ пътник между
2- и 12-годишна възраст (дете).
3.5. За таксата за пътници са приложими
следните отстъпки за стимулиране развити
ето на трафика на Летище София, които се
прилагат по отношение на всички превозва
чи, чиито полетни програми след 1 януари
2013 г. отговарят на заложените общи условия
и критерии, определени от летищния оператор,
като отстъпките се начисляват от датата на вли
зане в сила на решението по чл. 122к, ал. 1 ЗГВ.
3.5.1. За превозвачи, допринасящи за развитие
на трансферен пътнически трафик през Летище
София:
За пътници, пристигащи
с международен полет и
заминаващи с междуна
роден полет

45 на сто намаление
в ърх у с ъ о т в е т н ат а
такса за заминаващ
пътник

За пътници, пристигащи
с международен полет и
заминаващи с вътрешен
полет

45 на сто намаление
в ърх у с ъ о т в е т н ат а
такса за заминаващ
пътник

За пътници, пристигащи 45 на сто намаление
с вътрешен полет и зами в ърх у с ъ о т в е т н ат а
наващи с международен такса за заминаващ
полет
пътник
4. Такса за ползване на пътнически ръкав:
4.1. Единичната таксова единица е диферен
цирана за първоначален период на ползване до
60 минути и за всеки започнати допълнителни
15 минути:
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За първоначален период до 60 минути 95 евро
За всеки последващи 15 минути
34 евро
или част от тях
4.2. При ползване на пътнически ръкав с
прекъсване времето на ползване след кацане се
сумира с времето на ползване преди излитане
на едно и също ВС и таксата се начислява за
полученото общо време на ползване. За времето,
през което съоръжението не се използва, не се
заплаща такса.
4.3. В размера на единичната такса за ползване
на пътнически ръкав за първоначален период
на ползване до 60 минути са включени разходи
за издръжка на независимия надзорен орган в
размер 0,85 евро за единична услуга.
5. Такса за сигурност:
5.1. Единичната таксова единица за ВС, пре
возващи пътници, се събира за всеки заминаващ
пътник (започващ пътуването си от Летище София
или извършващ трансфер от един полет на друг):
За заминаващ пътник
6,00 евро
5.2. За периода на първоначално въвеждане
на таксата „Сигурност“ за пътниците, замина
ващи от Терминал 2, се определят 3 периода с
различен размер на единичната таксова единица:
1.07.2013 г. – за заминаващ пътник
30.09.2013 г.
от Терминал 2

1,00 евро

1.10.2013 г. – за заминаващ пътник
31.03.2014 г.
от Терминал 2

8,00 евро

1.04.2014 г. – за заминаващ пътник 10,20 евро
31.05.2014 г.
от Терминал 2
След изтичане на срока по третия период
таксата се прилага в размера, определен в т. 5.1,
до влизането в сила на нов размер на таксата
„Сигурност“ за пътнически полети.
5.3. В размера на таксата „Сигурност“ за
ВС, превозващи пътници, са включени разходи
за издръжка на независимия надзорен орган в
размер 0,05 евро за всеки заминаващ пътник.
5.4. Единичната таксова единица за ВС, които
не превозват пътници, се събира за всяко въз
духоплавателно средство, изпълняващо товарен,
технически или друг полет, с който на Летище
София не кацат и не излитат пътници:
Еднократно за полет
24,00 евро
5.5. Такса „Сигурност“ за ВС, които не пре
возват пътници, се събира в еднакъв размер
независимо от типа на ВС и дестинацията на по
лета (по международни или по вътрешни линии).
6. Такса за шум (екологична):
6.1. Таксата „Шум (екологична)“ се събира за
всеки тон или част от него, закръглена към след
ващ тон, от максималното излетно тегло на ВС.
6.2. Таксата „Шум (екологична)“ се заплаща
еднократно за полет, като се вземат предвид часът
на кацане и часът на последващото излитане на
едно и също ВС.
6.3. Единичната таксова единица е определена
в диференциран размер, в зависимост от инди
видуалните шумови характеристики на ВС, в
5 групи по шумови сертификати и в 3 часови
зони – дневна, сутрин/вечер и нощна:

С Т Р.
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Евро за тон

Час на Шумова
кацане категория
(местно
07,00
време)
22,59

Час на излитане
(местно време)
–
ч.

06,00
06,59
23,00
23,59

–
ч.
–
ч.

0,19

0,23

0,36

Категория
втора

0,23

0,29

0,45

07,00 – Категория
22,59 ч. трета

0,30

0,37

0,59

Категория
четвърта

0,46

0,57

0,90

Категория
пета

0,68

0,85

1,35

Категория
първа

0,23

0,28

0,41

Категория
втора

0,29

0,34

0,51

0,37

0,44

0,66

0,57

0,68

1,01

Категория
пета

0,85

1,02

1,52

Категория
първа

0,37

0,41

0,55

Категория
втора

0,46

0,51

0,68

00,00 – Категория
05,59 ч. трета

0,59

0,67

0,88

Категория
четвърта

0,91

1,02

1,36

Категория
пета

1,37

1,53

2,03

–
ч. Категория
– трета
ч.
Категория
четвърта

6.4. Самолети с максимално излетно тегло до
9 тона и всички хеликоптери не заплащат такса
„Шум (екологична)“.
6.5. Основание за отнасяне на дадено ВС към
конкретна категория е индивидуалният му шу
мов сертификат в зависимост от кумулативната
шумова граница*, както следва:
Шумова
категория

Описание на категорията –
параметри на ВС

първа

Самолети с MTOW над 9 тона, серти
фицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвен
цията за международно гражданско
въздухоплаване, с кумулативна шу
мова граница 20 dB
Eфективно ниво на измервания шум
(EPN) или повече.
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Шумова
категория

Описание на категорията –
параметри на ВС

втора

Самолети с MTOW над 9 тона, серти
фицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвен
цията за международно гражданско
въздухоплаване, с кумулативна шу
мова граница от 15 до 19,9 EPNdB.

трета

Самолети с MTOW над 9 тона, серти
фицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвен
цията за международно гражданско
въздухоплаване, с кумулативна шу
мова граница от 10 до 14,9 EPNdB.

00,00 –
05,59 ч.

Категория
първа

06,00
06,59
23,00
23,59

ВЕСТНИК

четвърта Самолети с MTOW над 9 тона, серти
фицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвен
цията за международно гражданско
въздухоплаване, с кумулативна шумо
ва граница от 5 до 9,9 EPNdB.
пета

Самолети с MTOW над 9 тона, серти
фицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвен
цията за международно гражданско
въздухоплаване, с кумулативна шумо
ва граница 4,9 EPNdB или по-малко,
самолети с MTOW над 9 тона, серти
фицирани в съответствие с глава 2,
които не отговарят на изискванията
на Анекс 16, том I, част II, глави 3 и
5 от Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване, и само
лети с MTOW над 9 тона, за които
не е представен сертификат за шум.
*Кумулативна шумова граница – стойността,
получена от сбора на разликите между максимално
разрешените нива на шума за дадено ВС и нивата
на шума, показани в шумовия му сертификат при
направените измервания в трите контролни точки
(встрани от ПИК, при заход за кацане и при из
литане). Максимално разрешените нива на шума
за дадено ВС и контролните точки за измерване
на шума са дефинирани в Анекс 16, том I, част
II от Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване.“

§ 6. Създава се приложение № 1б към
чл. 1, ал. 2:
„Приложение № 1б
към чл. 1, ал. 2
Размер на летищните такси от 1 юли 2014 г.
Летищни такси на летищния оператор на лети
щето с годишен трафик над 5 милиона превозени
пътници или летището с най-голям брой път
нически превози на територията на Република
България – Летище София
1. Такса за кацане на въздухоплавателните
средства:
1.1. Таксата за кацане се събира за всеки тон
или част от него, закръглена към следващ тон,
от максималното излетно тегло на въздухопла
вателно средство (ВС).
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1.2. Таксата е в еднакъв размер за полети по
международни линии и за полети по вътрешни
линии.
1.3. Единичната таксова единица за тон от
максималното излетно тегло на ВС е разделена
в 5 групи (теглови диапазони) и е, както следва:

Година първа
12 месеца от първия полет
(нов или допълнителен) 20 на сто намаление

Група 1 – ВС до 3 т – 7,00 евро
Група 2 – ВС над 3 до 25 т – 14,30 евро
Група 3 – ВС над 25 до 65 т – 12,00 евро
Група 4 – ВС над 65 до 100 т – 10,10 евро
Група 5 – ВС над 100 т – 9,90 евро
1.4. В размера на таксата за кацане на ВС не
се включват увеличения.
1.5. В размера на таксата по всеки теглови
диапазон са включени разходи за издръжка на
независимия надзорен орган в размер 0,05 евро
за тон.
1.6. За таксата за кацане на ВС са приложими
следните отстъпки за стимулиране развитието
на трафика на Летище София:
1.6.1. За нов редовен целогодишен марш
рут – извън Европа:

За периода на валидност
на таксата кацане
80 на сто намаление
1.6.8. За брой изпълнени самолетодвижения
по международни линии от един и същ превозвач
за всеки период от 12 последователни месеца
считано от 1 юли 2014 г.:

Година първа
12 месеца от първия полет
по маршрута
99 на сто намаление
Година втора

99 на сто намаление

Година трета

80 на сто намаление

Година четвърта

50 на сто намаление

Година пета

20 на сто намаление

1.6.2. За нов редовен целогодишен маршрут – в
рамките на Европа:
Година първа
12 месеца от първия полет
по маршрута
80 на сто намаление
Година втора

50 на сто намаление

Година трета
20 на сто намаление
1.6.3. За целогодишно увеличен капацитет
по действащ маршрут (само за допълнителните
полети по маршрута):
Година първа
12 месеца от първи я
допълнителен полет по
маршрута
80 на сто намаление
1.6.4. За възстановен целогодишен маршрут:
Сезон първи
В рамките на съответния
ИАТА сезон на полетното
разписа ние, в кой т о е
възстановен маршрутът 30 на сто намаление

Година втора
10 на сто намаление
1.6.7. За полети по редовни вътрешни линии:

Над 3000 самолетодвижения 3 на сто намаление
Над 5000 самолетодвижения 5 на сто намаление
Над 6500 самолетодвижения 10 на сто намаление
Над 8000 самолетодвижения 12 на сто намаление
Над 10 000 самолетодви
жения
15 на сто намаление
Процентното намаление се прилага върху
начислената обща сума – такса кацане, за всички
изпълнени самолетодвижения по международни
линии от един и същ превозвач за съответния
12-месечен период, с изключение на самоле
тодвижения, които отговарят на критериите за
отстъпка по т. 1.6.1 до 1.6.6.
1.7. Отстъпките върху таксата за кацане на ВС
по т. 1.6.1 – 1.6.8 се предоставят и се прилагат по
отношение на всички превозвачи, чиито полетни
програми отговарят на заложените общи условия
и критерии, и по реда, определен от летищния
оператор в Програмата от стимулиращи отстъпки
за развитие на трафика на Летище София.
2. Такса за паркиране на ВС
2.1. Таксата за паркиране на ВС се събира за
всеки тон или за част от него, закръглена към
следващ тон, от максималното излетно тегло на
ВС, за всеки започнат час над безплатния престой.
2.2. Единичната таксова единица е за тон на
час и е диференцирана в 6 групи в зависимост
от периода на денонощието и от типа на полз
ваното съоръжение (местостоянка):
Оперативна местосто Оперативна местосто
янка – „през деня“* янка – „през нощта“**
0,16 евро
0,06 евро
Местостоянка за дълго- Местостоянка за дълговременен престой „Long- временен престой „Longt e r m S t a n d “ – „ п р е з t er m S t a n d “ – „ п р е з
деня“*
нощта“**
0,04 евро
0,13 евро

Сезон първи
В рамките на съответния
ИАТА сезон на полетното
разписание
50 на сто намаление

Зона за д ъ лг овреме Зона за д ъ лг овреме
нен престой „Long-term нен престой „Long-term
Bay“ – „през деня“* Bay“ – „през нощта“**
0,015 евро
0,01 евро
* „през деня“ е периодът от 06,00 до 22,59 ч.
местно време;
** „през нощта“ е периодът от 23,00 до 05,59 ч.
местно време.

1.6.6. За нов международен товарен маршрут
или за допълнителни полети по действащ такъв:

2.3. Такса паркиране не се заплаща за прес
той на ВС до:

1.6.5. За нов сезонен марш ру т (Разписа
ние – Зима или Разписание – Лято):
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2.3.1. 3 часа след кацане – за ВС, изпълняващи
пътнически полети;
2.3.2. 6 часа след кацане – за ВС с макси
мално излетно тегло до 150 тона, изпълняващи
товарни полети;
2.3.3. 9 часа след кацане – за ВС с макси
мално излетно тегло над 150 тона, изпълняващи
товарни полети.
2.4. Летищният оператор публикува списък с
номера на местостоянки за оперативен престой на
ВС и на местостоянки за дълговременен престой
на ВС (Long-term Stands), както и обозначение на
зоната за дълговременен престой (Long-term Bay).
2.5. За таксата за паркиране на ВС са при
лож ими следните отст ъпк и за стим улиране
развитието на трафика на Летище София:
2.5.1. За въздушни превозвачи, чиито въз
духоплавателни средства са местодомуващи на
Летище София и са ангажирани в изпълнение
на регулярна полетна програма с отправно ле
тище – Летище София:
При местодомува 50 на сто намаление върху
щи повече от 3 ВС таксата за оперативна мес
на един и същ пре тостоянка – през деня и през
возвач
нощта
При местодомува 70 на сто намаление върху
щи повече от 6 ВС таксата за оперативна мес
на един и същ пре тостоянка – през деня и през
возвач
нощта
2.5.2. За п ът ни ческ и полет и по редовни
международни линии, изпълнявани с въздухо
плавателно средство с максимално излетно тегло
над 130 тона:
Оперативна местостоянка – 100 на сто нама
„през нощта“
ление
Отстъпката се прилага за въздухоплавателни
средства, които изпълняват редовни междуна
родни полети от/до Летище София с продължи
телност над 6 часа (long-haul flights).
2.6. Отстъпките върху таксата за паркиране
на ВС по т. 2.5.1 – 2.5.2 се предоставят и се при
лагат по отношение на всички превозвачи, чиито
полетни програми отговарят на заложените общи
условия и критерии, и по реда, определен от ле
тищния оператор в Програмата от стимулиращи
отстъпки за развитие на трафика на Летище София.
3. Такса за пътници:
3.1. Таксата „Пътници“ се събира за всеки
заминаващ пътник (започващ пътуването си от
Летище София или извършващ трансфер от един
полет на друг).
3.2. Единичната таксова единица за пътници е
определена в зависимост от терминала, на който
се обслужва заминаващият полет, и в зависимост
от дестинацията на полета – по международни
или по вътрешни линии:
Международни линии

Вътрешни линии

Терминал 1 –
възрастни

5,50 евро

Терминал 2 – 11,50 евро
възрастни
Терминал 1 – 4,40 евро
възрастни
Терминал 2 – 4,40 евро
възрастни
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3.3. Деца над 2- до 12-годишна възраст запла
щат 50 на сто от пълния размер на съответната
такса. Деца до 2-годишна възраст и транзитни
пътници са освободени от заплащане на таксата.
3.4. В размера на таксата за пътници са
включени разходи за издръжка на независимия
надзорен орган в размер 0,05 евро за всеки зами
наващ пътник над 12-годишна възраст (възрастен)
и 0,025 евро за всеки заминаващ пътник между
2- и 12-годишна възраст (дете).
3.5. За таксата за пътници са приложими
следните отстъпки за стимулиране развитието
на трафика на Летище София:
3.5.1. За превозвачи, допринасящи за развитие
на трансферен пътнически трафик през Летище
София:
За пътници, пристига 45 на сто намаление
щи с международен или върху таксата за път
вътрешен полет и зами ници по международни
наващи с международен
линии
полет
За пътници, пристигащи 45 на сто намаление
с международен полет и върху таксата за пътни
заминаващи с вътрешен ци по вътрешни линии
полет
3.5.2. За брой заминали пътници по междуна
родни линии на един и същ превозвач за всеки
период от 12 последователни месеца считано от
1 юли 2014 г.:
0,50 евро намаление за
на д 10 0 0 0 0 до
заминаващ пътник
200 000 пътници
на д 20 0 0 0 0 до
300 000 пътници

0,75 евро намаление за
заминаващ пътник

на д 30 0 0 0 0 до
400 000 пътници

1,00 евро намаление за
заминаващ пътник

на д 40 0 0 0 0 до
500 000 пътници

1,20 евро намаление за
заминаващ пътник

1,35 евро намаление за
над 500 000 път
заминаващ пътник
ници
Намалението се прилага върху начислената
обща сума – такса пътници, за всички заминали
пътници по международни линии (включително
деца) с полети на един и същ превозвач за съ
ответния 12-месечен период, с изключение на
трансферни пътници, отговарящи на критериите
за отстъпка по т. 3.5.1.
3.6. Отстъпките върху таксата за пътници по
т. 3.5.1 – 3.5.2 се предоставят и се прилагат по
отношение на всички превозвачи, чиито полетни
програми отговарят на заложените общи условия
и критерии, и по реда, определен от летищния
оператор в Програмата от стимулиращи отстъпки
за развитие на трафика на Летище София.
4. Такса за ползване на пътнически ръкав:
4.1. Единичната таксова единица е диферен
цирана за първоначален период на ползване до
60 минути и за всеки започнати допълнителни
15 минути:
За първоначален период до 60 минути 95 евро
За всеки последващи 15 минути
или част от тях

34 евро
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4.2. Таксата „Ползване на пътнически ръкав“
се прилага в еднакъв размер без разлика за типа
на ВС, вида на полета (по международни или по
вътрешни линии) и периода от денонощието, в
който се ползва съоръжението.
4.3. При ползване на пътнически ръкав с
прекъсване времето на ползване след кацане се
сумира с времето на ползване преди излитане
на едно и също ВС и таксата се начислява за
полученото общо време на ползване. За времето,
през което съоръжението не се използва, не се
заплаща такса.
5. Такса за сигурност:
5.1. Единичната таксова единица за ВС, пре
возващи пътници, се събира за всеки заминаващ
пътник (започващ пътуването си от Летище София
или извършващ трансфер от един полет на друг):
За заминаващ пътник
5,50 евро
5.2. В размера на таксата „Сигурност“ за
ВС, превозващи пътници, са включени разходи
за издръжка на независимия надзорен орган в
размер 0,05 евро за всеки заминаващ пътник.
5.3. Единичната таксова единица е определена
за полет и е диференцирана в 2 групи (теглови
диапазони) в зависимост от максималното из
летно тегло на ВС, както следва:
Еднократно ВС с MTOW до 6 тона 10,00 евро
за полет
ВС с MTOW над 6 тона 24,00 евро
5.4. Таксата „Сигурност“ за ВС, които не
превозват пътници, се прилага в еднакъв раз
мер независимо от дестинацията на полета (по
международни или по вътрешни линии).
6. Такса за шум (екологична):
6.1. Таксата „Шум (екологична)“ се събира за
всеки тон или част от него, закръглена към след
ващ тон, от максималното излетно тегло на ВС.
6.2. Таксата „Шум (екологична)“ се заплаща
еднократно за полет, като се вземат предвид часът
на кацане и часът на последващото излитане на
едно и също ВС.
6.3. Единичната таксова единица е опреде
лена в диференциран размер в зависимост от
индивидуалните шумови характеристики на ВС в
5 категории по шумови сертификати и в 3 часови
зони – дневна, сутрин/вечер и нощна:
Евро за тон
Час на Шумова
Час на излитане
кацане категория
(местно време)
(местно
07,00 – 06,00 – 00,00 –
време)
22,59 ч. 06,59 ч. 05,59 ч.
23,00 –
23,59 ч.
Категория
първа

0,19

0,23

0,36

Категория
втора

0,23

0,29

0,45

0 7, 0 0 – Категория
22,59 ч. трета

0,30

0,37

0,59

Категория
четвърта

0,46

0,57

0,90

Категория
пета

0,68

0,85

1,35
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Час на Шумова
Час на излитане
кацане категория
(местно време)
(местно
07,00 – 06,00 – 00,00 –
време)
22,59 ч. 06,59 ч. 05,59 ч.
23,00 –
23,59 ч.
Категория
0,23
0,28
0,41
първа
Категория
0,29
0,34
0,51
втора
06,0 0 –
06,59 ч. Категория
0,37
0,44
0,66
2 3 , 0 0 – трета
23,59 ч. Категория
0,57
0,68
1,01
четвърта
Категория
0,85
1,02
1,52
пета
Категория
0,37
0,41
0,55
първа
Категория
0,46
0,51
0,68
втора
0 0 ,0 0 – Категория
0,59
0,67
0,88
05,59 ч. трета
Категория
0,91
1,02
1,36
четвърта
Категория
1,37
1,53
2,03
пета
6.4. Самолети с максимално излетно тегло до
9 тона и всички хеликоптери не дължат такса
„Шум (екологична)“.
6.5. Основание за отнасяне на дадено ВС към
конкретна категория е индивидуалният му шу
мов сертификат в зависимост от кумулативната
шумова граница*, както следва:
Шумова
категория

Описание на категорията –
параметри на ВС

първа

Самолети с MTOW над 9 тона, сер
тифицирани в съответствие с Анекс
16, том I, част II, глави 3 и 5 от Кон
венцията за международно граждан
ско въздухоплаване, с кумулативна
шумова граница 20 dB
Eфективно ниво на измервания шум
(EPN) или повече.

втора

Самолети с MTOW над 9 тона, серти
фицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвен
цията за международно гражданско
въздухоплаване, с кумулативна шу
мова граница от 15 до 19,9 EPNdB.

трета

Самолети с MTOW над 9 тона, серти
фицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвен
цията за международно гражданско
въздухоплаване, с кумулативна шу
мова граница от 10 до 14,9 EPNdB.

четвърта Самолети с MTOW над 9 тона, серти
фицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Кон
венцията за международно граждан
ско въздухоплаване, с кумулативна
шумова граница от 5 до 9,9 EPNdB.

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

Шумова
категория

Описание на категорията –
параметри на ВС

пета

Самолети с MTOW над 9 тона, серти
фицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвен
цията за международно гражданско
въздухоплаване, с кумулативна шумо
ва граница 4,9 EPNdB или по-малко,
самолети с MTOW над 9 тона, серти
фицирани в съответствие с глава 2,
които не отговарят на изискванията
на Анекс 16, том I, част II, глави 3 и
5 от Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване, и само
лети с MTOW над 9 тона, за които
не е представен сертификат за шум.

*Кумулативна шумова граница – стойността,
получена от сбора на разликите между максимално
разрешените нива на шума за дадено ВС и нивата
на шума, показани в шумовия му сертификат при
направените измервания в трите контролни точки
(встрани от ПИК, при заход за кацане и при из
литане). Максимално разрешените нива на шума
за дадено ВС и контролните точки за измерване
на шума са дефинирани в Анекс 16, том I, част II
от Конвенцията за меж дународно гра ж данско
въздухоплаване.“

§ 7. Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1,
чл. 13, ал. 2 и 3 и чл. 16, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 11, ал. 2, чл. 13, ал. 2 и 3
и чл. 16, ал. 2
Такси на летище Пловдив и летище Горна
Оряховица
1. Такса за кацане съгласно чл. 11, ал. 1:
1.1. Размер на таксата за кацане:
(Размерът на таксите е в евро)
Възду хоп л а в ат е л
но сред
с т во, изпълняващо
учебнотренировъ
чен полет

Възду хоплавателно
средство за
общо пред
назначение
с макси
ма лно из
летно тегло
до 5,7 тона
включи
телно

В ъ з д у хо п  Въздухол а в а т е л н о плавателно
с р е д с т в о с средство с
м а к с и м а л н о максима л
излетно тегло но излетно
над 5,7 тона, т е г л о н а д
изпълняващо 5 , 7 т о н а ,
п ъ т н и ч е с к и изпълнява
или смесени що товарни
(пътнически и полети
товарни) по
лети
5,00 евро/ 25,00 евро/ 5,00 евро/
3,50 евро/
кацане
кацане
тон
тон
1.2. Отстъпки от таксата за кацане за стиму
лиране на трафика:
С цел стимулиране обема на трафика, в
зависимост от месечния брой кацания на един
оператор с въздухоплавателни средства с мак
симална излетна маса над 5,7 тона, се прилагат
следните отстъпки:
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Размер на таксата за кацане с отстъпки, свър
зани с размера на трафика
(Размерът на таксите е в евро)
Месечен
брой
кацания
в бр.

Въ зд у хоп ла ват ел но
средство с максимално
и з ле т но т егло н а д
5,7 тона, изпълнява
що пътнически или
смесени (пътнически
и товарни) полети

Въздухоплава
телно средство
с максимално
излетно тегло
на д 5,7 т она,
изпълн яващо
товарни полети

от

до

4

15

4,50 евро/тон

3,15 евро/тон

16

22

4,00 евро/тон

2,80 евро/тон

23

26

3,50 евро/тон

2,45 евро/тон

27

31

3,00 евро/тон

2,10 евро/тон

32

35

2,70 евро/тон

1,90 евро/тон

36

39

2,45 евро/тон

1,70 евро/тон

40

43

2,25 евро/тон

1,60 евро/тон

44

48

2,05 евро/тон

1,45 евро/тон

49

52

1,90 евро/тон

1,35 евро/тон

53

57

1,75 евро/тон

1,25 евро/тон

58

61

1,65 евро/тон

1,15 евро/тон

62+
1,55 евро/тон
1,10 евро/тон
2.1. Размерът на таксата за паркинг над без
платния престой съгласно чл. 10, ал. 4, т. 11 е
равен на 20 на сто от размера на приложимата
такса за кацане с отчитане на месечните отстъпки
по т. 1.2 за всеки интервал от време, равен на
24 часа, или за част от него.
2.2. Размерът на таксата за базиране (посто
янно и временно) на летищата за едно деноно
щие е равен на 5 на сто от размера на таксата
за кацане за всеки интервал от време, равен на
24 часа, или за част от него.
3. Такса за обслужване на пътници:
Размерът на таксата за обслужване на пътници,
заплащана от превозвача, е равен на:
3.1. Шест евро за заминаващ пътник.
3.2. Деца до 2-годишна възраст не заплащат
таксата.
3.3. Стимули за пътникооборот.
В зависимост от месечния брой заминаващи
пътници, превозени от един оператор с въздухо
плавателни средства с максимална излетна маса
над 5,7 тона, се прилагат следните отстъпки:
Стимули за прилагане на таксата за пътници
(Плащанията са в евро)
Месечен брой
заминаващи пътници
(в бр.)

Пътник
над 2-годишна
възраст

от

до

600

2499

4,50 евро

2500

2999

4,00 евро

3000

3499

3,70 евро
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Месечен брой
заминаващи пътници
(в бр.)

Пътник
над 2-годишна
възраст

3500

3999

3,20 евро

4000

4499

2,80 евро

4500

4999

2,60 евро

5000

5499

2,40 евро

5500

5999

2,20 евро

6000

6499

2,10 евро

6500

6999

2,00 евро

7000

7499

1,90 евро

7500

8499

1,80 евро

8500+

1,70 евро

4. Такса за сигурност:
4.1. Размерът на таксата за сигурност, за
плащана от превозвача, е 1,50 евро за всеки
заминаващ пътник.
4.2. Размерът на таксата за сигу рност за
полети, извършващи превоз само на товари, е
1,00 евро на тон максимално излетно тегло на
въздухоплавателното средство.
5. Такса за шум (екологична):
5.1. Размерът на таксата за шум (екологична)
е 0,15 евро на тон максимално излетно тегло
за всички видове въздухоплавателни средства.“

§ 8. В преходните и заключителните раз
поредби се създава § 10:
„§ 10. Възникналите правоотношения по
начисляването на такса паркинг при базиране
на летището с годишен трафик над 5 милиона
превозени пътници или от летищния оператор
с най-голям брой пътнически превози на те
риторията на Република България считано от
30 ноември 2012 г. се уреждат при условията
и по реда на чл. 14, ал. 1, 2, 3 и 4 до влиза
нето в сила на първото решение по чл. 122к,
ал. 1 ЗГВ.“
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“,
с изключение на:
1. Параграфи 3 и 4, които влизат в сила
от 1 януари 2014 г.
2. Параграф 5, който влиза в сила от 1 юли
2013 г. и се прилага до 30 юни 2014 г.
3. Параграф 6, който влиза в сила от 1 юли
2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5410
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
ОТ 7 АВГУСТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 31, 43, 54, 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и
103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102
от 2013 г. и бр. 8, 49 и 58 от 2014 г.)

от:

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Министерският съвет се състои

1. министър-председател;
2. заместник министър-председател по
икономическа политика, министър на реги
оналното развитие и министър на инвести
ционното проектиране;
3. заместник министър-председател по
социална политика и министър на труда и
социалната политика;
4. заместник министър-председател по
правосъдие, вътрешен ред и сигурност и ми
нистър на правосъдието;
5. заместник министър-председател по уп
равление на средствата от Европейския съюз;
6. министър на икономиката и енергетиката;
7. министър на здравеопазването;
8. министър на вътрешните работи;
9. министър на финансите;
10. министър на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията;
11. министър на образованието и науката;
12. министър на отбраната;
13. министър на външните работи;
14. министър на културата;
15. министър на младежта и спорта;
16. министър на земеделието и храните;
17. министър на околната среда и водите.
(2) Заместник министър-председателите и
министрите ръководят министерства с изклю
чение на заместник министър-председателя
по управление на средствата от Европейския
съюз.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от него“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заместник министър-председателят
по управление на средствата от Европейския
с ъюз под пома га м и н ис т ър -п редседат ел я,
като отговаря за цялостната организация и
ръководство на системата за координация
при управлението на средствата от Евро
пейския съюз.“
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3. В ал. 4 думите „заместник министърпредседателят и министър на правосъдието“
се заменят със „заместник министър-пред
седателят по управление на средствата от
Европейския съюз“.
§ 3. В наименованието на раздел І на глава
трета думите „и оперативна“ се заличават.
§ 4. Членове 30а – 30в се отменят.
§ 5. В чл. 35, ал. 1, т. 8 думите „оперативна
та работна“ се заменят със „законодателната“.
§ 6. В чл. 43, ал. 1 думите „областният
управител на област София“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 7. В чл. 59, ал. 4 т. 1 се отменя.
§ 8. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. На ред „Политически кабинет на ми
нистър-председателя“ числото „16“ се заменя
с „20“.
2. Думите „Политически кабинет на за
местник министър-председателя по икономи
ческото развитие“ се заменят с „Политически
кабинет на заместник министър-председателя
по икономическа политика, министър на
регионалното развитие и министър на ин
вестиционното проектиране“ и числото „11“
се заменя със „7“.
3. Думите „Политически кабинет на замест
ник министър-председателя и министър на въ
трешните работи“ се заменят с „Политически
кабинет на заместник министър-председателя
по социална политика и министър на труда
и социалната политика“.
4. Думите „Политически кабинет на за
местник министър-председателя и министър
на правосъдието“ се заменят с „Политически
кабинет на заместник министър-председателя
по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и
министър на правосъдието“ и числото „10“
се заменя с „4“.
5. След ред „Политическ и кабинет на
заместник министър-председателя по право
съдие, вътрешен ред и сигурност и министър
на правосъдието“ се създава нов ред:
„Политически кабинет на заместник минис
тър-председателя по управление на средствата
от Европейския съюз“
6“.
6. На ред „Експертни и технически сътруд
ници към главния секретар“ числото „2“ се
заменя с „1“.
7. На ред „Специализирана администрация“
числото „152“ се заменя със „153“.
8. На ред „дирекция „Координация по въ
просите на Европейския съюз“ числото „18“
се заменя с „19“.
Заключителни разпоредби
§ 9. В Постановление № 268 на Министер
ския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет
за електронно управление при Министерския

ВЕСТНИК
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съвет (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 50 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Председател на съвета е заместник
министър-председателят по икономическа по
литика, министър на регионалното развитие и
министър на инвестиционното проектиране.“;
б) алинея 4 и 5 се изменят така:
„(4) Секретар на съвета е съветник към
политическия кабинет на заместник минис
тър-председателя по икономическа политика,
определен от заместник министър-председа
теля по икономическа политика, министър
на регионалното развитие и министър на
инвестиционното проектиране.
(5) Членове на съвета са:
1. министърът на финансите;
2. министърът на вътрешните работи;
3. министърът на земеделието и храните;
4. министърът на здравеопазването;
5. министърът на образованието и науката;
6. министърът на икономиката и енерге
тиката;
7. министърът на отбраната;
8. министърът на правосъдието;
9. министърът на труда и социалната по
литика;
10. заместник-министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
определен от съответния министър;
11. председателят на Държавна агенция
„Технически операции“;
12. заместник-председател на Държавна
агенция „Национална сигурност“, определен
от председателя є;
13. главният секретар на Министерския
съвет.“
2. В чл. 7, ал. 4, т. 2 думите „икономиче
ското развитие“ се заменят с „икономическа
политика“.
§ 10. В чл. 2 от Постановление № 192 на
Министерския съвет от 2009 г. за създаване
на Съвет за административната реформа (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от
2009 г., бр. 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 30, 62 и
69 от 2013 г. и бр. 16 от 2014 г.) думите „по
икономическото развитие“ се заменят с „по
икономическа политика, министър на реги
оналното развитие и министър на инвести
ционното проектиране“.
§ 11. В Правилника за организацията и
дейността на Съвета за административната
реформа, приет с Постановление № 283 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 от 2012 г.,
бр. 30, 62 и 69 от 2013 г. и бр. 16 от 2014 г.),
се правят следните изменения:
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1. В чл. 3, ал. 1 думите „по икономическото
развитие“ се заменят с „по икономическа по
литика, министър на регионалното развитие и
министър на инвестиционното проектиране“.
2. В чл. 14, ал. 1 думите „министър-пред
седателя“ се заменят с „главния секретар на
Министерския съвет“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5484

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245
ОТ 11 АВГУСТ 2014 Г.

за приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на избори за
народни представители през 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на избори
за народни представители през 2014 г. на обща
стойност 25 974,0 хил. лв.
(2) Одобрява допълнителни разходи/транс
фери в размера по ал. 1, разпределени по
бюджети и дейности, съгласно приложението.
(3) Разходите и трансферите по ал. 2 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по пореден № 1 от
приложението към чл. 1, ал. 2 да се увеличат
разходите по бюджета на Централната изби
рателна комисия за 2014 г.
(2) Със сумата 4230,0 хил. лв. да се увели
чат показателите по чл. 44, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по пореден № 2 от
приложението по чл. 1, ал. 2 да се увеличат
разходите по Политика в областта на осъществя
ването на държавните функции на територията
на областите в България, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на об
ластно ниво“ – 13 235,0 хил. лв., и по бюджетна
програма „Администрация“ – 2370,0 хил. лв.,
по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
(2) Със сумата 5760,0 хил. лв. да се увели
чат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по пореден № 3 от
приложението по чл. 1, ал. 2 да се увеличат
разходите по „Други бюджетни програми
(общо)“, бюджетна програма „Гражданска ре
гистрация и административно обслужване на
населението“ по бюджета на Министерството
на регионалното развитие за 2014 г.
(2) Със сумата 262,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
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Чл. 5. (1) Със сумата по пореден № 4 от
приложението по чл. 1, ал. 2 да се увеличат
разходите по Политика в областта на защита
на националната сигурност, противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред, сигурност на границите, пожарна без
опасност и защита на населението, бюджетна
програма „Противодействие на престъпността,
опазване на обществения ред и превенция,
миграция, граничен контрол и охрана на
държавната граница“ – 2844,0 хил. лв., и по
бюджетна програма „Пожарна безопасност и
защита на населението при пожари, бедствия
и извънредни ситуации“ – 156,0 хил. лв., по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2014 г.
(2) Със сумата 522,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по пореден № 5 от
приложението по чл. 1, ал. 2 да се увеличат
разходите по Политика в областта на разви
тието на ефективна дипломатическа служба,
бюджетна програма „Администриране и оси
гуряване на дипломатическата служба“ – 710,0
хил. лв., и по бюджетна програма „Управление
на задграничните представителства и подкрепа
на българските граждани в чужбина“ – 490,0
хил. лв., по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г.
(2) Със сумата 1000,0 хил. лв. да се увели
чат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 7. (1) Със сумата по пореден № 6 от
приложението по чл. 1, ал. 2 да се увеличат
разходите по Политика в областта на отбра
нителните способности, бюджетна програма
„Административно управление и осигуряване“
по бюджета на Министерството на отбраната
за 2014 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 8. (1) Със сумата по пореден № 7 от
приложението по чл. 1, ал. 2 да се увеличат
разходите по Политика в областта на всеоб
хватно, достъпно и качествено образование
и обучение в предучилищното възпитание и
подготовка и училищното образование, учене
през целия живот, бюджетна програма „Оси
гуряване на качеството в предучилищното
възпитание и подготовка и в училищното
образование“ – 11,6 хил. лв., и по бюджетна
програма „Администрация“ – 3,4 хил. лв., по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(2) Със сумата 12,6 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
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Чл. 9. Със сумите по поредни № 8, 9 и
10 от приложението по чл. 1, ал. 2 да се
увеличават бюджетните взаимоотношения с
централния бюджет, съответно с бюджетите
на Българското национално радио, Българ
ската национална телевизия и Българската
телеграфна агенция за 2014 г.
Чл. 10. (1) Със сумата по пореден № 11 от
приложението по чл. 1, ал. 2 да се увеличат
разходите по бюджета на Сметната палата
за 2014 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 4, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 11. (1) При недостиг на средствата за
медийни пакети съгласно определените по
т. 1.4 от приложението по чл. 1, ал. 2 да се
осигурят допълнителни разходи, но не повече
от 1500,0 хил. лв., по бюджета на Централната
избирателна комисия чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2014 г.
(2) Със сумата до размера на недостига по
ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 44,
ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Ре
публика България за 2014 г.
Чл. 12. (1) Бюджетните взаимоотношения на
общините по подготовката и произвеждането
на изборите, в т. ч. за възнагражденията на
членовете на секционните избирателни ко
мисии, включително осигурителните вноски,
се осигуряват чрез трансфер от бюджета на
Министерския съвет за 2014 г. в рамките на
одобрените разходи по чл. 3, ал. 1.
(2) Размерът на бюджетните взаимоотноше
ния на общините и бюджета на Министерския
съвет се променя до размера на извършените
трансфери по ал. 1.
Чл. 13. Първостепенните разпоредители с
бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да из
вършват съответните промени по бюджетите
си за 2014 г. и да уведомяват министъра на
финансите.
Чл. 14. Министерският съвет и Централна
та избирателна комисия могат да извършват
компенсирани промени между отделните раз
ходни позиции/бюджетни взаимоотношения с
други бюджети, за които промени уведомяват
министъра на финансите.
Чл. 15. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 16. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет до 19 декември 2014 г. представят на
министъра на финансите отчет за разходите.
(2) С размера на неусвоените средства
първостепенните разпоредители с бюджет
намаляват разходите по бюджетите си/бюджет
ните взаимоотношения с централния бюджет
и уведомяват министъра на финансите.
(3) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 2 промени по централ
ния бюджет.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 51,
ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. В приложение № 5 към чл. 5 от По
становление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31,
34, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61 и
63 от 2014 г.), в колона 3 се правят следните
изменения:
1. В пореден № 3 числото „51 122 300“ се
заменя с „52 722 300“.
2. В пореден № 7 числото „22 908 630“ се
заменя с „23 108 630“.
3. В пореден № 9 числото „959 397 089“
се заменя с „961 875 089“.
4. В пореден № 13 числото „27 661 900“ се
заменя с „27 664 300“.
5. В пореден № 17 числото „29 978 700“ се
заменя с „30 598 700“.
6. В пореден № 40 числото „2 011 000“ се
заменя с „2 211 000“.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет по чл. 1, ал. 2 и
на генералните директори на Българското
национално радио, Българската национална
телевизия и Българската телеграфна агенция.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник.“
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2
ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по подготовката и произвеждането
на избори за народни представители през 2014 г.
№
по
ред

Наименование на разходите

Сума
(в лв.)

1

2

3

1.

Разходи по бюджета на Цен
тралната избирателна комисия
за организационно-техническа
подготовка на изборите, в т. ч.:

4 430 000

1.1. За възнаграждения, включи
телно осигурителни вноски на
заетите по граждански договори

200 000

1.2. За материално-техническо оси
гуряване дейността на Централ
ната избирателна комисия

180 000

БРОЙ 67
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

1.3. За обработка на данните от
гласуването и за издаване на
бюлетин с резултатите

2 700 000

1.4. Разходи за медийни пакети,
които ще се заплащат от ЦИК
на пар т ии т е, коа лиц ии т е и
инициативните комитети

900 000

1.5. За разяснителна кампания за
правата и задъл жени ята на
гра ж даните и за начина на
гласуване

450 000

2.

Разходи по бюджета на Ми 15 605 000
нистерския съвет за организа
ционно-техническа подготовка
на изборите, в т. ч.:

2.1. За възнаграждения, включи
телно осигу рителни вноски,
на ч леновете на районни те
и сек ционните избирателни
комисии

9 645 000

2.2. За логистично осигуряване на
изборния процес от админи
страцията на Министерския
съвет, областните и общинските
администрации

4 000 000

2.3. За отпечатване на хартиените
бюлетини, в т. ч. таксата за
финансов контрол

1 600 000

2.4. За осигуряване на устройства
за машинно гласуване, за про
грамно осигуряване, съхране
ние и техническа поддръжка,
включително за консумативи

360 000

Разходи по бюджета на Ми
нистерството на регионалното
развитие – Главна дирекция
„Гра ж данска регист раци я и
административно обслужване“

882 000

4.

Разходи по бюджета на Ми
нистерството на вътрешните
работи

3 000 000

5.

Разходи по бюджета на Минис
терството на външните работи,
в т. ч. за организацията на
международен пресцентър

1 200 000

6.

Разходи по бюджета на Минис
терството на отбраната

60 000

7.

Разходи по бюджета на Минис
терството на образованието и
науката

15 000

8.

Разходи на Българското наци
онално радио

200 000

9.

Разходи на Българската наци
онална телевизия

502 000

10. Разходи на Българската теле
графна агенция

50 000

11. Разходи по бюджета на Смет
ната палата

30 000

5560
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-347
от 25 юли 2014 г.

за условията и реда за награждаване на служителите на Министерството на вътрешните
работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията
и редът за награждаване, съдържанието на от
личията и наградите, формата, видът и статутът
на почетните отличия на Министерството на
вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. (1) Отличията и наградите са лични
и колективни.
(2) Видът на отличието или наградата се
определя съобразно конкретния личен или ко
лективен принос за изпълнението на служебните
задължения и от значимостта на постигнатите
резултати.
Г л а в а

в т о р а

ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ

3.

ОБЩО:

ВЕСТНИК

25 974 000

Чл. 3. (1) С „Писмена похвала“ се награж
дават служители, които имат съществен принос
за изпълнението на конкретна професионална
задача.
(2) Наградата по ал. 1 се дава с писмена
заповед на ръководните служители на длъжност
началник на сектор и по-висока.
Чл. 4. С „Обявяване на благодарност“ с
парична награда в размерите по чл. 192, ал. 1,
т. 2 от Закона за Министерството на вътреш
ните работи (ЗМВР) се награждават служители,
проявили инициативност и постигнали високи
професионални резултати при изпълнението на
функциите си.
Чл. 5. (1) Почетните отличия на МВР са:
1. почетен медал на МВР;
2. почетно отличие на МВР „За доблест и
заслуга“, което има три степени;
3. почетен знак на МВР.
(2) С почетните отличия на МВР се награж
дават служители, български и чуждестранни
граждани за оказано съдействие и конкретна
помощ при защита на националната сигурност,
опазването на обществения ред и противодей
ствието на престъпността, както и за принос
в развитието на отношенията между МВР и
съответните структури на други държави или
международни органи и организации.
(3) Награждаването с почетните отличия на
МВР се извършва от министъра на вътрешните
работи по предложение на заместник-минист
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рите на вътрешните работи, главния секретар
на МВР, ръководителите на звена по чл. 33,
т. 5 ЗМВР и ръководителите на структурите
по чл. 37 ЗМВР.
(4) Формата, видът и статутът на почетните
отличия на МВР се определят с тази наредба.
Чл. 6. (1) Най-високото професионално
отличие в МВР е „Почетен знак“.
(2) С „Почетен знак“ министърът на въ
трешните работи награждава служители за
проявен героизъм, смелост и себеотрицание,
за конкретен съществен принос и висок про
фесионализъм при изпълнението на служебни
задачи с изключително значение в борбата срещу
престъпността, опазването на обществения ред
и сигурността в Република България, както и
опазването на живота и здравето на гражда
ните, на имущество, исторически и културни
ценности от пожари и престъпни посегателства.
(3) Отличието по ал. 1 се дава на служители
и за безукорно поведение, постигнати трайни
резултати в служебната работа и продължителна
служба в МВР.
Чл. 7. С „Почетен знак“ могат да бъдат
награждавани посмъртно служители, загинали
при или по повод изпълнение на служебните
си задължения.
Чл. 8. (1) Почетният знак има три степени:
1. „Почетен знак І степен“ се дава на служи
тели, които се отличават с безупречно и високо
професионално изпълнение на служебните си
задължения и имат не по-малко от 15 години
стаж в МВР;
2. „Почетен знак ІІ степен“ се дава на слу
жители, които са постигнали високи резултати
в служебната си дейност и имат не по-малко
от 10 години стаж в МВР;
3. „Почетен знак ІІІ степен“ се дава на слу
жители, които имат високи резултати, отличават
се с инициативност и професионализъм при
решаването на служебните задачи и имат не
по-малко от 5 години стаж в МВР.
(2) Награждаване с по-високата степен на
„Почетен знак“ се извършва, при условие че
служителите вече са получили по-ниската му
степен.
(3) Служителите не могат да бъдат награжда
вани повече от един път с една и съща степен
на „Почетен знак“.
(4) Награждаването с „Почетен знак“ в слу
чаите по чл. 6, ал. 3 се извършва във връзка с
празника на МВР или при пенсиониране.
(5) В случаите по чл. 7 и при пенсиониране
„Почетен знак“ може да се дава и при по-малък
стаж от определения по ал. 1.
Чл. 9. Служителите, наградени с „Почетен
знак“, могат да го носят върху униформено и
цивилно облекло от дясната страна на гърдите.
Чл. 10. (1) С парична или предметна награда
се награждават по всяко време на годината
служители и колективи за професионално из
пълнение на важни служебни задачи, както и
за трайни професионални резултати.
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(2) В рамките на утвърдения по бюджета
фонд „Награди“ на МВР и неговите структури
с парична или предметна награда могат да
награждават:
1. министърът на вътрешните работи – до
600 лв. – за индивидуална, и до 1200 лв., когато
наградата е колективна;
2. заместник-министрите и главният секретар
на МВР – до 400 лв. – за индивидуална, и до
800 лв., когато наградата е колективна;
3. ръководителите на звена по чл. 33, т. 5
ЗМВР и ръководителите на структури по чл. 37
ЗМВР – до 300 лв.
(3) Министърът на вътрешните работи, за
местник-министрите, главният секретар на МВР,
както и ръководителите на звена по чл. 33, т. 5
ЗМВР и ръководителите на структури по чл. 37
ЗМВР могат да награждават и с предметни
награди до съответния размер по ал. 2.
Чл. 11. (1) Награждаването с „Почетен знак“,
с почетните отличия на МВР, с парична или
предметна награда, включително с огнестрел
но оръжие, и с „Обявяване на благодарност“
с парична награда се извършва въз основа на
мотивирано предложение до органа, който има
право да награждава със съответната награда.
(2) Предложения за награждаване могат да
правят преките и висшестоящите ръководители.
(3) Предложенията за награждаване на
ръководителите на звена по чл. 33, т. 5 ЗМВР
и на ръководителите на структури по чл. 37
ЗМВР се правят от заместник-министрите и
главния секретар на МВР.
Чл. 12. (1) Дирекция „Човешки ресурси“
и звената „Човешки ресурси“ водят на отчет
наградените служители.
(2) Предложението и копие от заповедта за
награждаване се прилагат в личното кадрово
дело на служителя.
(3) Копие от заповедта за награждаване се
изпраща на дирекция „Човешки ресурси“ за
нуждите на автоматизираната информационна
система.
Чл. 13. (1) Служителите, наградени с „По
четен знак“, получават карта, а наградените с
почетните отличия на МВР и с обявяване на
благодарност с парична награда от министъра,
заместник-министрите и главния секретар на
МВР – грамота, с които се удостоверява наг
раждаването.
(2) На наградените с огнестрелно оръжие
се издава удостоверение.
Чл. 14. Картите, грамотите и удостоверени
ята на наградените с „Почетен знак“, почетно
отличие, „Обявяване на благодарност“ с парична
награда и с огнестрелно оръжие се издават от
директора на дирекция „Човешки ресурси“.
Чл. 15. Наградените с огнестрелно оръжие
са длъжни да го регистрират по установения
ред в едноседмичен срок след получаването му.
Чл. 16. При налагане на дисциплинарно
наказание „уволнение“ на служител, награден с
„Почетен знак“, с почетно отличие на МВР и/
или с огнестрелно оръжие, наградата се отнема
със заповед на министъра на вътрешните работи.
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Г л а в а

т р е т а

ФОРМА, ВИД И СТАТУТ НА ПОЧЕТНИТЕ
ОТЛИЧИЯ НА МВР
Раздел I
„Почетен медал“ на МВР
Чл. 17. „Почетен медал“ на МВР се учре
дява от министъра на вътрешните работи за
награждаване на български и чуждестранни
граждани и настоящи и бивши служители на
МВР за оказано съдействие и конкретна помощ
на МВР в защитата на националната сигурност,
опазването на обществения ред и противо
действието на престъпността или за принос
в развитието на отношенията между МВР и
съответните структури на други държави или
международни органи и организации.
Чл. 18. „Почетен медал“ на МВР е от три
монтажни части:
1. първа част – основа с диаметър 75 мм;
2. втора част – медальон;
3. трета част – лъв с щит.
Чл. 19. (1) Награждаването с „Почетен
медал“ на МВР се извършва със заповед на
министъра на вътрешните работи.
(2) Предложения за награждаване с „Почетен
медал“ на МВР могат да правят заместникминистрите на вътрешните работи, главният
секретар на МВР, ръководителите на звена по
чл. 33, т. 5 ЗМВР и ръководителите на струк
тури по чл. 37 ЗМВР.
(3) Награждаването с „Почетен медал“ на
МВР се извършва, както следва:
1. на чуждестранни граждани – вариант с
оксидирана основа, позлатен медальон и зла
тен лъв с щит, с широка фланкирана лента за
окачване на шия;
2. на настоящи и бивши служители на МВР
и български граждани – вариант с оксидирана
основа, посребрен медальон и оксидиран лъв
с щит, окачван посредством винт с гайка, на
лявата страна на гърдите на височина на горната
част на капака на джоба на парадната куртка
или на същото място на подходящо за случая
официално цивилно облекло.
Чл. 20. (1) Връчването на „Почетен медал“
на МВР става лично от министъра на вътреш
ните работи или от оправомощено от него
длъжностно лице в тържествена обстановка.
(2) На удостоените с „Почетен медал“ на
МВР се връчва грамота.
Чл. 21. Наградените с „Почетен медал“ на
МВР се вписват в книги, които се съхраняват
в дирекция „Човешки ресурси“ – за български
граждани, и в дирекция „Международно съ
трудничество“ – за чуждестранни граждани. В
книгите се отразяват имената и длъжностите
на наградените с „Почетен медал“ на МВР.
Раздел IІ
Почетно отличие на МВР „За доблест и
заслуга“
Чл. 22. Почетното отличие на МВР „За
доблест и заслуга“ се учредява от министъра
на вътрешните работи за награждаване на
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служители на МВР, на други държавни органи,
чуждестранни официални лица и граждани за
особени заслуги, свързани с проява на смелост
и доблест при изпълнение на служебните им
задължения и на гражданския дълг, както и за
заслуги, свързани с укрепването на правовата
държава, защитата на държавните интереси,
вътрешната сигурност и сигурността на Европа.
Чл. 23. (1) Почетното отличие е с размер
55 мм. Състои се от позлатена петолъчна
звезда с върхове на лъчите във формата на
малтийски кръст. В средата на звездата има
поле, оформено като кръгъл медальон, върху
което е монтирано позлатено лъвче. Между
раменете на звездата има посребрени лъчи,
над звездата има позлатен носач във формата
на кръстосани мечове.
(2) Почетното отличие има 3 степени, раз
личаващи се по цвета на емайла, размера и
начина на носене на лентите, както следва:
1. I степен – бял емайл, на тъмносиня лента
с трикольор с ширина 90 мм за мъже и 60 мм
за жени; носи се през рамо от дясно на ляво;
2. II степен – зелен емайл, на тъмносиня
лента с трикольор с ширина 38 мм за мъже и
25 мм за жени; носи се на шия за мъже и от
ляво на ревер за жени;
3. III степен – червен емайл, на гърди на
тъмносиня лента с трикольор с ширина 38 мм за
мъже и 25 мм за жени; носи се отляво на ревер.
(3) Почетното отличие се носи на униформа
или на цивилен костюм по повод официалните
празници на страната и празниците и чествани
ята на МВР, изискващи носенето на празнична
(парадна) униформа.
(4) Звездата към почетното отличие съ
държа елементи, които повтарят по размер,
цвят и форма елементите на медала. Звездата
е с размер 90 мм, пластично разработена във
формата на Александровска осмоъгълна звезда.
(5) Над елементите на отличието има кръс
тосани мечове, както следва:
1. за I степен – звездата и мечовете са
позлатени;
2. за II степен – звездата и мечовете са
посребрени;
3. за III степен – звездата и мечовете са със
сребърна оксидация.
(6) Звездата се носи само на униформа,
на ревер отляво, след отредените държавни
отличия, ако има такива.
(7) Към почетното отличие се прилагат
орденска лента и миниатюра за всекидневно
носене. Миниатюрата се носи на ревер отляво
на цивилни костюми, по официални поводи,
под тези на отредените държавни отличия,
ако има такива. Орденската лента се носи на
аналогично място на униформи.
Чл. 24. (1) Почетно отличие на МВР „За
доблест и заслуга“ I степен се връчва:
1. на служители на МВР и на граждани за
проява на изключителна смелост и доблест при
изпълнение на служебните задължения или на
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гражданския дълг в конкретна ситуация, при
която са спасили един или повече човешки
живота, поставяйки под заплаха собствения
си живот, или при която са настъпили трайни
последици за тяхното здраве, или посмъртно;
2. на служители на МВР с най-малко дваде
сетгодишна безупречна служба с изключителни
заслуги, свързани с укрепването на правовата
държава, защитата на държавните интереси,
вътрешната сигурност и сигурността на Европа
и с изключителен принос за институционалното
развитие, изграждане на положителния образ
на институцията и спазване правата на човека;
3. на служители от други държавни органи с
изключителни заслуги, свързани с укрепването
на правовата държава, защитата на държавните
интереси, вътрешната сигурност и сигурността
на Европа;
4. на чуждестранни официални лица с изклю
чителни заслуги за развитието и укрепването
на сътрудничеството в областта на сигурността
и вътрешните работи.
(2) Почетно отличие на МВР „За доблест и
заслуга“ II степен се връчва:
1. на служители на МВР и на граждани,
проявили изключителна храброст в конкретна
ситуация, поставяща под сериозна заплаха тех
ния живот и живота на други хора, при което
са предотвратили сериозни неблагоприятни
последици и щети;
2. на служители на МВР с най-малко петнаде
сетгодишна безупречна служба, със съществени
заслуги, свързани с укрепването на правовата
държава, защитата на държавните интереси,
вътрешната сигурност и сигурността на Европа
и със съществен принос за институционалното
развитие, изграждане на положителния образ
на институцията и спазване правата на човека;
3. на служители от други държавни органи
със съществени заслуги, свързани с укрепването
на правовата държава, защитата на държавните
интереси, вътрешната сигурност и сигурността
на Европа;
4. на чуждестранни официални лица със съ
ществени заслуги за развитието и укрепването
на сътрудничеството в областта на сигурността
и вътрешните работи.
(3) Почетно отличие на МВР „За доблест и
заслуга“ III степен се връчва:
1. на служители на МВР и на граждани,
проявили храброст в конкретна ситуация, за
страшаваща живота и здравето на хората, при
което са предотвратили сериозни неблагопри
ятни последици и щети;
2. на служители на МВР с най-малко де
сетгодишна безупречна служба, със заслуги,
свързани с укрепването на правовата държава,
защитата на държавните интереси, вътрешната
сигурност и сигурността на Европа и с принос
за институционалното развитие, изграждане на
положителния образ на институцията и спазване
правата на човека;
3. на служители от други държавни органи
със заслуги, свързани с укрепването на правовата
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държава, защитата на държавните интереси,
вътрешната сигурност и сигурността на Европа;
4. на чуждестранни официални лица със
заслуги за развитието и укрепването на съ
трудничеството в областта на сигурността и
вътрешните работи.
(4) Министърът на вътрешните работи по
лучава по право почетното отличие на МВР
„За доблест и заслуга“ I степен след изтичане
на половината от конституционно установения
му мандат.
(5) На наградените с почетното отличие се
връчва грамота.
(6) На наградените с почетното отличие
на МВР „За доблест и заслуга“ служители на
МВР се връчва еднократно и парична награда
в размер на:
1. две минимални месечни работни заплати
за страната – за I степен;
2. една и половина минимална месечна
работна заплата за страната – за II степен;
3. една минимална месечна работна заплата
за страната – за III степен.
(7) Дирекция „Човешки ресурси“ води на
отчет наградените лица.
Чл. 25. В рамките на една календарна годи
на с почетното отличие на МВР „За доблест и
заслуга“ могат да бъдат награждавани:
1. с I степен – не повече от десет лица;
2. с II степен – не повече от двадесет лица;
3. с III степен – не повече от тридесет лица.
Раздел IІІ
„Почетен знак“ на МВР
Чл. 26. (1) „Почетен знак“ на МВР е с раз
мер 25х50 мм, изработен от месингов прокат
Мс90 по БДС 11439-75 и дебелина 2,5 мм. На
аверса е изобразено пластично лъвче, разпо
ложено върху графична основа – щит с меч и
трикольорна панделка, емайлирани с 4 цвята
силикатен емайл в щита с надпис Министерство
на вътрешните работи 5.7.1879.
(2) Знакът има 3 степени, различаващи се по
вида на галваничното покритие, както следва:
1. I степен – позлатяване с дебелина 1 ми
крон;
2. II степен – посребряване с дебелина
1 микрон;
3. III степен – посребряване с оксидация с
дебелина 1 микрон.
(3) Знакът е изработен чрез пресоване и
окачването е с винт и гайка, като винтът е
припоен газопламъчно. Фино е лакиран с ор
ганичен безцветен защитен емайллак.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 192, ал. 4 и 5 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на об
народването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветлин Йовчев
5256
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 16
от 30 юли 2014 г.

за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове
и референтните мрежи за редки заболявания
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за регистриране на
редките заболявания;
2. ред ът за с ъ зда ва не, обозначен ие и
функциониране на експертните центрове и
референтните мрежи за редки заболявания;
3. условията и критериите за участие на
лечебните заведения в европейски референт
ни мрежи.
Чл. 2. (1) За целите на тази наредба се
определя списък на редките заболявания,
установени в Република България, наричан
по-нататък „списъка“.
(2) За осъществяване на дейностите по
тази наредба министърът на здравеопазване
то създава Комисия по редки заболявания,
наричана по-нататък „комисията“.
Г л а в а

в т о р а

КОМИСИЯ ПО РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Чл. 3. (1) Комисията се състои от 16 членове,
в т. ч. председател, определени със заповед
на министъра на здравеопазването.
(2) За членове на комисията се определят
национални консултанти, лекари с призната
медицинска специалност и опит в областта
на редките заболявания, представители на
държавни институции и обществени организа
ции, имащи отношение към профилактиката,
диагностиката, лечението, проследяването и
рехабилитацията на редките заболявания, и
на представителни организации за защита
правата на пациентите.
(3) В комисията задължително участват:
1. четирима представители на Министер
ството на здравеопазването;
2. седем медицински специалисти;
3. един представител на представителните
организации за защита правата на пациентите;
4. един представител на пациентск ите
организации, представящи България в Ев
ропейската организация за редки болести
EURORDIS, съфинансирана от Европейската
комисия.
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(4) Представителят по ал. 3, т. 3 се излъчва
от всички представителни организации за
защита правата на пациентите, за което се
представя протокол.
(5) Представителят по ал. 3, т. 4 се излъчва
от всички пациентски организации, предста
вящи България в Европейската организация
за редки болести EURORDIS, за което се
представя протокол.
Чл. 4. Комисията подпомага министъра на
здравеопазването и директора на Национал
ния център по обществено здраве и анализи
(националния център), като:
1. изразява становища до министъра на
здравеопазването по предложения за включ
ване на заболявания в списъка на редките за
болявания, установени в Република България;
2. отправя предложени я до директора
на националния център за обозначение на
експертни центрове и референтни мрежи за
редки заболявания;
3. извършва оценка на дейността на На
ционалния регистър на пациентите с редки
заболявания;
4. извършва оценка на дейността на екс
пертните центрове и референтните мрежи за
редки заболявания в страната;
5. изготвя становища и отправя предложе
ния до Министерството на здравеопазването,
Националната здравноосиг у рителна каса,
Изпълнителната агенция по лекарствата, На
ционалния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти, висшите училища,
лечебните заведения и други органи и лица по
въпроси на профилактиката, диагностиката,
лечението, проследяването, рехабилитацията
и медицинската експертиза на редките забо
лявания, в т. ч. и на медицинското обучение
в областта на редките заболявания;
6. осъществява сътрудничество с органи
в държавите – членки на Европейския съюз,
други държави и международни организации,
които осъществяват дейност в областта на
редките заболявания.
Чл. 5. (1) Комисията провежда редовни
заседания най-малко веднъж на три месеца.
(2) Заседанията се свикват от председателя
на комисията, който определя и дневния ред
на заседанията.
(3) Председателят е длъжен да свика засе
дание и при отправено предложение от 1/3 от
членовете на комисията, като в дневния ред се
включват въпросите, поставени от членовете,
отправили предложението.
(4) Поканата за участие в насрочено засе
дание и дневният ред за провеждането му се
отправят до всеки от членовете на комисията.
(5) За всяко заседание на комисията се води
протокол, който се подписва от председателя.
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Чл. 6. (1) Комисията провежда заседания,
ако на тях присъства 1/2 от състава є.
(2) Решенията на комисията се вземат с
мнозинство повече от 2/3 от присъстващите.
Чл. 7. Комисията може да кани за участие в
заседанията си специалисти от различни обла
сти, свързани с разискваните от нея въпроси.
Чл. 8. Административното и техническото
обслужване на дейността на комисията се
осигурява от националния център.
Г л а в а

т р е т а

СПИСЪК НА РЕДКИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ,
УСТАНОВЕНИ В РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Чл. 9. (1) Списъкът съдържа заболяванията,
за които е налице информация, медицински и/
или организационен опит при профилактиката,
диагностиката, лечението, проследяването и/
или рехабилитацията им в страната.
(2) Списъкът се използва:
1. при провеж дане на процеду рите по
обозначение на експертните центрове и рефе
рентните мрежи за редки заболявания;
2. за воденето на Националния регистър
на пациентите с редки заболявания;
3. за развитието на медицинската наука
и практика;
4. за планиране на дейности по профилак
тика, диагностика, лечение, проследяване и
рехабилитация на редките заболявания;
5. за осъществяване на европейското и
международното сътрудничество за обмен на
информация и опит за високоспециализирано
и навременно медицинско обслужване на па
циентите с редки заболявания в съответната
държава;
6. за други цели по решение на министъра
на здравеопазването.
Чл. 10. (1) Списъкът се съставя по наиме
нованието и кода на заболяванията съгласно
Международната класификация на болести
те – 10-а ревизия, въведена с Наредба № 42
от 2004 г. за въвеждане на Международната
статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето – десета
ревизия (ДВ, бр. 111 от 2004 г.).
(2) В случай че заболяването няма уста
новен самостоятелен код по ал. 1, в списъка
допълнително се посочват наименованието
и кодът съгласно Базата данни „Орфанет“,
популяризирана с Директива № 2011/24/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от
9 март 2011 г. за упражняване на правата
на пациентите при трансгранично здравно
обслужване (ОВ, L 88/45 от 4 април 2011 г.).
(3) Министърът на здравеопазването по
предложение на председателя на комисията
утвърждава със заповед правила за посочване
на наименованията и кодирането на редките
заболявания, за които няма установени кодове
по ал. 1 и 2.
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Чл. 11. (1) Предложения за включване на
заболявания в списъка могат да отправят:
1. практикуващи медицински специалисти
с призната медицинска специалност;
2. национални консултанти;
3. ръководители на експертни центрове;
4. координатори на референтни мрежи;
5. медицински научни дружества;
6. представителни организации за защита
правата на пациентите;
7. пациентски организации, представящи
България в Европейската организация за
редки болести EURORDIS.
(2) Предложенията се отправят до министъ
ра на здравеопазването и към тях се прилага
информация за:
1. определението, наименованието и кода
на заболяването;
2. епидемиологични данни за заболяването
в Република България и Европейския съюз;
3. оценка на съответствието на заболяването
с дефиницията за рядко заболяване съгласно
§ 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето;
4. критерии и алгоритми за диагностици
ране на заболяването;
5. алгоритми за лечение, проследяване и
рехабилитация на заболяването;
6. необходими дейности за профилактика
на заболяването, ако такива са приложими;
7. предложения за организация на медицин
ското обслужване на пациентите и за финан
сиране на съответните дейности, съобразени
с действащата в страната нормативна уредба;
8. описание на опита с конкретни паци
енти със съответното рядко заболяване, ако
има такъв.
(3) Информацията по ал. 2, т. 2, 4, 5 и 6
следва да се основава на научни публикации
за заболяването от последните пет години,
за които се прилага библиографска справка.
(4) Министърът на здравеопазването може
да инициира включване на заболяване в спи
съка, като уведоми съответния национален
консултант за подготовка на информацията
по ал. 2.
(5) Включване на рядко заболяване в списъ
ка може да бъде инициирано и от комисията
в случаите по чл. 26, ал. 4.
Чл. 12. (1) Министърът на здравеопазва
нето изпраща на комисията всяко постъпило
предложение за включване на заболяване в
списъка за изразяване на становище.
(2) Комисията в тримесечен срок изразява
становище по предложението, което съдържа
анализ на информацията по чл. 11, ал. 2, и
предлага на министъра на здравеопазването
да включи или да не включи заболяването
в списъка.
(3) В хода на работата си по ал. 2 ко
м иси я т а може да и зиск а доп ъ л н и т е л н а
информация от отправилия предложението,
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когато предоставената от него информация
не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 2,
както и информация или мнение от наци
онален консултант или друг специалист по
предложението.
Чл. 13. Министърът на здравеопазването
може да включи в списъка само редки забо
лявания, които отговарят на дефиницията
за рядко заболяване съгласно § 1, т. 42 от
допълнителните разпоредби на Закона за
здравето и за които комисията е отправила
предложение за включване.
Чл. 14. (1) Списъкът е публичен и се ут
върждава, изменя и допълва със заповед на
министъра на здравеопазването.
(2) Списъкът се публикува на официалната
електронна страница на националния център.
Чл. 15. (1) Комисията поддържа и актуали
зира електронна база относно информацията
по чл. 11, ал. 2 за всяко заболяване, включено
в списъка.
(2) За целите на актуализирането на ин
формацията по ал. 1 комисията може да си
сътрудничи с научни медицински дружества, с
национални консултанти, с лечебни заведения
и с други органи, организации и лица.
(3) Базата данни по ал. 1 се поддържа на
официалната електронна страница на наци
оналния център.
Чл. 16. Комисията следи за актуалността
на данните в списъка и отправя мотивирано
предложение до министъра на здравеопазва
нето да изключи рядко заболяване от списъка
в случай на отпаднало съответствие на забо
ляването с дефиницията за рядко заболяване
съгласно § 1, т. 42 от допълнителните разпо
редби на Закона за здравето.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЕКСПЕРТНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА РЕДКИ ЗА
БОЛЯВАНИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 17. (1) Експертните центрове за редки
заболявания са лечебни заведения, в които
една или повече структури осигуряват ком
плексно медицинско обслужване на пациенти
с конкретно рядко заболяване/редки заболя
вания, включени в списъка.
(2) Експертни центрове по ал. 1 могат да
бъдат:
1. лечебни заведения за специализирана
извънболнична медицинска помощ;
2. лечебни заведения за болнична помощ;
3. комплексни онкологични центрове;
4. центрове за кожно-венерически забо
лявания;
5. центрове за психично здраве;
6. лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения, създадени
към Министерския съвет, Министерството

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

на отбраната, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на правосъдието и
към Министерството на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщенията.
(3) Обозначението на лечебните заведения
като експертни центрове се извършва от ди
ректора на националния център по реда на
раздел III.
Чл. 18. (1) Експертните центрове за редки
заболявания:
1. осигуряват профилактика, диагностика,
лечение, проследяване и рехабилитация на
пациенти с конкретно рядко заболяване/редки
заболявания, като предоставят сами една или
повече от посочените дейности;
2. прилагат и координират прилагането
на мултидисциплинарен подход при извърш
ването на дейностите по т. 1 по отношение
на пациентите, в т. ч. и като им оказват при
необходимост съдействие за осигуряване на
достъп до социални услуги, съобразени със
специфичните им нужди;
3. оказват съдействие на лечебни заведе
ния в осъществяваната от тях дейност по
отношение на пациенти със съмнение или с
диагностицирани редки заболявания;
4. участват в разработването и утвържда
ването на добри практики в областите на
дейност по т. 1;
5. сътрудничат с висшите училища и участ
ват в процеса на обучение на медицински и
други специалисти по въпросите на редките
заболявания съобразно действащата норма
тивна уредба;
6. участват в осъществяването на научноиз
следователска дейност в областта на редките
заболявания;
7. участват в Националния регистър на
пациентите с редки заболявания;
8. осигуряват публична достъпна и ясна ин
формация за съответните редки заболявания;
9. участват в анализирането на дейностите
в областта на редките заболявания, осъщест
вявани от лечебните заведения в страната.
(2) Експертните центрове могат да участват
в европейски референтни мрежи.
(3) Експертните центрове поддържат акту
ална информационна система за пациентите
с редки заболявания, които обслужват.
Раздел II
Изисквания към експертните центрове за
редки заболявания
Чл. 19. (1) Експертните центрове за редки
заболявания осигуряват мултидисциплинарен
подход в обслужването, както и непрекъсна
тост и приемственост на медицинските дей
ности по отношение на пациентите с редки
заболявания.
(2) Мултидисциплинарният подход в об
служването включва комплексно осигуряване
на медицински, психологически и социални
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дейности в зависимост от вида, характера и
етапа на заболяването и специфичните потреб
ности на всеки пациент, което се извършва
от мултидисциплинарни екипи.
(3) Непрекъснатостта в осигуряването на
медицинските дейности гарантира лечението
на пациента във всеки момент или период
от обслужването му от експертния център, в
зависимост от етапите на развитие на болест
та и потребностите му, с цел повишаване
качеството на неговия живот.
(4) Приемствеността в медицинското об
служване на пациента гарантира продължава
не на дейностите при промяна на експертния
център.
(5) Експертните центрове по ал. 1 разработ
ват и прилагат алгоритми за осигуряване на:
1. комплексно мултидисциплинарно об
служване на пациентите;
2. непрекъснатост на процеса по осигуря
ване на необходимите за пациентите меди
цински дейности;
3. приемственост в оказването на меди
цинска помощ на пациентите;
4. координация и сътрудничество между
структурите в рамките на лечебното заве
дение, както и с други лечебни заведения,
органи, лица и организации по осигуряване
на цялостното обслужване на пациентите;
5. съответните дейности по профилак
т и ка, диа г нос т ика, лечен ие, набл юден ие
и рехабилитация при пациентите с редки
болести, които обслужват, в съответствие с
алгоритмите, включени в електронната база
по чл. 15, ал. 1;
6. осигуряване на допълнителни консулта
ции и изследвания и за получаване на обратна
информация за пациента от други лечебни
заведения.
(6) В случаите по ал. 4 експертните центрове
предоставят пълна информация и докумен
тация за проведеното лечение на лечебното
заведение, в което се продължава лечението.
Чл. 20. (1) За целите на непрекъснатостта
в медицинските дейности експертните цен
трове изпълняват програма за участието на
персонала в различни форми на продължаващо
обучение, научни прояви и др.
(2) В експертните центрове работят лекари
с призната медицинска специалност, лекари
без специалност и друг медицински и неме
дицински персонал.
Чл. 21. За осигуряване на комплексно мул
тидисциплинарно медицинско обслужване на
пациентите експертните центрове осигуряват
по договори с други лечебни заведения не
обходимото взаимодействие и дейности при
гарантиране на максимално концентриране в
рамките на лечебното заведение, номинира
но за експертен център, на мултидисципли
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нарност, непрекъснатост и приемственост в
медицинското обслужване за пациентите с
редки болести.
Чл. 22. (1) За осъществяване на дейности
те по отношение на пациентите експертните
центрове разполагат със:
1. материална база, апаратура и оборудване,
необходими в зависимост от спецификата на
съответното рядко заболяване/редки болести;
2. лекари с придобити специалности и
други специалисти, осигуряващи мултидис
циплинарното обслужване на пациентите с
рядкото заболяване/редките болести, за които
е обозначен центърът.
(2) В случаите, когато центърът осъщест
вява само част от обслужването на пациен
тите, условията по ал. 1 за останалата част
от дейността могат да бъдат осигурени и по
договори с други лечебни заведения.
Чл. 23. (1) Експертните центрове поддър
жат актуална информационна система за
пациентите, които обслужват, и осигуряват
необходимите условия за участието си в На
ционалния регистър за пациентите с редки
заболявания.
(2) Центровете поддържат и възможности
за осъществяване на сътрудничество с други
центрове и с референтни мрежи на национално
и международно ниво, в т. ч. при възможност
и за провеждане на телемедицина.
Чл. 24. Експертните центрове прилагат
добри практики и предоставят качествено и
безопасно обслужване на пациентите, като:
1. прилагат утвърдени в националната и
международната практика методи на лечение
и технологии, основани на известни познания
и доказателства;
2. разработват и прилагат алгоритми за
поведение на медицинския и друг персонал
при осъществяването на дейности по отноше
ние на пациентите, основани на алгоритми
от международната медицинска практика и
гарантиращи безопасност и клинични резул
тати за пациентите;
3. въвеждат система за докладване и об
съж дане на грешки, нежелани събития и
вътреболнични инфекции;
4. въвеждат система за безопасно използ
ване на лекарствена терапия и хирургични
процедури;
5. документират подробно извършваните
дейности по отношение на пациентите;
6. анализират ежегодно дейността си по
отношение на обслужваните пациенти;
7. документират проведеното обучение на
персонала.
Чл. 25. (1) Дейността на експертните центро
ве се ръководи и координира на функционално
ниво от ръководител, който се определя от
ръководителя на лечебното заведение.
(2) Ръководителят по ал. 1:
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1. отговаря за цялостната организация на
дейността на експертния център;
2. представлява експертния център в от
ношенията му с лечебни заведения, органи,
организации и лица на национално и меж
дународно ниво;
3. изготвя и представя на комисията по
чл. 2, ал. 2 отчет за дейността и напредъка
на експертния център след изтичане на три
години от обозначението му;
4. следи и отговаря за актуалното изпъл
нение на всички изисквания, на които трябва
да отговаря експертният център.
Раздел III
Обозначение на експертните центрове за
редки заболявания
Чл. 26. (1) Ръководителят на лечебно заве
дение по чл. 17, ал. 2 подава до директора на
националния център искане за обозначение
на експертен център за конкретно рядко за
боляване/редки заболявания.
(2) В искането по ал. 1 се посочват:
1. рядкото заболяване/редките заболявания,
за които се иска обозначението на експертния
център;
2. структурите на лечебното заведение,
които осигуряват дейността на експертния
център, и наличната медицинска база, апа
ратура и оборудване за дейността му;
3. ръководителят на дейността на експерт
ния център, неговите квалификация и опит.
(3) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. доклад за самооценка относно изпъл
нението на изискванията по раздели I и II;
2. заповед на ръководителя на лечебното
заведение за определяне на ръководител на
дейността на експертния център;
3. списък на структурите на лечебното за
ведение, които се включват на функционален
принцип в експертния център, с посочване
на ниво на компетентност и обем дейност по
видове заболявания;
4. списък на медицинските и другите спе
циалисти от лечебното заведение, които ще
осъществяват дейност в експертния център, с
посочени образование, специалност, квалифи
кации, публикации и опит по отношение на
пациенти със съответното рядко заболяване;
5. списък на медицинските и другите спе
циалисти извън тези по т. 4, които ще бъдат
ангажирани в работата на експертния център;
6. дейностите, материалната база, апара
турата и оборудването, които ще бъдат оси
гурявани по договор;
7. справка за цялостната дейност на лечеб
ното заведение по отношение на пациенти със
съответното рядко заболяване/редки заболя
вания, както и на дейността за последната
една година преди подаване на заявлението;
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8. списък на сформираните мултидисци
плинарни екипи и описание на организацията
и начина на работа на всеки екип.
(4) В случай че се подава искане за обо
значение на експертен център за рядко забо
ляване, което не е включено в списъка, пода
телят подготвя и представя и информацията
по чл. 11, ал. 2 за съответното заболяване,
като се спазват и изискванията на чл. 10 и
чл. 11, ал. 3.
(5) При подаване на искането националният
център проверява служебно наличието на:
1. удостоверение за актуална регистра
ция в съответната регионална здравна ин
спекция – за лечебните заведения по чл. 17,
ал. 2, т. 1;
2. актуално разрешение за лечебна дейност,
издадено от министъра на здравеопазване
то – за лечебните заведения по чл. 17, ал. 2,
т. 2 – 5;
3. валидна заповед за акредитация на ле
чебното заведение за обучение на специали
занти по една или повече от медицинските
специалности, осигуряващи мултидисципли
нарното обслужване на пациентите с рядкото
заболяване/редките болести, за които е заявен
центърът.
Чл. 27. (1) Директорът на националния
център изпраща исканията по чл. 26, ал. 1 и
приложените към тях документи на комисията
за изразяване на становище.
(2) Комисията на свое заседание избира
най-малко трима свои членове, които в срок
45 дни разглеждат искането и приложените
към него документи и представят предложение
за одобрение или за отхвърляне на искането.
(3) Комисията обсъж да предложението
по ал. 2 на свое заседание, като извършва
преценка за съответствие на искането и
приложените към него документи с изисква
нията на тази наредба с оглед изпълнение на
задачите по чл. 18.
(4) При необходимост комисията може да
изисква допълнителна информация от пода
теля на искането относно изпълнението на
критериите по тази наредба, както и информа
ция и/или мнение от национален консултант
или друг специалист по искането.
(5) До представяне от подателя на искане
то на допълнителна информация срокът по
чл. 27, ал. 2 спира да тече.
(6) Комисията взема мотивирано решение
относно становището си до директора на
националния център. Становището съдържа
анализ на искането и предложение за обо
значение или за отказ съответното лечебно
заведение да бъде обозначено като експертен
център.
Чл. 28. В случаите по чл. 26, ал. 4 проце
дурата по обозначение на експертния център
спира до вписване на съответното рядко за
боляване в списъка.
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Чл. 29. (1) В случай че центърът не отговаря
на някои от изискванията или не представи
някои от документите, той може да бъде пред
ложен за обозначение, ако неизпълнението на
изискванията не влияе върху качеството на
осигуряваните от него дейности по отноше
ние на пациентите и центърът е представил
стратегия, съгласно която всички изисквания
ще бъдат изпълнени в едногодишен срок от
обозначението.
(2) При неизпълнение на стратегията в
срока по ал. 1, както и при неизпълнение
на всяко друго изискване към центровете,
комисията отправя предложение до дирек
тора на националния център за отнемане на
обозначението на центъра.
Чл. 30. Членовете на комисията не вземат
участие в разглеждането, обсъждането и взе
мането на решения във връзка с искания за
обозначение на експертни центрове за редки
заболявания в лечебни заведения, на които
са собственици, съдружници или акционери
в капитала, членове на управителните органи
или контролните органи или с които се нами
рат в трудовоправни или гражданскоправни
отношения.
Чл. 31. (1) Въз основа на предложението
по чл. 27, ал. 6 директорът на националния
център уведомява подателя на искането за
обозначението на експертния център за съот
ветното рядко заболяване/съответните редки
заболявания или за отказа на поисканото
обозначение.
(2) Обозначението се извършва за срок,
който не може да бъде по-кратък от три и
по-дълъг от пет години.
(3) Отказът подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 32. (1) Експертните центрове могат
да участват в европейски и други референт
ни мрежи, които осъществяват дейност по
отношение на рядкото заболяване/редките
заболявания, за които експертният център е
обозначен.
(2) За да участват в европейски референтни
мрежи, експертните центрове по ал. 1 трябва
да отговарят на изискванията на тази наред
ба и на поставените от европейските органи
изисквания за това.
(3) Експертен център, обозначен при ус
ловията на чл. 29, ал. 1, не може да участва
в европейски референтни мрежи.
Г л а в а

п е т а

РЕФЕРЕНТНИ МРЕЖИ ЗА РЕДКИ ЗАБО
ЛЯВАНИЯ
Чл. 33. (1) Експертните центрове за редки
заболявания могат да обединяват усилията си
и да заявяват обозначението на референтни
мрежи за редки заболявания.
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(2) Директорът на националния център
може да обозначава референтни мрежи на
територията на страната.
(3) Референтната мрежа за рядко заболява
не/редки заболявания осигурява дейности по
конкретно рядко заболяване, по група редки
заболявания или по редки заболявания с близ
ки или свързани характеристики и генезис,
както и сътрудничество между съставящите
я експертни центрове с цел осигуряване на
качествена медицинска помощ и подкрепа на
пациентите от всички експертни центрове в
мрежата и развитие на техния опит.
Чл. 34. (1) Искането за обозначение на
референтна мрежа се подава съвместно от
всички ръководители на дейности на обозна
чените експертни центрове, които желаят да
участват в мрежата, до директора на нацио
налния център.
(2) В искането се посочват целите и задачите
на референтната мрежа за редки заболявания,
както и координаторът на мрежата.
(3) Към искането се п ри лага сп равка
за дейността на всеки експертен център за
последната една година преди подаване на
искането и описание на алгоритмите и ме
ханизмите, по които се предвижда да работи
референтната мрежа.
(4) При подаването на заявлението нацио
налният център проверява служебно наличието
на заповеди за обозначение на експертните
центрове.
Чл. 35. (1) Експертен център, обозначен при
условията на чл. 29, ал. 1, може да участва в
референтни мрежи в страната.
(2) В случай на отнемане на обозначението
на центъра по ал. 1 директорът на нацио
налния център прекратява участието му в
референтната мрежа.
Чл. 36. (1) Директорът на националния
център изпраща исканията по чл. 34, ал. 1
на комисията за изразяване на становище.
(2) Комисията разглежда исканията при
спазване на услови я та и реда на ч л. 27,
ал. 2 – 6 и чл. 30.
Чл. 37. (1) Въз основа на предложението на
комисията директорът на националния център
уведомява подателите на искането за обозначе
нието на референтната мрежа за съответното
рядко заболяване/редки заболявания или за
отказа на поисканото обозначение.
(2) Обозначението се извършва за срок,
който не може да бъде по-кратък от три и
по-дълъг от пет години. Срокът на обозначе
нието на референтната мрежа не може да бъде
по-дълъг от най-краткия срок на обозначение
на експертните центрове в мрежата.
(3) Отказът подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
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Чл. 38. При неизпълнение на изискване
на тази наредба от обозначена референтна
мрежа комисията отправя предложение до
директора на националния център за отнемане
на обозначението на мрежата.
Чл. 39. По реда на тази глава се заявява и
допуска и присъединяване на експертен център
за рядко заболяване/редки заболявания към
обозначена референтна мрежа.
Г л а в а

ш е с т а

РЕГИСТЪР НА ЕКСПЕРТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
И РЕФЕРЕНТНИТЕ МРЕЖИ ЗА РЕДКИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
Чл. 40. (1) Националният център създава
и поддържа на официалната си електронна
страница публичен регистър на експертните
центрове за редки заболявания и на референт
ните мрежи за редки заболявания в страната.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа следната
информация за обозначените експертни цен
трове за редки заболявания:
1. датата, на която е обозначен центърът;
2. лечебното заведение, което е организи
рало центъра;
3. рядкото заболяване/редките заболявания,
за които е обозначен центърът;
4. ръководителя на центъра;
5. срока на обозначението на центъра;
6. промени в статуса на центъра;
7. данни за контакт с центъра (телефон,
електронна поща).
(3) Регистърът по ал. 1 съдържа следната
информация за обозначените референтни
мрежи за редки заболявания:
1. датата, на която е обозначена мрежата;
2. лечебните заведения, включени в мре
жата;
3. рядкото заболяване/редките заболявания,
за които е обозначена мрежата;
4. координатора на мрежата;
5. срока на обозначението на мрежата;
6. промени в статуса на мрежата;
7. данни за контакт с координатора или
представител на мрежата (телефон, елек
тронна поща).
(4) В регистъра по ал. 1, в отделен раздел,
се посочват исканията и се описват прило
жените към тях документи. В този раздел
се отбелязва и движението на преписките,
образувани по заявленията.
Г л а в а

с е д м а

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ПАЦИ
ЕНТИ С РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Чл. 41. (1) Националният център създава и
поддържа Национален регистър на пациентите
с редки заболявания.
(2) Регистърът по ал. 1 е служебен.
Чл. 42. (1) Националният регистър на па
циентите с редки заболявания съдържа:
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1. ЕГН на пациента;
2. местоживеене;
3. водеща диагноза;
4. съпътстваща/и диагноза/и.
(2) Данните по ал. 1, т. 1 се изпращат на
националния център от експертните центрове
и от лечебните заведения, които осъществяват
дейност по отношение на пациенти с рядко
заболяване/редки заболявания, и се включват
в националния регистър анонимизирани.
(3) Националният център оказва методиче
ска помощ относно начина на предоставяне
на информацията.
(4) За изпращаната и вписваната в На
ционалния регистър на пациентите с редки
заболявания информация се прилага Законът
за защита на личните данни.
Чл. 43. Експертните центрове и лечебните
заведения са длъжни да изпращат и актуали
зират информацията по чл. 42, ал. 1 за на
блюдаваните от тях пациенти в Националния
регистър на пациентите с редки заболявания
веднъж на всеки шест месеца.
Чл. 44. (1) При съмнение за наличие на рядко
заболяване при пациент лечебните заведения
в страната могат да извършат консултация с
експертен център по това рядко заболяване
или с експертен център, обозначен за рядко
заболяване от същата група или с подобни
характеристики.
(2) При невъзможност да се извърши консул
тацията и при съмнение за рядко заболяване,
което не е в списъка и/или по което няма
експертен център в страната, експертните
центрове по ал. 1 могат да се обърнат към
европейска референтна мрежа.
(3) При невъзможност европейска рефе
рентна мрежа да съдейства на пациента екс
пертният център представя информация за
пациента в националния център за обсъждане
от комисията.
(4) В изпълнение на функциите по чл. 4, т. 6
комисията оказва съдействие за насочване на
пациента в случаите по ал. 3 към компетентна
структура за уточняване на диагнозата.
(5) При уточнено състояние на пациента и
в случай, че същият не е останал на лечение
в съответен експертен център в страната, ле
чебните заведения, чийто пациент е лицето,
задължително изпращат информация за него
на националния център.
Чл. 45. (1) Въз основа на данните в На
ционалния регистър на пациентите с редки
заболявания националният център веднъж
годишно изготвя и оповестява док лад за
епидемиологията на редките заболявания в
Република България.
(2) Данните от регистъра и от докладите
могат да бъдат използвани в случаите и при
условията на чл. 28 от Закона за здравето.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Министърът на здравеопазването оп
ределя състава на комисията по чл. 2, ал. 2
в срок един месец от влизане в сила на тази
наредба.
§ 2. В срок шест месеца от изтичане на
срока по § 1 комисията изготвя и представя
на министъра на здравеопазването за ут
върждаване списък на редките заболявания,
установени в Република България, който
съдържа редките заболявания, включени в
Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на
списъка на заболяванията, за чието домашно
лечение Националната здравноосигурителна
каса заплаща лекарства, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели напълно или частично (ДВ, бр. 106 от
2004 г.), по отношение на които е налице
медицински и/или организационен опит по
тяхната профилактика, диагностика, лечение,
проследяване и/или рехабилитация в страна
та, ако същите отговарят на дефиницията за
рядко заболяване съгласно § 1, т. 42 от допъл
нителните разпоредби на Закона за здравето.
§ 3. В срок една година от влизане в сила
на тази наредба комисията създава и помест
ва на официалната електронна страница на
Националния център по обществено здраве
и анализи електронна база относно инфор
мацията по чл. 11, ал. 2 за всяко заболяване
от списъка.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 144а, ал. 2 и 3 от Закона за здравето.
Министър:
Таня Андреева
5407

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда
за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия при освобождаване от
военна служба (обн., ДВ, бр. 95 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 41 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „и осъществява ме
тодическо ръководство“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „офицер“ се заменя със
„служител“.
§ 2. Член 8 се изменя така:
„Ч л. 8. Д и р ек ц и я „С оц иа л на пол и т и
ка“ – МО, организира провеждане на целеви
квалификационен курс за координатори и
консултанти по адаптация на военнослуже
щите по реда и при условията на Наредба
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№ Н-19 от 2010 г. за условията и реда за
разработването и планирането на курсове за
придобиване, повишаване на квалификацията
и преквалификацията, за кандидатстването
на военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната, структу
рите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия за обучение
в тях, както и за обучението на резервистите
в курсове за придобиване, повишаване на
квалификацията и преквалификацията (ДВ,
бр. 53 от 2010 г.).“
§ 3. В чл. 11 след думата „предизвестието“
се поставя запетая и се добавя „заповедта за
включване в квалификационен курс по чл. 226е,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (ЗОВСРБ)“.
§ 4. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) До 5 дни след завършване на
курса военнослужещите представят:
1. в съответната структура на Централното
военно окръжие копие на документ, удосто
веряващ завършен квалификационен курс,
фактура-оригинал и фискален бон/вносна
бележка, издадени от обучаващата институция,
провела обучението;
2. в съответната структура по управление
на човешките ресурси (личен състав) на во
енното формирование/структурата копие на
документа, удостоверяващ завършен квали
фикационен курс.
(2) Консултантите по адаптация прилагат
копие на документа, удостоверяващ завършен
квалификационен курс, към Регистрационна
карта № 2 на военнослужещия.
(3) Структурите по управление на човеш
ките ресурси (личния състав) или съответната
структура на Централното военно окръжие
водят отчет на всеки военнослужещ, ползвал
еднократното си право за участие в квалифи
кационен курс, като:
1. до 5 дни след получаване на копие на
документа, удостоверяващ завършен квалифи
кационен курс, въвеждат данните в подсистема
„Витоша“ от „Автоматизираната система за
управление на човешките ресурси“;
2. съхраняват копие на документа, удосто
веряващ завършен квалификационен курс в
служебното дело на военнослужещия.“
§ 5. В чл. 31, ал. 2 след думите „Изпъл
нителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело,“ се добавя „Информационен
център на Министерството на отбраната,“.
§ 6. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Информационният център на
Министерството на отбраната осигурява ин
формация на личния състав за дейностите
по чл. 2 чрез:
1. поддържане на целеви рубрики по темата
за адаптацията на военнослужещите във во
енните печатни, аудио-визуални и електронни
средства за масова комуникация;
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2. производство и разпространение на теле
визионна и друга аудио-визуална продукция.
(2) Изпълнителна агенция „Военни клубове
и военно-почивно дело“ осигурява информация
на личния състав за дейностите по чл. 2 чрез:
1. създаване, поддържане и актуализира
не на информационни табла с материали за
адаптацията на военнослужещите, поставени
на достъпно място във военните клубове;
2. предоставяне на подходящи помеще
ния във военните клубове за провеждане
на информационни дейности по адаптация,
организирани от съответните структури на
Централното военно окръжие;
3. публикуване на информация по т. 2
на интернет страницата на изпълнителната
агенция.“
§ 7. В чл. 40, ал. 1, т. 2 думите „фискален
бон“ се заменят с „фискален бон/вносна бе
лежка“.
§ 8. В приложение № 1 към чл. 11 в „РЕ
ГИСТРАЦИОННА КАРТА“, раздел „I ЛИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ“, т. 4 се изменя така:
„4. Заповед за прекратяване договора за
военна служба и за освобождаване от военна
служба/заповед за включване в квалификаци
онен курс по чл. 226, ал. 2 ЗОВСРБ, №/дата:“.
Допълнителна разпоредба
§ 9. Навсякъде в наредбата думите „ди
рекция „Управление на човешките ресур
си“ – МО“ се заменят с „дирекция „Социална
политика“ – МО“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ангел Найденов
5307

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз
на пътници (обн., ДВ, бр. 109 от 1999 т.; изм.,
бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 30 от 2002 г., бр. 107
от 2003 г., бр. 29 и 111 от 2004 г., бр. 23 и 58
от 2005 г., бр. 46 и 99 от 2006 г., бр. 103 от
2007 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 13 и 69 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 18, т. 5 думите „издадено след
успешно полагане на изпит,“ се заличават.
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§ 2. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ръководителят на съответното регио
нално звено на Изпълнителна агенция „Ав
томобилна администрация“ издава удостове
рение „Водач на лек таксиметров автомобил“
на лица, които отговарят на изиск ванията по
чл. 18, т. 1 – 3 и са положили успешно изпит
по модулите, определени в приложение № 7а.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Ръководителят на съответното регио
нално звено на Изпълнителна агенция „Авто
мобилна администрация“ отнема със заповед
удостоверението „Водач на лек таксиметров
автомобил“, когато водачът престане да отговаря
на някои от изискванията по чл. 18, т. 1 – 3.“
§ 3. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Водачът на лек таксиметров автомо
бил няма право да откаже превоз на хора с
увреждания, придружени от кучета водачи.“
§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 5:
„5. „Кучета водачи“ е понятие по смисъла
на § 1, т. 14 от допълнителната разпоредба на
Закона за интеграция на хората с увреждания“
(обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94,
103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95,
97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г.,
бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.,
бр. 15, 66 и 68 от 2013 г. и бр. 27 от 2014 г.).“
Допълнителна разпоредба
§ 5. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“, „Областният отдел „Кон
тролна дейност – ДАИ“ и „ОО „КД – ДАИ“
се заменят с „регионалното звено на Из
пълнителна агенция „Автомобилна адми
нистрация“.
2. Думите „съответния Областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“, „началника“ и
„началникът“ се заменят съответно със „съ
ответното регионално звено на Изпълнител
на агенция „Автомобилна администрация“,
„ръководителя“ и „ръководителят“.
Министър:
Данаил Папазов
5306
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване (обн.,
ДВ, бр. 83 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 64 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3 ал. 4 се изменя така:
„(4) Когато заявлението за участие се по
дава на хартиен носител, подписът на лицето
върху първия екземпляр се удостоверява с
нотариална заверка. Когато заявлението за
участие се съставя като електронен документ
с квалифициран електронен подпис, се спаз
ват изискванията по Закона за електронния
документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).“
§ 2. В чл. 4:
1. В ал. 1 след думите „в офис на пенсионно
осигурителното дружество“ се поставя запетая.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Пенсионноосигурителното дружество не
приема и връща заявление за участие на хар
тиен носител, което е без нотариална заверка
на подписа, електронно заявление, което не
е подписано с квалифициран електронен под
пис на осигуреното лице, както и заявление с
непопълнени данни и/или с поправки, когато
в резултат на тези непълноти и поправки не
може да бъде идентифицирано лицето, подало
заявлението, или не могат да бъдат вписани
в регистъра данните по чл. 6, ал. 3. Във все
ки отделен случай пенсионноосигурителното
дружество уведомява лицето за конкретната
причина, поради която заявлението му за
участие не е прието.“
§ 3. Създава се чл. 5а със следното съ
държание:
„Чл. 5а. Пенсионноосигурителното друже
ство съхранява всяко заявление за участие
и свързаните с него документи през целия
период на съществуване на осигурителното
правоотношение със съответното осигурено
лице, а в случаите, когато правоотношението
не е възникнало или е прекратено – за срок
не по-малък от една година от получаване на
заявлението.“
§ 4. В чл. 6, ал. 3:
1. Създава се нова т. 7:
„7. данни за лицето, извършило нотариал
ната заверка на заявлението по т. 1;“.
2. Досегашните т. 7 и 8 стават съответно
т. 8 и 9.
§ 5. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 1
„ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕ
НИТЕ ЛИЦА В УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИО
НЕН ФОНД“ в раздел ІІ, т. 2 вторият абзац
се изменя така:
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„При попълване на заявлението за участие
спазвайте указанията, разписани на гърба му.
Когато заявлението се подава на хартиен носи
тел, е необходимо подписът Ви върху първия
му екземпляр да бъде нотариално заверен. Не
оставяйте непопълнени данни и не правете
поправки. ПОД ще Ви окаже необходимото
съдействие. Следва да имате предвид, че
заявлението Ви няма да бъде прието, ако е
без нотариална заверка на подписа (съответ
но – електронното заявление не е подписано с
квалифициран електронен подпис), с непопъл
нени данни или с поправки, когато в резултат
на тези непълноти и поправки няма да можете
да бъдете идентифициран като заявител или
няма да могат да бъдат вписани необходимите
данни в електронния регистър на фонда.“
§ 6. В приложение № 4 към чл. 4, ал. 1
„ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕ
НИТЕ ЛИЦА В ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕН
СИОНЕН ФОНД“ в раздел ІІ, т. 2 вторият
абзац се изменя така:
„При попълване на заявлението за участие
спазвайте указанията, разписани на гърба му.
Когато заявлението се подава на хартиен носи
тел, е необходимо подписът Ви върху първия
му екземпляр да бъде нотариално заверен. Не
оставяйте непопълнени данни и не правете
поправки. ПОД ще Ви окаже необходимото
съдействие. Следва да имате предвид, че
заявлението Ви няма да бъде прието, ако е
без нотариална заверка на подписа (съответ
но – електронното заявление не е подписано с
квалифициран електронен подпис), с непопъл
нени данни или с поправки, когато в резултат
на тези непълноти и поправки няма да можете
да бъдете идентифициран като заявител или
няма да могат да бъдат вписани необходимите
данни в електронния регистър на фонда.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Пенсионноосигурителните дружества
съобразяват правилниците за организацията
и дейността на управляваните от тях фондове
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване с тази наредба и ги представят
за одобрение в Комисията за финансов надзор
в срок до 21 октомври 2014 г.
§ 8. Наредбата влиза в сила от 21 октомври
2014 г. с изключение на § 7, който влиза в
сила от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“.
§ 9. Наредбата е приета на основание
чл. 137, ал. 3 и чл. 140, ал. 3 от Кодекса за
социално осигуряване с Решение № 147-Н от
24.07.2014 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател:
Стоян Мавродиев
5402
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 463
от 17 юли 2014 г.

за изменение и допълнение на Техническите
изисквания за осъществяване на електронни
съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (приети с Решение № 1212
от 27.09.2007 г. на Комисията за регулиране
на съобщенията, обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.;
изм., бр. 51 от 2009 г. и бр. 70 от 2011 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения (ЗЕС) Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 6 се прави следното изменение:
след думите „предоставен на“ се добавя дума
та „радиолюбител“, а думите „със статут на
временно пребиваващ в Република България“
се заличават.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 след думите „поддържа
публичен регистър на радиолюбителите“ се
добавят думите „и на радиолюбителите слу
шатели“.
§ 3. В чл. 9, т. 3 след думите „има право
то“ се добавят думите „след уведомяване на
комисията“ и след думите „радиолюбителски
състезания“ се добавят думите „и за експе
риментални цели (връзки чрез отражение от
Луната, метеорни следи и др.)“.
§ 4. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Лице, което не притежава
разрешително за правоспособност на радио
любител или хармонизирано радиолюбителско
свидетелство (HAREC), има правото да работи
на клубна любителска радиостанция в при
съствието на отговорника на радиостанцията
и под ръководството на радиолюбител клас 1.
(2) Радиовръзките по ал. 1 могат да се
установяват само между любителски ради
останции, намиращи се на територията на
Република България, както и на територията
на държави, с които Република България има
сключени двустранни споразумения.“
§ 5. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 се заличава думата „вре
менно“.
2. В ал. 2 думите „със статут на временно
пребиваващ в Република България, който не
отговаря на изискванията по ал. 1“ се заменят
с думите „с разрешение за пребиваване за
повече от три месеца в Република България“.
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3. В ал. 3 думите „от една година“ се заменят
с думите „от периода на пребиваването му“.
4. Алинея 4 се заличава.
5. В ал. 5 след думите „в случаите на ал. 2“
се заличават думите „и 4“.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Радиолюбител – чужденец, който не е
от страна, присъединила се към Препоръка
T/R 61-01 на СЕРТ, при престой до три ме
сеца на територията на Република България
подава в комисията преведен на български
език и легализиран документ за радиолюби
телски клас и преведена на български език
и легализирана национална радиолюбителска
лицензия.“
§ 6. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 12 се изменя така:
„12. „Любителски ретранслатор“ (аналогов,
цифров) е автоматична любителска стацио
нарна радиостанция или автоматична люби
телска радиостанция, монтирана на балони и
спътници, която се използва като междинна
за приемане, преобразуване и препредаване
на сигнали, излъчени от любителски радио
станции.“
2. Точка 13 се изменя така:
„13. „Любителски радиофар“ е автома
тично предаваща стационарна радиостанция
или автоматично предаваща радиостанция,
монтирана на балони и спътници, с малка
мощност, работеща непрекъснато в дадена
любителска честотна лента и определена
фиксирана честота.“
3. Точка 21 се заличава.
§ 7. В преходните и заключителните раз
поредби се създава § 4а:
„§ 4а. (1) Лицата с определени опознава
телни знаци преди 1.01.2000 г., които не са
обновили своите данни до момента на влизане
в сила на това изменение и допълнение, са
длъжни да обновят своите данни в срок до
31.12.2015 г.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 опоз
навателните знаци, за които не е постъпила
информация в комисията при условията на
ал. 1 и за които не са налице обстоятелства
по т. 9а на приложение № 3, се считат за
свободни.“
§ 8. Таблица „Радиолюбителски клас 1“ от
приложение № 1 към чл. 9, т. 2 и 3 и чл. 10
и § 1 се изменя така:
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„I. Лични и клубни любителски радиостанции и радиофарове
Радиолюбителски клас 1
Радиочестотна лента

135,7 – 137,8 kHz

472 – 479 kHz

1810 – 1850 kHz
1850 – 2000 kHz

3500 – 3800 kHz

5250 – 5275 kHz

5275 – 5450 kHz

7000 – 7100 kHz
7100 – 7200 kHz

Разпределение на радиочестотната лента
Максимална
по радиослужби съгласно Националния
мощност на изхо
план за разпределение на радиочестотния да на предавателя
спектър
W
dBW
НЕПОДВИЖНА
1*
0*
МОРСКА ПОДВИЖНА
Любителска
МОРСКА ПОДВИЖНА
1*
0*
Любителска*****
Въздушна радионавигация
ЛЮБИТЕЛСКА
100 ** 20
НЕПОДВИЖНА
10
10
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна
подвижна
Любителска
ЛЮБИТЕЛСКА
350**
25,4
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна
подвижна
НЕПОДВИЖНА
100
20
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна
подвижна
Радиолокация
Любителска
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна
подвижна
Любителска
ЛЮБИТЕЛСКА
350**
25,4
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
ЛЮБИТЕЛСКА

Клас на излъчване

А1А

А1А

A1A, J3E
A1A, J3E

Всички класове на
излъчване

Всички класове на
излъчване

Всички класове на
излъчване

10100 – 10150 kHz

НЕПОДВИЖНА
Любителска

350

25,4

А1А, A3E,
J2 (A,B,C,D), J3C

14000 – 14250 kHz

ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
ЗЕМНА ПОДВИЖНА
Любителска ***
ПОДВИЖНА
Любителска
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна
подвижна
Радиоастрономия
Любителска
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА

350**

25,4

Всички класове на
излъчване

10

10

50

17

A1(A,B,C,D);
J3(C,E,F)
A1(A,B,C,D);
J3(C,E,F)

150**

21,8

14250 – 14350 kHz
18068 – 18168 kHz
21000 – 21450 kHz
24890 – 24990 kHz
28 – 29,7 MHz
50,05 – 50,20 MHz
70,0 – 70,45 MHz
70,45 – 70,5 MHz

144 – 146 MHz

Всички класове на
излъчване
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Радиочестотна лента

Разпределение на радиочестотната лента
Максимална
Клас на излъчване
по радиослужби съгласно Националния
мощност на изхо
план за разпределение на радиочестотния да на предавателя
спектър
W
dBW

430 – 432 MHz

ЛЮБИТЕЛСКА
РАДИОЛОКАЦИЯ

432 – 433,05 MHz

ЛЮБИТЕЛСКА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Изследване на земята – спътниково (активно)

433,05 – 434,79 MHz

ЛЮБИТЕЛСКА
100
РАДИОЛОКАЦИЯ
Земна подвижна
Изследване на земята – спътниково (ак
тивно)

434,79 – 438 MHz

ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Изследване на земята – спътниково (ак
тивно)

438 – 440 MHz

ЛЮБИТЕЛСКА
РАДИОЛОКАЦИЯ

1240 – 1300 MHz

ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ЗЕМЯТА –
СПЪТНИКОВО
(активно)
РАДИОЛОКАЦИЯ
РАДИОНАВИГАЦИЯ
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя) (Космос – Космос)
Любителска

2300 – 2400 MHz

НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Любителска
Радиолокация

2400 – 2450 MHz

НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Любителска
Любителска – спътникова

3400 – 3500 MHz

НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
Любителска
Радиолокация

5650 – 5725 MHz

РАДИОЛОКАЦИЯ
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна
подвижна
Любителска
Любителска – спътникова****

5725 – 5830 MHz

НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
РАДИОЛОКАЦИЯ
Неподвижна
Любителска
Подвижна

5830 – 5850 MHz

НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
РАДИОЛОКАЦИЯ
Неподвижна
Любителска
Любителска – спътникова
Подвижна

10 – 10,30 GHz

НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска

100**

20

Всички класове на
излъчване

20

Всички класове на
излъчване

50

17

Всички класове на
излъчване

5

7

Всички класове на
излъчване

1

0

Всички класове на
излъчване
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Радиочестотна лента

Разпределение на радиочестотната лента
Максимална
Клас на излъчване
по радиослужби съгласно Националния
мощност на изхо
план за разпределение на радиочестотния да на предавателя
спектър
W
dBW

10,30 – 10,45 GHz

НЕПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Подвижна

10,45 – 10,50 GHz

НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова

24 – 24,05 GHz

ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА

24,05 – 24,25 GHz

РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Изследване на Земята – спътниково
(активно)
Неподвижна
Подвижна

47 – 47,2 GHz

ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА

47,2 – 47,5 GHz

НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
Любителска

47,5 – 47,9 GHz

НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
Любителска

48,2 – 48,54 GHz

НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
Любителска

76 – 77,5 GHz

РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова
Космически изследвания
(Космос – Земя)

77,5 – 78 GHz

ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
Радиоастрономия
Космически изследвания
(Космос – Земя)

78 – 79 GHz

РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова
Радиоастрономия
Космически изследвания
(Космос – Земя)

79 – 81 GHz

РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова
Космически изследвания
(Космос – Земя)
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Радиочестотна лента

Разпределение на радиочестотната лента
Максимална
Клас на излъчване
по радиослужби съгласно Националния
мощност на изхо
план за разпределение на радиочестотния да на предавателя
спектър
W
dBW

81 – 81,5 GHz

НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Космически изследвания (Космос – Земя)
Любителска
Любителска – спътникова
НЕПОДВИЖНА
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
ПОДВИЖНА
Любителска
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
Радиоастрономия
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
Радиоастрономия

122,25 – 123 GHz

134 – 136 GHz
136 – 141 GHz

241 – 248 GHz

248 – 250 GHz

* Ефективно излъчена мощност.
** За стационарна станция съгласно чл. 9, т. 3.
*** Радиочестотна лента 50,05 – 50,20 MHz се използва на вторична основа с мощност до 10 W за
нуждите на любителската радиослужба при спазване на необходимото защитно отстояние.
**** В радиочестотна лента 5650 – 5670 MHz любителската спътникова радиослужба може да
работи, при условие че не причинява вредни смущения на другите радиослужби, работещи в този
честотен обхват. Всякакви вредни смущения от станции в любителската спътникова радиослужба
трябва да бъдат отстранявани незабавно. Използването на тази лента от любителската спътникова
радиослужба е ограничено до посоката Земя – Kосмос.
***** В тази радиочестотна лента станциите на радиолюбителската радиослужба не трябва да при
чиняват вредни радиосмущения на станциите на въздушната радионавигация или да изискват защита
от тях. Не трябва да се причиняват вредни радиосмущения на радиочестота 490 kHz.“

§ 9. В приложение № 3 към чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. Радиолюбителите – чужденци, пребиваващи на територията на Република България до
три месеца и осъществяващи електронни съобщения от територията на Република България,
образуват опознавателния си знак, като предават LZ и под дробна черта личния си опознава
телен знак.“
2. В т. 4а думите „една година“ се заменят с думите „три месеца“.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. Комисията може да предоставя освободени опознавателни знаци, като:“.
4. В т. 10.2 след думата „освободените“ се добавя думата „лични“.
5. В т. 10.4 след текста „освободените временни опознавателни знаци“ се добавя текстът „и
опознавателни знаци на любителски ретранслатори и радиофарове“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
5341
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РЕШЕНИЕ № 476
от 23 юли 2014 г.

за изменение на Техническите изисквания за
работа на електронни съобщителни мрежи
от радиослужби неподви ж на-спътникова,
подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях (обн., ДВ, бр. 8 от 2008 г.; изм.,
бр. 82 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2012 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения (ЗЕС) Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Ч л. 2 . Пр ед п ри я т и я т а о с ъще с т в я в ат
дейността си чрез електронни съобщителни
мрежи по чл. 1 в определени за тези радио
служби радиочестотни ленти в Националния
план за разпределение на радиочестотния
спектър. Радиочестотните ленти, определени
за неподвижна-спътникова радиослужба, се
използват и за фидерни линии за други спът
никови радиослужби подвижна-спътникова
и радиоразпръскване-спътниково, като това
ползване е регламентирано със съответни
забележки в Националния план за разпре
деление на радиочестотния спектър.“
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Електронни съобщения чрез мре
жите по чл. 1 се осъществяват след издаване
на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, от Комисията за регулиране на съ
общенията (КРС, комисията) и при спазване
изискванията на Закона за електронните съоб
щения (ЗЕС) и актовете по прилагането му.“
§ 3. Досегашният чл. 3 става чл. 6, като
се включва в раздел III „Технически параме
три на електронните съобщителни мрежи от
неподвижна-спътникова и подвижна-спътни
кова радиослужба и съоръженията, свързани
с тях“ и се изменя така:
„Чл. 6. Осъществяване на електронни съ
общения чрез мрежите по чл. 1 се извършва
в радиочестотните ленти и при спазване на
техническите изисквания и параметри, оп
ределени в приложение № 1.“
§ 4. Досегашният чл. 4 става чл. 7 и се
изменя така:
„Чл. 7. Правилата за международна коор
динация и нотификация при осъществяване
на електронни съобщения чрез мрежите по
чл. 1 се съдържат в приложение № 2.“
§ 5. Досегашният чл. 5 става чл. 4, като
се включва в раздел II „Общи изисквания
за предоставяне на индивидуално определен
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ограничен ресурс – радиочестотен спектър“
и се изменя така:
„Чл. 4. Електронните съобщителни мре
жи по чл. 1 могат да използват спътников
капацитет само от спътникови системи, ко
ординирани и нотифицирани, в съответствие
с процедурите на Радиорегламента (Radio
Regulations) на Международния съюз по да
лекосъобщения (ITU), наричан по-нататък
„Радиорегламента“.“
§ 6. Досегашният чл. 6 става чл. 5 и се
изменя така:
„Чл. 5. За предоставяне на ограничен ре
сурс – радиочестотен спектър, за осъществя
ване на електронни съобщения чрез мрежите
по чл. 1 е необходимо предприятието да има
предварително споразумение с доставчик на
спътников капацитет, отговарящо на изис
кванията по приложение № 1.“
§ 7. Досегашните чл. 7, 8, 9 и 10 стават
съответно чл. 8, 9, 10 и 11, като в чл. 11
думите „чл. 2“ се заменят с думите „чл. 1“.
§ 8. В новия чл. 8 след думите „Комисията
за регулиране на съобщенията“ се заличават
думите „наричана по-нататък „комисията“.
§ 9. Допълнителната разпоредба се из
меня така:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на Техническите изис
квания:
1. „Електронна съобщителна мрежа от не
подвижна-спътникова радиослужба“ е мрежа
от земни станции на едно предприятие, пред
ставляващи част от наземната компонента
на една или повече спътникови електронни
съобщителни системи от неподвижна-спът
никова радиослужба.
2. „Електронна съобщителна мрежа от
подвижна-спътникова радиослужба“ е част
от наземната компонента на спътникова
електронна съобщителна система от под
вижна-спътникова радиослужба, състояща
се от една или повече земни станции и/или
спътникови терминали на едно предприятие.
3. „Земна станция“ е станция от спътни
кова радиослужба, разположена на земната
повърхност и предназначена за осъществяване
на електронни съобщения с една или пове
че спътникови станции от една спътникова
система.
4. „Спътников терминал“ е малка земна
станция от неподвижна-спътникова радио
служба или крайно електронно съобщително
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устройство от подвижна-спътникова ради
ослужба.
5. „LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminals)“
са спътникови терминали с еквивалентна
изот ропно излъчена мощност (e.i.r.p.) не
по-висока от 34 dBW от радиослужби непод
вижна-спътникова и/или радиоразпръскване
спътниково, работещи без необходимост от
обслужване и под контрола на спътникова
система и предназначени за осъществяване
на ц ифрови елек т ронни съобщени я ч рез
спътници на геостационарна орбита.
6. „HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminals)“
са спътникови терминали с еквивалентна
изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.), по-ви
сока от 34 dBW и не по-висока от 50 dBW, от
радиослужби неподвижна спътникова и/или
радиоразпръскване спътниково, работещи без
необходимост от обслужване и под контрола
на спътникова система и предназначени за
осъществяване на цифрови електронни съ
общения чрез спътници на геостационарна
орбита.
7. „VSAT (Very Small Aperture Terminal)“ е
земна станция с малка апертура на антената
от неподвижна-спътникова радиослужба.
8. „SNG (SNG TES) (Satellite News Gathering
Transportable Earth Stations)“ са радиосъоръ
жения за предаване на телевизионни сигнали
и съпътстващ звук или само звук от мястото
на събитието към спътник, позициониран на
геостационарна орбита.
9.„ESOMPs (Earth Station on Mobile Platform)“
са спътникови терминали, работещи в елек
тронните съобщителни мрежи от неподвижнаспътникова радиослужба, предназначени за
предоставяне на широколентови съобщител
ни услуги чрез спътници на геостационарна
орбита.
10. „CGC (Complementary Ground Components)“
са „допълнителни наземни компоненти“ на
Интегрираната мобилна спътникова система,
представляващи наземно базирани станции,
използвани във фиксирано местоположение,
с цел да се подобри възможността за из
ползване на мобилните спътникови услуги в
географските зони на покритие на спътни
ковите системи, където съобщенията с една
или повече спътникови станции не могат да
бъдат осигурени с необходимото качество.
11. „MSS (Mobile Satellite Service)“ е под
вижна-спътникова радиослужба.
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12. „FSS (Fixed Satellite Service)“ е непод
вижна-спътникова радиослужба.
13. „FSS с висока плътност (High Density
FSS, High Density Applications in the FSS,
HDFSS)“ е съвременна концепция за широ
колентови съобщителни спътникови прило
жения, осигуряваща възможност за достъп до
голям обхват широколентови съобщителни
услуги.
14. „Фи дерна л и н и я“ – ра д иовр ъ зк а в
обхватите на неподвижна спътникова ра
диослужба в посоките „Земя-космос“ или
„космос-Земя“, която пренася сигнали за
спътникова система от дру га радиослу ж
ба – най-често подвижна-спътникова радио
служба или радиоразпръскване-спътниково.
15. „Охраняеми граници“ са терените, об
хванати от периметровата ограда на летище.
16. „Нотификация на спътникови системи
от неподви ж на-спътникова радиосл у жба“
е процес на международна координация и
регистрация на спътникова система, кой
то се извършва по процедурните правила
на Радиорегламента и който е завършен,
когат о с ъ о т ве т ната сп ът н и кова сис т ема
бъде вписана в Меж дународния регистър
на честотите (Master International Frequency
Register – MIFR). С него спътниковата сис
т ема пол у чава п раво да използва т очно
определен честотен ресу рс за конк ретна
позиция на геостационарната орбита при
стриктно определени технически параметри
на спътниковата и земната компонента на
спътниковата система.
17. „Доставчик на спътников капацитет“
е собственикът на нотифицирана спътникова
система или оторизирано от него лице, който
може да отдава възмездно част от капаци
тета на спътниковата система на оператори
на земни станции.
18. „Интегрирана мобилна спътникова сис
тема“ е спътникова система от радиослужба
подвижна-спътникова, включваща най-малко
една спътникова станция от подвижна-спът
никова радиослужба и/или допълнителни
наземни компоненти (CGC).
19. „HDTV (High Definition Television)“ е
телевизия с висока разделителна способност.
20. „e.i.r.p.“ е ек вивалентна изотропно
излъчена мощност.“
§ 10. Приложение № 1 към чл. 3 става
приложение № 1 към чл. 6 и се изменя така:

MSS, космос-Зе
мя

MSS, космос-Зе
мя

M S S , З е м я-ко с 
мос

M S S , З е м я-ко с 
мос
MSS, космос-Зе
мя

M S S , З е м я-ко с 
мос

MSS, Зем я -кос
мос

1 518 – 1 525 MHz

1 525– 1 544 MHz
1 545 –1 559 MHz

1 610 – 1 613,8 MHz

1 613,8 – 1 626,5 MHz

1 626,5 – 1 645,5 MHz
1 646,5 – 1 660,5 MHz

1 670 – 1 675 MHz

космос-Зе

З е м я-ко с 

ERC/DEC/(99)05
ERC/DEC/(99)06

Прилож ими док у
менти на европей
ск и организации

301
301
301
301

444
426
681
473

БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN

301
301
301
301

444
426
681
473

БДС EN 301 441
БДС EN 301 473

ВЕСТНИК

ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
ECC/DEC/(04)09

Б ез п ра во на ползва не за фи дерн и ECC/DEC/(07)04
линии, освен в изк лючителни слу чаи. ECC/DEC/(07)05
В лентата 1626,5–1645,5 MHz приоритет
имат съобщени ята на Глобалната мор
ска система за бедствие и безопасност
(GMDSS)

ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
ECC/DEC/(09)04
ECC/DEC/(09)02

EN
EN
EN
EN

БДС EN 301 441
БДС EN 301 473
БДС EN 301 426

БДС
БДС
БДС
БДС

БДС EN 301 721

Прилож ими
стандарти

ДЪРЖАВЕН

ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
ECC/DEC/(09)02

Б ез п ра во на ползва не за фи дерн и ECC/DEC/(07)04
линии, освен в изк лючителни слу чаи. ECC/DEC/(07)05
В лентата 1530 -1544 MHz приоритет
имат съобщени ята на Глобалната мор
ска система за бедствие и безопасност
(GMDSS)

Без право на защита спрямо непод ECC/DEC/(04)09
ви ж на радиослу жба
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05

космос-Зе м о б и л н и з е м н и Само за негеостационарни системи
станции
З е м я-ко с 

MSS,
мя
MSS,
мос
MSS,
мос
MSS,
мя

137 – 138 MHz
148,0 – 150,05 MHz
399,90 – 400,05 MHz
400,15 – 401 MHz

Допълнителни рег улаторни параме
три

Технически характеристики и параметри на електронните съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова (FSS) и подвижна-спътникова (MSS)
радиослужба и съоръженията, свързани с тях
Видове земни
станции и/или
терминали

„Приложение № 1
към чл. 6

Радиослу жба,
посока

58
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FSS, космос-Земя

FSS, космос-Земя

FSS, Земя- космос

FSS, Земя- космос

FSS, Зем я- кос
мос,
космос-Земя

FSS, Зем я- кос
мос, космос-Земя

MSS, космос-Земя

3 400 – 4 200 MHz

4 500 – 4 800 MHz

5 725 – 5 850 MHz

5 850 – 6 700 MHz

6 700 – 6 925 MHz

6 925 – 7 075 MHz

7 250 – 7 750 MHz

БДС EN 301 443

БДС EN 301 443

БДС EN 301 443

БДС EN 301 443

БДС EN 301 441
БДС EN 301 473

БДС EN 301 442
БДС EN 301 473
БДС EN 302 574-1
БДС EN 302 574-2
БДС EN 302 574-3
БДС EN 301 48920
СД ETSI/TS
102 584

СД ETSI/TS 102
584

БДС EN 301 442
БДС EN 301 473
БДС EN 302 574-1
БДС EN 302 574-2
БДС EN 302 574-3

Приложими
стандарти

ВЕСТНИК

Плана по Приложение 30В на Радио
регламента в лентa 6,925 – 7,025 GHz;
Фидерни линии за МSS

ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
ECC/DEC/(09)02

Решение на Европей
ската комисия 2007/98/
EО
Решен ие на Евро 
пейската комиси я
2008/626/EО
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
ECC/DEC/(06)09
ECC/DEC/(06)10

Решение на Европей
ската комисия 2007/98/
EО
Решен ие на Евро 
пейската комиси я
2008/626/EО
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
ECC/DEC/(06)09
ECC/DEC/(06)10

Приложими доку
менти на европейски
организации

ДЪРЖАВЕН

Плана по Приложение 30В на Радио
регламента в лентa 6,725 – 6,925 GHz

Плана по Приложение 30В на Радио
регламента

MSS, космос-Земя

2 483,5 – 2 500 MHz

Интегрирана мо
билна спътникова
система

MSS, космосЗемя

Допълнителни регулаторни параметри

2 170 – 2 200 MHz

Видове земни
станции и/или
терминали

MSS, Земя-космос Интегрирана мо CGC с e.i.r.p., равна или по-голяма от 24
билна спътникова dBW, се въвеждат в експлоатация, след
система
като станат неразделна част от издадено
от КРС разрешение.
За CGC с e.i.r.p., по-малка от 24 dBW, се
предоставя списък с местоположението
и техническите параметри на КРС два
пъти годишно.
Изиск ването към маск ите на e.i.r.p.
за CGC на границите на блоковете са
съгласно БДС EN 302 574-1, БДС EN
302 574-2,
БДС EN 302 574-3

Радиослужба,
посока

1 980 – 2 010 MHz

Радиочестотна лента
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FSS,
Земя-космос

FSS,
Земя-космос

FSS, Земя-космос Забележка 4,
МSS, Земя-космос Забележка 5

FSS, Земя-космос; Забележка 4
МSS, Земя-космос Забележка 5

FSS, Земя-космос FSS с висока плът Плана по Приложение 30А на Радио ECC/DEC/(05)08
космос-Земя
ност
регламента
Забележка 6
FSS (Земя-космос) за геостационарни
системи се ограничава до фидерни ли
нии за радиоразпръскване-спътниково,
негеостационарните системи не могат
да ги смущават.
Забележка 2

12,75 – 13,25 GHz

13,75 – 14 GHz

14,00 – 14,25 GHz

14,25 – 14,5 GHz

17,3 – 17,7 GHz

Забележка 1
Забележка 3
ERC/DEC/(98)15

ERC/DEC/(98)15

БДС EN 301 427

БДС EN 301 427

БДС EN 301 459
БДС EN 301 360
БДС EN 301 427

ДЪРЖАВЕН

Плана по Приложение 30В на Радио
регламента

Забележка 1

60

Забележка 5

FSS, космос-Земя, Забележка 4,
Земя-космос
Забележка 5

12,50 – 12,75 GHz

БДС EN 301 459

Плана по Приложение 30 на Радио ERC/DEC/(00)08
регламента
Допуска се FSS, космос-Земя, без да
смущава спътниковото радиоразпръс
кване, вкл. негеостационарни системи

Радиоразпръсква Забележка 4
не-спътниково
FSS, космос-Земя

БДС EN 301 427
БДС EN 301 360
БДС EN 301 459

Приложими
стандарти

Плана по Приложение 30В на Радио- ERC/DEC/(00)08
регламента в лентите 10,7 – 10,95 GHz ERC/DEC/(98)15
и 11,2 – 11,45 GHz. Използване за FSS
(Земя- космос). Фидерни линии за ра
диоразпръскване-спътниково

11,70 – 12,5 GHz

Приложими доку
менти на европейски
организации

FSS, космос-Земя Забележка 4,
Земя-космос
Забележка 5
MSS, космос-Зе
мя

Допълнителни регулаторни параметри

10,70 – 11,70 GHz

Видове земни
станции и/или
терминали

MSS, Земя-космос

Радиослужба,
посока

7 900 – 8 400 MHz

Радиочестотна лента

С Т Р.
ВЕСТНИК
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Радиоразпръсква HDTV системи
не-спътниково

FSS, Земя – кос Некоординирани
мос
и координи рани
земни станции

21,4 – 22 GHz

24,65 – 25,25 GHz

Фидерни линии за радиоразпръскване- ECC/DEC/(05)01
спътниково; Обхватът е разделен честотно
с неподвижна радиослужба.
Забележка 1

ECC/DEC/(05)08

БДС EN 301 360

БДС EN 301 459
БДС EN 301 360

ВЕСТНИК

2 7 , 8 1 8 5 G H z , FSS, Земя-космос Некоординирани
28,8365 GHz
земни станции
28,9385 GHz
Забележка 6
29,5 GHz

FSS, космос-Земя FSS с висока плът Забележка 1
МSS, космос-Земя ност
Забележка 4
Забележка 6

19,70 – 20,20 GHz

БДС EN 301 360
БДС EN 301 459

ДЪРЖАВЕН

2 7, 51 –
28,4545 –
28,8365 –
29,4625 –

FSS, космос-Земя Некоординирани FSS (Земя-космос) се ограничава до ERC/DEC/(00)07
Земя-космос
и координи рани фидерни линии за MSS.
з е м н и с т а н ц и и Забележка 2
(некоординирани
те земни станции
са в посока кос
мос-Земя)
Забележка 6

19,3 – 19,7 GHz

Негеостационарните системи 18,4 – 18,6 ERC/DEC/(00)07
GHz са без право на защита спрямо
геостационарните
Забележка 2

БДС EN 301 360
БДС EN 301 459

FSS, космос-Земя Некоординирани
и координи рани
земни станции
Забележка 6

18,4 – 19,3 GHz

ERC/DEC/(00)07

БДС EN 301 360
БДС EN 301 459

Приложими
стандарти

FSS, космос-Земя Некоординирани Забележка 1
и координи рани Забележка 2
земни станции
Забележка 6

Приложими доку
менти на европейски
организации

18,1 – 18,4 GHz

Допълнителни регулаторни параметри

БДС EN 301 360
БДС EN 301 459

Видове земни
станции и/или
терминали

FSS, космос-Земя Некоординирани FSS (Земя-космос) за геостационарни ERC/DEC/(00)07
Земя-космос
и координи рани системи се ограничава до фидерни ли
з е м н и с т а н ц и и нии за радиоразпръскване-спътниково,
(н е к о о р д и н и р а  негеостационарните системи не могат
ните земни стан да ги смущават.
ции са в посока Забележка 1
космос-Земя)
Забележка 2
Забележка 6

Радиослужба,
посока

17,7 – 18,1 GHz

Радиочестотна лента
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FSS, космос-Земя Некоординирани Забележка 2
МSS, космос-Земя и координи рани
земни станции

Радиоразпръсква Некоординирани Забележка 2
не-спътниково
земни станции
FSS, космос-Земя

FSS, Земя-космос

MSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя, FSS с висока плът
Земя-космос
ност

40,50 – 42,50 GHz

42,50 – 43,50 GHz

45,50 – 47 GHz

47,20 – 47,5 GHz

47,50 – 47,9 GHz
48,2 – 48,54 GHz
49,44 – 50,2 GHz

ДЪРЖАВЕН

Забележки:
1. Негеостационарните системи са без право на защита спрямо геостационарните.
2. Некоординираните земни станции са без право на защита.
3. Ограничение на минималния диаметър на антената съгласно РР 5.502 и 5.503.
4. В обхвата може да се ползват LEST и/или HEST в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения за собствени
нуж ди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен на Комисията
за регулиране на съобщенията.
5. В обхвата може да се ползват SNG TES в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения за собствени нуж ди
чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен на Комисията за
регулиране на съобщенията.
6. В обхвата може да се ползват ESOMPs в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения за собствени нуж ди
чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен на Комисията за
регулиране на съобщенията.“

EСC DEC (05)08

БДС EN 301 459

Приложими
стандарти
62

EСC DEC (02)04

ERC/DEC/(00)02

ERC/DEC/(00)02

39,50 – 40,50 GHz

Приложими доку
менти на европейски
организации

FSS, космос-Земя Некоординирани Забележка 2
земни станции

Допълнителни регулаторни параметри

37,50 – 39,50 GHz

Видове земни
станции и/или
терминали

FSS, Земя-космос FSS приложения Фидерни линии за радиоразпръскване- ECC/DEC/(05)08
с висока плътност спътниково
Забележка 4
Забележка 6

Радиослужба,
посока

29,50 – 30,00 GHz

Радиочестотна лента

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 67

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

§ 11. Приложение № 2 към чл. 4 става
приложение № 2 към чл. 7 и се изменя така:

ВЕСТНИК
Стандарт

нискоскоростни данни от земни
мобилни станции за връзка
чрез спътник (LMES), работе
щи в честотните обхвати 1,5/1,6
GHz, покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Ди
рективата за радиосъоръжения
и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)

„Приложение № 2
към чл. 7
Правила за международна координация и но
тификация при осъществяване на електронни
съобщения чрез електронни съобщителни мрежи
от неподвижна-спътникова и подвижна-спътни
кова радиослужба
Меж ду народна нотификаци я на честотни
назначения, използвани от земните станции в
електронните мрежи от неподвижна-спътнико
ва радиослужба, се извършва по процедурните
правила на Радиорегламента.
1. Международна координация и нотификация
се извършва в следните случаи:
1.1. при използване на антена на земна стан
ция с диаметър над 3,6 m;
1.2. при вероятност от създаване или прие
мане на трансгранични смущения;
1.3. когато е необходимо да се получи между
народно признаване за използването на радио
честотните ленти.
2. В случаите, когато е необходима между
народна координация и нотификация на земна
станция, предприятието трябва да представи в
комисията данни за закритието към хоризонта за
местоположението на антената є. Данните трябва
да бъдат представени в табличен и графичен вид
през 5° за азимути от 0° до 360°.
3. При необходимост от промяна в издадено
разрешение на честоти или други параметри
вследствие на доказани смущения към станции
на територия на друга администрация послед
ствията са за сметка на предприятието.“

§ 12. Приложение № 3 към чл. 7 става
приложение № 3 към чл. 8 и се изменя така:

БДС EN 301 427

Земни станции и системи за
връзка чрез спътник (SES). Хар
монизиран европейски стан
дарт (EN) относно мобилни
спътникови наземни станции
(MESs) за нискоскоростни дан
ни, с изключение на мобилните
спътникови наземни станции
за въздухоплаването, работещи
в честотните обхвати 11/12/14
GHz, покриващи изискванията
на член 3.2 от Директивaтa за
радиосъоръжени я и крайни
далекосъобщителни устройства
(R&TTED)

БДС EN 301 441

Земни станции и системи за
връзка чрез спътник (SES).
Х а р мо н и з и р а н ев р о п ей с к и
стандарт за мобилни земни
станции (MES), включително
носими земни станции за мре
жи за спътникови персонални
съобщителни връзки (S-PCN),
работещи в честотните об
хвати 1,6/2,4 GHz, покриващ
съществените изисквания на
член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжени я и крайни
далекосъобщителни устройства
(R&TTED)

БДС EN 301 442

Земни станции и системи за
връзка чрез спътник (SES).
Х а р мо н и з и р а н ев р о п ей с к и
с та н дар т (EN) за моби л н и
земни станции (MESs), вклю
чително носими земни станции
за мрежи за спътникови пер
сонални съобщителни връзки
(S-PCN) в обхвата 2 GHz при
мобилни спътникови служби
(MSS), покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Ди
рективата за радиосъоръжения
и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)

БДС EN 301 443

Земни станции и системи за
връзка чрез спътник (SES). Хар
монизиран европейски стан
дарт (EN) за крайна станция
с много малка апертура на ан
тената (VSAT). Предавателни,
приемо-предавателни, приемни
земни станции за връзка чрез
спътник, работещи в честот
ните обхвати 4 GHz и 6 GHz,
покриващ съществените изис
квания на член 3(2) от Дирек
тивата за радиосъоръжения и
к райни да лекосъобщителни
устройства (R&TTED)

„Приложение № 3
към чл. 8
Списък на стандартите, отнасящи се до елек
тронни съобщителни мрежи от неподвижнаспътникова и подвижна-спътникова радиослужба
Стандарт
БДС EN 301 360

БДС EN 301 426

Земни станции и системи за
връзка чрез спътник (SES).
Х а р мо н и з и р а н е в р о п е й с к и
стандарт (EN) за спътникови
интерактивни крайни устрой
ства (SIT) и спътникови потре
бителски крайни устройства
(SUT), излъчващи към спътни
ци на геостационарна орбита в
честотния обхват от 27,5 до 29,5
GHz, покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Ди
рективата за радиосъоръжения
и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)
Земни станции и системи за
връзка чрез спътник (SES).
Х а р мо н и з и р а н е в р о п е й с к и
стандарт (EN) за пренос на

С Т Р. 6 3

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

Стандарт
БДС EN 301 444

БДС EN 301 459

БДС EN 301 473

БДС EN 301 681

БДС EN 301 721
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Стандарт
Земни станции и системи за
връзка чрез спътник (SES). Хар
монизиран европейски стан
дарт (EN) за земни мобилни
станции за връзка чрез спътник
(LMES), работещи в честотните
обхвати 1,5 GHz и 1,6 GHz,
о си г у ря ва щ и п р еда ва не на
глас и/или данни, покриващ
съществените изисквания на
член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжени я и крайни
далекосъобщителни устройства
(R&TTED)
Земни станции и системи за
връзка чрез спътник (SES).
Х а р мо н и з и р а н е в р о п е й с к и
стандарт за спътникови инте
рактивни крайни устройства
(SIT) и спътникови потребител
ски крайни устройства (SUT),
излъчващи към спътници на
геостационарна орбита в че
стотния обхват от 29,5 до 30,0
GHz, покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Ди
рективата за радиосъоръжения
и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)
Спътникови наземни станции
и системи (SES). Авиационни
наземни станции (AES), рабо
тещи в рамките на Въздухопла
вателната мобилна спътникова
служба (АMSS)/Мобилна спът
никова служба (MSS) и/или
Въздухоплавателната мобилна
спътникова служба за маршрут
ни услуги (AMS(R)S)/Мобилни
спътникови услуги (MSS)
Земни станции и системи за
връзка чрез спътник (SES). Хар
монизиран европейски стан
дарт (EN) за мобилни земни
станции (MESs) от мобилни
системи за връзка
чрез геостационарни спътници,
вк лючително носими земни
станции, за спътникови мрежи
за персонални далекосъобще
ния (S-PCN) в обхватите 1,5/1,6
GHz на мобилната спътнико
ва служба (MSS), покриващ
съществените изисквания на
член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжени я и крайни
далекосъобщителни устройства
(R&TTED)
Земни станции и системи за
връзка чрез спътник (SES). Хар
монизиран европейски стан
дарт за мобилни земни станции
(MES), доставящи съобщения
с ниска скорост на данните,
използващи спътници на ниски
орбити (LEO), работещи под
1 GHz, покриващ съществе-

ните изисквания на член 3(2)
от Директивата за радиосъоръ
жения и крайни далекосъобщи
телни устройства (R&TTED)
БДС EN 302 574-1

Земни станции и системи за
връзка чрез спътник (SES).
Х армон изи ра н с т а н дар т за
земни станции за връзка чрез
спътник за мобилна спътни
кова служба (MSS), работещи
в честотните обхвати от 1980
MHz до 2010 MHz (земя-космос)
и от 2170 MHz до 2200 MHz
(космос-земя). Част 1: Допъл
нителни наземни компоненти
(CGC) за широколентови сис
теми. Хармонизиран европей
ски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжени я и крайни
далекосъобщителни устройства
(R&TTED)

БДС EN 302 574-2

Земни станции и системи за
връзка чрез спътник (SES). Хар
монизиран стандарт за земни
станции за връзка чрез спътник
за мобилна спътникова служба
(MSS), работещи в честотните
обхвати от 1980 MHz до 2010
MHz (земя-космос) и от 2170
MHz до 2200 MHz (космос-земя).
Част 2: Потребителски съоръ
жения (UE) за широколентови
системи. Хармонизиран евро
пейски стандарт (EN), покри
ващ съществените изисквания
на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжени я и крайни
далекосъобщителни устройства
(R&TTED)

БДС EN 302 574-3

Земни станции и системи за
връзка чрез спътник (SES).
Х армон изи ра н с т а н дар т за
земни станции за връзка чрез
спътник за мобилна спътникова служба (MSS), работещи
в честотните обхвати от 1980
MHz до 2010 MHz (земя-космос) и от 2170 MHz до 2200 MHz
(космос-земя). Част 3: Потре
бителски съоръжения (UE) за
теснолентови системи. Хармо
низиран европейски стандарт
(EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Ди
рективата за радиосъоръжения
и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)

СД ETSI/TS 102 584 Цифрово видеоразпръскване
(DVB). Указания за реализи
ране на DVB-SH

“
Заключителна разпоредба
§ 13. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“
Председател:
Веселин Божков
5344
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-348
от 25 юли 2014 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 150, ал. 1 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
заповядвам:
1. Утвърждавам Етичен кодекс за поведение
на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи.
2. Ръководителите на структурите в МВР да
запознаят състава с тези заповед и със съдържанието на Етичния кодекс срещу подпис.
3. Отменям Етичен кодекс за поведение на
държавните служители в МВР (необнародван),
утвърден със Заповед рег. № Iз-2013 от 8.11.2006 г.,
изменен и допълнен със заповеди рег. № Із-453 от
22.02.2011 г., рег. № Із-3029 от 1.12.2011 г. и рег.
№ Із-2153 от 28.10.2013 г. (необнародвани).
Министър:
Цв. Йовчев
ЕТИЧЕН КОДЕКС
за поведен ие на д ърж а вн и т е с л у ж и т е л и в
Министерството на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Министерството на вътрешните работи
(МВР) е държавна институция, която осъществява
дейността си в служба на обществото въз основа
на Конституцията, законите и международните
договори, по които Република България е страна.
2. В своята дейност МВР спазва, защитава
и уважава правата на човека, като съдейства
за утвърждаване на принципите на правовата
държава и не допуска дискриминация.
3. В своята ежедневна работа МВР се стреми
да въведе утвърдени световни и европейски професионални практики и стандарти и да отговори
на очакванията на обществото, на което служи,
като се стреми да отразява в максимална степен
неговото многообразие.
4. Министерството на вътрешните работи е
институция, отворена за всички български граждани, които отговарят на условията за назначаване,
посочени в законите и подзаконовите нормативни
актове, като не допуска дискриминация при извършването на подбора на кандидатите.
5. Министерството на вътрешните работи отчита особената роля на обучението на държавния
служител за утвърждаване на основните ценности
на демокрацията, върховенството на закона, спазването на човешките права и етичните стандарти
за поведение, като създава подходящи условия за
усвояване на професионални знания и умения.

6. Държавните служители в МВР, наричани
по-нататък за краткост “държавни служители“, са
длъжни да познават етичните правила за поведение, като изучаването им се включва в професионалната им подготовка. Правилата на поведение,
съдържащи се в този кодекс, са неизменна част от
ежедневната дейност на държавните служители
съобразно тяхната функционална компетентност.
7. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на
държавния служител и защита от неоснователни
обвинения.
8. Чрез спазването на правилата на поведение,
заложени в Етичния кодекс и приети от всеки
държавен служител, се допринася за изграждането
и утвърждаването на положителния образ на МВР.
9. Всеки държавен служител, осъществяващ
своите професионални задължения в услуга на
обществото, допринася за формиране на облика
на МВР.
10. За всеки държавен служител е чест и
морален дълг да спазва принципите на професионалната етика.
11. Етичните правила в този кодекс са приложими спрямо държавните служители за техните
действия и поведение в работно и извънработно
време съобразно тяхната подготовка (обща и
специална) и нормативно определените им правомощия и се отнасят до:
а) отношенията между държавните служители,
гражданското общество и отделните граждани;
б) отношенията между държавния служител и
органите на съдебната власт и другите държавни
органи и организации;
в) отношенията на държавния служител с
всички останали служители в МВР;
г) правата и задълженията на държавния
служител.
12. Етичният кодекс има за цел:
а) да определи етичните стандарти за професионалната дейност на държавния служител;
б) да развива култура и професионални ценности, основани на принципите на хуманността,
законността, демократичността и зачитането
правата на човека;
в) да подпомогне обучението на държавните
служители за постигане на професионално етично
поведение в тяхната работа;
г) да подпомогне приобщаването на държавните служители към процеса на изграждане на
обща европейска култура;
д) да повиши общественото доверие към държавните служители;
е) да възпитава в дух на лоялност към МВР;
ж) да развива нетърпимост към корупционните прояви.
13. Дейността на държавните служители се
осъществява при спазване на следните етични
принципи за поведение:
а) законност;
б) опазване и защита на човешкия живот;
в) уважение и зачитане достойнството и правата на гражданите;
г) лоялност;
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д) честност;
е) почтеност;
ж) безпристрастност;
з) политическа неутралност;
и) компетентност;
к) отговорност;
л) конфиденциалност;
м) недопускане тормоз на работното място.
14. Държавният служител изпълнява служебните си задължения при спазване на Конституцията,
законите и международните договори, по които
Република България е страна.
15. Държавният служител съобразява законността на действията, които възнамерява да
предприеме.
16. Стриктното спазване на закона от страна на
държавния служител допринася за гарантирането
на правата и свободите на гражданите, за авторитета на институциите в Република България,
опазването на сигурността и обществения ред,
защитата на гражданите и тяхното имущество.
17. По смисъла на този кодекс корупционно
поведение е:
а) искане или приемане за себе си или за
другиго на облага, за да бъде извършено или да
не бъде извършено действие по служба;
б) посредничество за получаване от другиго
на облага, която не му се следва, за да бъде
извършено или да не бъде извършено действие
по служба;
в) възползване от служебното си положение
за получаване за себе си или за другиго облага,
която не се следва;
г) приемане на обещание за облага, за да бъде
извършено или да не бъде извършено действие
по служба;
д) приемане на облага или обещание за такава, за да упражни влияние при вземане на
решение от друго длъжностно лице във връзка
със службата му;
е) други действия, с които се цели получаването на облага и свързани с нарушаване на
служебни задължения;
ж) поставяне на държавния служител във
финансова или друга зависимост, която би могла
да повлияе на изпълнението на служебните му
задължения.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА
ДЪРЖ АВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
Раздел I
Поведение и облик на държавния служител в
обществото
18. Държавният служител изпълнява своите
задължения в услуга на гражданското общество.
19. Държавният служител пази доброто име
на институцията, която представлява.
20. Държавният служител насърчава хората
да спазват закона, като дава личен пример с
поведението си.
21. Държавният служител се отнася с уважение
към всички представители на обществото.
22. При изпълнение на своите професионални
задължения държавният служител търси подкрепата на обществеността и съдейства за устано-
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вяването и поддържането на добри отношения с
гражданското общество.
23. Държавният служител, в рамките на нормативно определените му правомощия, съдейства
за ефективното сътрудничество с органите на
държавна власт, местното самоуправление и
местната администрация, неправителствените
организации и други представители на обществеността, като запазва независимост по отношение
на професионалните си компетенции.
24. Държавният служител изпълнява стриктно
и безпристрастно своите професионални задачи,
като носи отговорност за своите действия или
бездействия.
25. Държавният служител не злоупотребява
с правомощията си, разчитайки, че няма да му
бъде наложена санкция в качеството му на орган
на властта.
26. Държавният служител изпълнява своите
задължения във външен вид, който не уронва
престижа на институцията, която представлява.
27. При изпълнение на служебните си задължения държавният служител не трябва да е употребил
алкохол и не трябва да бъде под въздействието
на наркотично или друго упойващо вещество.
28. Държавният служител независимо от заеманата длъжност в качеството си на участник
в пътното движение се подчинява:
а) на нормативно определените правила за
движение по пътищата в Република България;
б) на забраната да не управлява моторно
превозно средство с концентрация на алкохол в
кръвта над 0,5 на хиляда или под въздействието на
друго упойващо вещество по време на изпълнение
на служебните си задължения, както и в извън
установеното работно време или по времето на
ползване на отпуск;
в) на разпорежданията на контролните органи
относно установяване на управлението на моторно
превозно средство след употреба на алкохол или
на друго упойващо вещество.
29. Държавният служител независимо от заеманата длъжност се подчинява на забраната за
носене и употреба на оръжие и боеприпаси при
и след употреба на алкохол или други упойващи
вещества и медикаменти.
30. Държавният служител оказва помощ на
всяко лице в опасност, като в зависимост от
възможностите си съдейства за предотвратяване
или пресичане на прояви, нарушаващи обществения ред, защитава от посегателства личността,
личната и обществената собственост и защитава
гражданите и имуществото им при пожари, бедствия, аварии и извънредни ситуации.
Раздел II
Отношение към гражданите
31. Държавният служител зачита и спазва
правата и основните свободи на всички граждани
в съответствие с действащото българско законодателство и международните договори, по които
Република България е страна.
32. Държавният служител следва принципа,
че всеки обвинен в престъпление се счита за
невинен до доказване на противното с влязла в
сила присъда.
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33. Държавният служител при изпълнение на
професионалните си задължения зачита правото
на живот на всеки човек и неговото достойнство,
като не извършва, провокира или толерира какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко и
унизително отношение или поведение.
34. Държавният служител зачита правото на
свобода и сигурност на личността, като ограничава
това право само в законоустановените случаи и
по законосъобразен начин.
35. Държавният служител зачита правото на
личен и семеен живот, неприкосновеността на
жилището и тайната на кореспонденцията, като
ограничава това право само в законоустановените
случаи и по законосъобразен начин.
36. Държавният служител изпълнява своите
задачи, като се ръководи от принципите на безпристрастност и недопускане на дискриминация
и формира своето вътрешно убеждение само
на базата на събраните чрез законоустановени
способи факти и данни по конкретния случай.
37. В действията си държавният служител винаги се съобразява с основните човешки права,
между които правото на свобода на мисълта,
съвестта, религията, изразяването на мнение,
правото на мирни събрания, свободно движение
и правото на собственост.
38. Държавният служител уважава отделните
граждани и общности, като зачита техните традиции, вярвания и начин на живот, съвместими
с правовата държава.
39. Държавният служител не допуска дискриминация, основана на пол, раса, народност,
етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование,
убеждения, политическа принадлежност, лично
или обществено положение, увреждане, възраст,
сексуа лна ориен тац и я, семейно положение,
имуществено състояние или на всякакви други
признаци, установени в закон или в международен
договор, по който Република България е страна.
40. Държавният служител зачита правото
на справедлив съдебен процес и съдейства за
ефективното осъществяване на правото на адвокатска защита.
41. Държавният служител носи отговорност
пред държавата, гражданите и техните представители и е обект на независим граждански и
институционален контрол.
Раздел III
Неподкупност и поведение, недопускащо прояви
на корупция
42. Държавният служител е неподкупен и не
се възползва от правомощията си и служебното
си положение с цел лично облагодетелстване или
с друга користна цел.
43. Държавен служител, на когото станат
известни факти и обстоятелства за възникнал
конфликт на интереси, уведомява съответните
ръководители.
44. Държавният служител придобива, владее
и ползва имущество, без да злоупотребява със
служебното си положение.
45. Държавният служител не допуска да бъде
поставен във финансова или друга зависимост
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от отделни лица и организации, които могат да
повлияят на изпълнението на служебните му
задължения или да нарушат професионалния му
подход по определени въпроси.
46. Държавният служител не приема обещания
за облага, която не му се следва, за да извърши
или да не извърши действие по служба.
47. Държавният служител не приема облага
или обещание за такава, за да упражни влияние
при вземане на решение от друго длъжностно
лице във връзка със службата му.
48. Държавният служител не посредничи за
получаване от другиго на облага, за да бъде
извършено или да не бъде извършено действие
по служба.
49. Държавният служител не участва в корупционни прояви.
50. Държавният служител проявява нетърпимост към корупционно поведение.
51. Държавният служител се противопоставя
и е длъжен да информира своите началници или
съответните органи за всеки акт на корупция,
достигнал до неговото знание.
Раздел IV
Отношения с органите на съдебната власт и
други държавни органи и организации
52. Държавният служител съдейства за установяването, поддържането и развитието на ефективно сътрудничество с органите на съдебната
власт и други държавни органи и организации.
53. Държавният служител изпълнява процедурите, предвидени от закона, и допринася за
събирането на достатъчни и годни доказателства
при разследването на престъпления и други правонарушения и при установяване на причините
за възникване на пожари, бедствия, аварии и
извънредни ситуации.
54. Държ а вн и я т сл у ж и т ел в изп ъ л нен ие
на закона, на основата на равнопоставеност и
взаимно зачитане на професионалната етика,
осъществява взаимодействие с други държавни
органи и организации.
Раздел V
Взаимоотношения между държавните служители
55. Държавният служител в качеството си
на ръководител зачита достойнството и правата
на подчинените му служители и е отговорен за
заповедите, които издава, за тяхното изпълнение
и последствията от тях.
56. Държавният служител зачита достойнството и правата на ръководителите си и спазва
необходимата субординация както в служебни
помещения, така и на обществени места.
57. Държавният служител в качеството си на
ръководител е пример за професионално, безпристрастно и ефективно изпълнение на служебната
дейност.
58. Държавният служител в качеството си на
ръководител проявява отговорност към подчинените си, като подпомага професионалното им
развитие и насърчава коректното изпълнение на
професионалните им задължения посредством
даване на съвет, насоки и предприемане на подходящи корективни мерки.
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59. Държавният служител в качеството си
на ръководител не използва йерархичното си
положение за осъществяване на натиск върху
подчинени.
60. Държавният служител в качеството си
на ръководител предприема адекватни мерки
за решаване на проблемите на подчинените му
служители, които биха могли да рефлектират
върху изпълнението на професионалните им
задължения.
61. Държавният служител изпълнява коректно
и добросъвестно всички заповеди, съответстващи
на закона.
62. Държавният служител не изпълнява заповед, нареждаща му да извърши явно незаконни
действия. Ако счита, че дадена заповед или
разпореждане е неправомерно, същият следва
да посочи основанията си за това пред органа,
който я е издал, или, ако е необходимо – пред
по-висшестояща инстанция. В случай че заповедта
или разпореждането бъдат потвърдени, той има
право да поиска писмено нареждане за тяхното
изпълнение.
63. Държавен служител в качеството си на
орган, който е потвърдил заповед или разпореждане, ангажира собствената си отговорност, ако се
установи, че са неправомерни. Ако подозрението за
неправомерност е било изтъкнато неоснователно
с цел неизпълнение на дадена заповед, може да
бъде ангажирана отговорността на съответния
служител.
64. Държавният служител дава точен и обективен отчет пред своите ръководители за изпълнението на възложените му задачи.
65. Държавният служител оказва професионална помощ на колегите си при изпълнение на
служебните задачи.
66. В отношенията между държавните служители не се допускат никакви форми на дискриминация.
67. В отношенията между държавните служители не се допуска поведение, окачествено като
тормоз от психически, физически, сексуален и
всякакъв друг характер.
68. Държавният служител не прави изказвания
и не отправя призиви към колегите си за участие
в мероприятия, нарушаващи обществения ред
или професионалната дисциплина.
69. Държавен служител, който е станал свидетел
на неетично или опасно поведение, на насилие,
нехуманно или обидно отношение към което и
да е лице от страна на друг държавен служител,
предприема действия за прекратяването им и
докладва на ръководителя си независимо от
положението в йерархията на извършителя на
подобни действия.
Раздел VI
Държавният служител и служебната информация
70. Обработването на лични данни от държавни служители се осъществява съобразно
международните принципи за защита на данните
и вътрешното законодателство и трябва да бъде
ограничено до степен, необходима за изпълнението
на законосъобразни специфични цели.
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71. Служебната информация, с която разполага
държавният служител, не може да бъде използвана
с користна цел, нито да бъде разгласявана пред
други лица освен по предвидения от закона ред.
72. Държавният служител спазва нормативните
изисквания за достъп до информацията, като съблюдава правилата за защита на класифицираната
информация и запазва анонимността на лицата.
73. Събирането на информация от страна на
държавния служител се подчинява на основните
принципи в дейността на МВР.
74. Държавният служител предоставя на обществеността точна и обективна информация за
своите действия, без да разгласява класифицирана
информация.
75. Държавният служител не разгласява информация извън установения от закона ред, както и
не вписва неверни данни в документи, издавани,
съхранявани или изисквани за нуждите на МВР.
Г л а в а
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ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖ АВНИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ
Раздел I
Държавният служител и пострадалите
76. Държавният служител осигурява необходимата подкрепа, помощ и информация на пострадалите, като предприема следните действия:
а) намесва се в тяхна защита, ако присъства
на мястото на инцидента или произшествието;
б) приема ги и ги изслушва във възможно
най-кратък срок;
в) при необходимост им съдейства за получаване на медицинска помощ;
г) показва, че е на тяхно разположение и им
отделя необходимото време;
д) успокоява ги и ако е необходимо, оказва
съдействие за решаване на най-належащите им
проблеми, възникнали във връзка с извършеното
правонарушение или произшествие;
е) работи съвестно по конкретния случай и
информира пострадалите за неговото развитие;
ж) при необходимост осигурява защита на
личността и собствеността на пострадалите;
з) насочва ги към съответните социални служби, които биха могли да им помогнат, а при явна
необходимост – лично се свързва с тях.
77. В отношенията си с пострадалите от престъпления или произшествия държавният служител:
а) поставя на първо място опазването и защитата на човешкия живот;
б) не допуска дискриминация или привилегировано отношение;
в) не показва лично отношение и взема под
внимание желанието им да уведомят своите близки
за случилия се с тях инцидент или произшествие;
г) проявява добронамереност към пострадалите, като не засяга лични въпроси, които нямат
пряко отношение към случая.
78. Държавният служител проявява тактичност
и деликатност, когато се налага да информира
за инцидента близките на пострадал.
79. При вземане на показания от пострадалите държавният служител спазва принципа на
конфиденциалност.
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Раздел II
Държавният служител и свидетелите
80. Държавният служител отчита специфичните нужди на свидетелите и се ръководи от
правилата за защита и подкрепа по време на
разследването, особено в случаите, когато има
опасност за свидетелите.
81. В отношенията си със свидетелите държавният служител:
а) проявява учтивост и осигурява подходяща
обстановка за вземане на показания;
б) се съобразява с психичното състояние на
свидетеля (емоции, страх и др.);
в) се придържа стриктно към правилата за
професионална тайна;
г) се въздържа от всякакви оценки за произхода, социалното положение, съдебното минало
или контактите на свидетеля;
д) вярно записва и предава показанията на
свидетеля.
82. Неявяването на свидетел или неговото
принудително довеждане не са основание за
държавния служител да нарушава нормите в
този кодекс.
Раздел III
Държавният служител и правонарушителите
83. Държавният служител не прикрива доведено
до знанието му правонарушение или такова, на
което е свидетел, като предприема необходимите
действия за неговото предотвратяване, пресичане
и разкриване.
84. В отношенията си с правонарушителите
държавният служител е безпристрастен и взема
под внимание всички факти по случая при констатиране и разследване на правонарушението.
85. В случаи на агресивно поведение от страна на правонарушителя държавният служител
полага всички усилия, за да предотврати или
пресече възможно най-бързо правонарушението
и настъпването на неговите общественоопасни
последици.
86. При отношенията си с правонарушителите
държавният служител запазва неутрално поведение, като действа по начин, който не подлага
под съмнение неговата обективност.
Раздел IV
Държавният служител и задържаните лица
87. Държавният служител информира незабавно задържаното лице за основанията за неговото
задържане и предвидената от закона отговорност.
88. Държавният служител носи отговорност
за живота, здравето и спазването на правата на
всяко задържано лице.
89. Държавният служител не подлага задържаните лица на изтезание, физическо или психическо
насилие, нечовешко или унизително отношение.
90. Държавен служител, който е станал свидетел на насилие от страна на друг държавен
служител спрямо задържаното лице, се намесва,
за да го спре, и уведомява за това своите ръководители.
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91. Държавният служител защитава живота
и здравето на всяко задържано лице, като при
необходимост му осигурява възможност за оказване на медицинска помощ.
92. Държавният служител осигурява възможност на задържаното лице да упражни правото
си на защита.
Раздел V
Употреба на сила
93. Държавният служител зачита правото на
живот на всеки човек, като използва физическа
сила, помощни средства или оръжие само в
предвидените от закона случаи и предели.
94. Държавният служител прекратява употребата на физическа сила, помощни средства и оръжие
незабавно след постигането на законната є цел.
95. Държавният служител оказва помощ на
лицата, спрямо които е употребена физическа
сила, помощни средства или оръжие, веднага
след отпадане на основанието за прилагането
им и са постигнати целите за тяхната употреба.
96. Заплахата с оръжие извън методите, определени от професионалните правила за намеса,
представлява поведение на държавния служител,
противоречащо на принципите на професионалната етика.
Г л а в а
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ПРАВА НА ДЪРЖ АВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
97. Държавният служител има граждански и
политически права, произтичащи от нормите на
Конституцията на Република България и действащото законодателство. Ограничения на правата
могат да бъдат въвеждани със закон.
98. Държавният служител има правото да се
сдружава и да членува в синдикални организации, да получава достойно възнаграждение,
допълнително социално осигуряване, специални
здравни услуги, психологическа помощ и мерки,
свързани с неговата сигурност, отчитащи спецификата на работа.
99. Държавният служител има правото на
работна среда, позволяваща пълна изява на неговите способности, свободна от всякаква форма
на насилие и дискриминация.
100. Държавният служител има право на пълно,
обективно и всестранно разследване в рамките
на дисциплинарно производство и проверка.
101. Държавният служител има право на защита и подкрепа от всички държавни институции
в случаите, когато е бил обект на необосновани
обвинения.
102. Държавният служител е защитен от закона при правомерна употреба на физическа сила,
помощни средства или оръжие.
103. Държавният служител при изпълнение на
своите служебни задължения е неприкосновен,
като се ползва от особената закрила на закона
при противоправни посегателства спрямо него.
104. Държавният служител не може да бъде
санкциониран поради факта, че е докладвал за
случай на нарушение на професионалната етика,
освен ако докладването се окаже злонамерено.
5296
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-362
от 1 юли 2014 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол от 26.02.2014 г. по чл. 26, ал. 11
ППЗСПЗЗ на комисия съгласно Заповед № РД07-01-3 от 20.01.2014 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Добрич, нареждам да се преработи
частично влезлият в сила план за земеразделяне
за имоти с № 014027, 014064, 000053 и 000127 с
площ за преработка 2,516 дка и одобрената карта
на имотите в съществуващи (възстановими) стари
реални граници (картата на възстановената собственост) за имоти с № 170065 и 170079 с площ за
преработка 2,599 дка за землището на с. Добрин,
община Крушари, област Добрич.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, и
началника на Общинската служба по земеделие –  
с. Крушари, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на тази заповед
възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Д. Греков
5397

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-563
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 17 от Закона
за биологичното разнообразие във връзка с констатирана очевидна фактическа грешка в Заповед
№ РД-530 от 26.05.2010 г. на министъра на околната
среда и водите за обявяване на защитена зона „Бакърлъка“ с идентификационен код BG0002077 (ДВ,
бр. 49 от 2010 г.) допускам поправка на очевидна
фактическа грешка в т. 1 и 5 от Заповед № РД-530
от 26.05.2010 г. на министъра на околната среда и
водите за обявяване на защитена зона „Бакърлъка“,
изразяваща се в погрешно посочване на площта на
морските пространства в границите на защитената
зона, като цифрата „260,047“ да се чете „209,6“.
Промяната да се отрази в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Бургас.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-530 от 26.05.2010 г. на министъра на околната
среда и водите.
На основание чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие заповедта не подлежи на
обжалване.
Министър:
Ст. Анастасов
5429
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ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 44.33
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 000536 с площ
22,550 дка по КВС на землище с. Климентово,
община Аксаково, облат Варна, с цел отреждане
на имота за жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи с
показатели: Устр. зона – Жм; Е/Н – <3(<10);
Пл – 60 %; Кинт. – 1.2; Озел. – 40 %.
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 – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
5270
РЕШЕНИЕ № 44.34
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод и
водопроводно отклонение“ за ПИ № 066011 по
КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти
№ 000315 – път IV клас, № 066008 – полски път,
собственост на Община Аксаково, № 000181 – път
I клас, № 066002 – складов терен, собственост
на Стефан Косев Вълков, и № 066011 – ремонт
тр. ср., собственост на „Ко Ник“ – ООД.
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 – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
5271

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1065
от 17 юли 2014 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 8 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 1, чл. 32а,
чл. 34 б, ал. 1, 2, 3 и 4, § 11г ДРЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на дела от общинското участие
в капитала, представляващ 100 на сто от вписания

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

капитал на „Диагностично-консултативен център 2 – Русе“ – ЕООД (ДКЦ – 2 – Русе – ЕООД),
рег. по ф.д. № 1895/99 г. на Русенския окръжен
съд с Решение № 3290 от 13.12.1999 г., ЕИК
117115660, код НКИД: 8512 дейност на лечебни
заведения за извънболнична лекарска помощ,
адрес – Русе, ул. Рига 35.
2. Начална тръжна цена – 2942 хил. лв.
3. Стъпка на наддаване – 50 хил. лв.
4. Депозит за участие в търга – 100 хил. 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.
5. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
6. Утвърждава тръжната документация (приложение 2) при следните задължителни условия,
включени в проекта на договора за продажба:
6.1. Приватизираното търговско дружество е
длъжно да извършва най-малко три от изброените лечебни дейности по смисъла на чл. 2,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Видовете
дейности, осъществявани от приватизираното
лечебно заведение, не могат да са по-малко от
определените в Националната здравна карта.
6.2. Недвижимото имущество на „ДКЦ – 2 –
Русе“ – ЕООД, запазва предназначението, което
е имало към момента на обявяване на процедурата за приватизация за срок от 15 години.
6.3. По договорите с наемателите в бившата
общинска част от сградата да се осигуряват за
срок 15 години наемни условия не по-лоши от
съществуващите към момента на обявяване на
процедурата за приватизация.
6.4. При продажба на дялове на приватизираното дружество приобретателят има задълженията по т. 6.1, 6.2 и 6.3.
6.5. Купувачът не може да прехвърля придобитите по договора дялове от капитала на
приватизираното дружество без разрешение на
Общинския съвет – гр. Русе, ако не е изпълнил
задълженията си по приватизационния договор
за плащане на покупната цена или не е уредил
окончателно просрочените публични задължения
на приватизираното дружество, както и просрочените задължения за изплащане на трудови
възнаграждения.
7. При неизпълнение на изброените в т. 6
или на други задължения, поети от купувача
в приватизационния договор или от лицето по
т. 6.4, приватизационният договор или договорът
за продажба се разваля и купувачът дължи неустойка в размер 100 на сто от покупната цена.
Неустойката не може да се намалява поради
прекомерност.
8. Преди извършване на действията за разваляне на приватизационен договор задължително се
предявяват всички дължими по него неустойки.
9. Следприватизационният контрол по изпълнение на договора за продажба се осъществява
от Комисията за приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) на основание чл. 9,
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т. 18 от Наредбата за устройство и работа на
органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общинския съвет – гр. Русе.
10. 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 1200 лв с ДДС
и се заплаща по банков път или в офиса на
„ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в Центъра
за административни услуги и информация.
11. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
12. Срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 20 работни дни считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
13. 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 работен ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
14. Търгът да се проведе на 24-тия работен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната
зала на ет. 3 на Община Русе, пл. Свобода 6.
15. 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.
16. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер
на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
17. Възлага на Комисията по приватизация
и следприватизационен контрол да определи
спечелилия търга участник.
18. 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.
19. 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.
Председател:
В. Пенчев
5205
1. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.07.2014 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6002424
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2434141
Инвестиции в ценни книжа
21164182
Всичко активи:
29600747
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Пасиви
Банкноти и монети в обращение
10417473
Задължения към банки
5727863
Задължения към правителството
и бюджетни организации
6546804
Задължения към други депозанти
1723969
Депозит на управление „Банково“
5184638
Всичко пасиви:
29600747
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.07.2014 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
34553
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1462048
Дълготрайни материални и
нематериални активи
151561
Други активи
11373
Депозит в управление „Емисионно“
5184638
Всичко активи:
6844173
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2724599
Други пасиви
21198
Всичко задължения:
2745797
Основен капитал
20000
Резерви
4043823
Неразпределена печалба
34553
Всичко собствен капитал:
4098376
Всичко пасиви:
6844173
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
5404
17. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква „б“
и ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РзС-26 от
4.08.2014 г. на Министерството на регионалното
развитие за строеж: „Изграждане на Районна
ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция
на водопроводната мрежа на гр. Силистра“:
Обект 01 – „Тласкател от ПС Айдемир, довеждащ
колектор до РПСОВ – Силистра, Районна пречиствателна станция за отпадъчни води – Силистра, и
заустващ колектор“, Обект 02 – „Канализационна
помпена станция (КПС) 1, тласкател от КПС 1,
КПС 2 и тласкател от КПС 2“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
министъра на инвестиционното проектиране.
5453
117. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква
„б“ и ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РзС25 от 4.08.2014 г. на Министерството на регионалното развитие за строеж: „Изграждане на
Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на
канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра“:
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Обект 2 – „Разделна канализация и съпътстващ
водопровод към КПС 1“. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез министъра на
инвестиционното проектиране.
5411
922. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква
„б“ и ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РзС-27
от 4.08.2014 г. на Община Кърджали за строеж:
„Пречиствателна станция за отпадъчни води и
довеждащ колектор“, част от Интегриран воден
проект за Кърджали: „Изграждане на ПСОВ и
довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационната
мрежа“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“, който се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
обект „Довеждащ колектор“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
министъра на инвестиционното проектиране.
5452
89. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1,
т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби на
Закона за сделките с компенсаторни инструменти,
чл. 22, 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата
за условията и реда за организиране и провеждане
на централизирани публични търгове за продажба
на акции – собственост на държавата, във връзка
с договор № 24 от 17.11.2003 г. за възлагане на
техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с „БФБ – София“– АД,
и Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС (ДВ,
бр. 20 от 2003 г.) за приемане на годишен списък
на търговските дружества с държавно участие в
капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства
през 2003 г., Решение № 855 от 8.12.2003 г. (ДВ,
бр. 109 от 2003 г.), Решение № 974 от 11.12.2004 г.
(ДВ, бр. 111 от 20 04 г.), Решение № 424 от
2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73 от 2008 г.), Решение № 576
от 1.07.2009 г. (ДВ, бр. 72 от 2009 г.), Решение
№ 885 от 20.12.2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.) и
Решение № 202 от 10.04.2014 г. (ДВ, бр. 34 от
2014 г.) на МС за изменение и допълнение на
Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС, Решение
№ 2253-П от 15.04.2003 г., Решение № 2611-П от
15.01.2004 г., Решение № 2681-П от 10.03.2004 г.,
Решение № 2886 -П о т 9.09.20 04 г., Решение
№ 2722-П от 13.04.2004 г., Решение № 2935-П от
8.12.2004 г., Решение № 2886-П от 9.09.2004 г.,
Решение № 3015-П от 22.06.2005 г., Решение
№ 3177-П от 17.03.2008 г., Решение № 3313-П от
13.09.2013 г., Решение № 3332-П от 19.06.2014 г. и
Протоколно решение № 3052 от 16.07.2014 г. на
ИС на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява:

Наименование
на дружеството

Седалище

СОФИЯ

СОФИЯ

2 „ПЕТРОЛ“ – АД

3 „СВИНЕВЪДСТВО –
ПРЕСЛАВЕЦ“ – АД
4 „СКЪТ МИЗИЯ“ – АД

118005592

СИЛИСТРА

СОФИЯ

14 „ХЕВЕА – КИМ“ – АД

15 „ХЕНТШ“ – АД
(„НОВОХИМ“ – ЕАД)

1010836

165831

363707

50000

5000

718054

50220

436088

226425

13613

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

1,00

1,00

4,00

1,00

4,00

1,00

3,00

1,00

1010836,00

165831,00

363707,00

50000,00

50000,00

718054,00

50220,00

1744352,00

226425,00

54452,00

109320,00

1614786,00

201804,00

11

584 0,027

10

1361 2,710

43711 10,023

78866 34,831

197 1,447

50 0,046

1 0,0002

13 0,006

4225 2,548

14904 4,098

5000 10,000

650 13,000

41,290 417378 41,290

2,548

4,098

10,000

13,000

29,000 208236 29,000

2,710

10,023

34,831

1,447

0,046

0,0002

0,006

0,653 713642 0,653

0,027

9
584,00

417378,00

4225,00

14904,00

5000,00

6500,00

208236,00

1361,00

174844,00

78866,00

788,00

50,00

3,00

13,00

713642,00

12

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

публично

непублично

непублично

публично

непублично

13

налични

безналични

безналични

налични

налични

безналични

налични

налични

безналични

налични

безналични

безналични

безналични

безналични

налични

14

1,22

1,00

1,00

5,52

1,00

52,52

1,00

1,00

4,00

14,49

4,00

1,00

-

3,00

2,901

15

лева
16

Минимал- Зана продаж- бена цена на лежедна акция ка
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2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1 от обявлението, ще се проведе на „приватизационен пазар“, сегмент „Централизиран публичен търг“ на „Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата
и приложение № 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден считано от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден считано от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по
предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за
дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от
тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел  I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата.
5250

831907046 BG831907046

120004548 BG120004548

МАДАН

13 „СТРУМАТЕКС“ – АД

BG831641713

BG118005592

С. ЛЕВКА, ОБЛ. 126060849 BG126060849
ХАСКОВО
БЛАГОЕВГРАД 101002222 BG101002222

12 „НИВА“ – АД

831641713

101020042

С. КРУПНИК

BG101020042

834025687 BG834025687

103003885 BG103003885

КАВАРНА

ВАРНА

BG120157726

120157726

ПЛОВДИВ

109320

538262

BG122013955

000175708 BG000175708

122013955

2140385,00

8

1,00 109249612,00

1,00

7

НомиРазмер
Обща номиВид на друКапитал по
нална
на дър- Акции, пред- нална стойжеството към
последна
Вид
стойжавното
ложени за ност на акции- 10.07.2014 г.
съдебна рена акциите
ност на
участие в продажба те, предложени (по данни от
гистрация
акция
капитала
за ЦПТ
КФН)
лева
лева
%
брой
%
лева

ДЪРЖАВЕН

11 „МОТОТЕХНИКА – І“ – АД СОФИЯ

8 „КАЛИАКРА ХОТЕЛС“
(„КАЛИАКРА“) – АД
9 „КРУПНИШКА
КОМУНА“ – АД
10 „ЛЕСИЛХАРТ“ – АД

6 „АНГЕР“
(„МЕСОКОМБИНАТ –
СМОЛЯН“) – АД
7 „ГАЛАТЕКС“ – АД

2140385
109249612
201804

BG831496285

6

126087230 BG126087230

831496285

000620161 BG000620161

II. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1 % ОТ КАПИТАЛА

5 „СЛИВНИЦА 1968“ – АД СЛИВНИЦА

МИЗИЯ

СОФИЯ

1 „МРАЗ“ – АД

1
2
3
4
5
I. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1 % ОТ КАПИТАЛА

№

Капитал
по последЕИК
Идентифика- на съдебпо
ционен но- на регисБУЛСТАТ мер по ДДС
трация
бр. акции

1. Начало на тридесет и трети централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:
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74

ДЪРЖАВЕН

6. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Румен Павлов Динев, наследник на
Дине Малинов Йонев, с адрес: София, ж.к. Гевгелийски, бл. 2, вх. В, ет. 5, ап. 42, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение № 502 на
Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са
отчуждени части от имот с № 007070, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5356
6а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Спас Тренев Чаков за постановяването на Решение № 502 на Министерския
съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части
от имоти с № 007071 и № 007103, намиращи се в
землището на с. Боснек, община Перник, област
Перник. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
това обявление в „Държавен вестник“.
5357
6б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Андон Генев Бурназов за постановяването на Решение № 502 на Министерския
съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 007101, намиращ се в землището
на с. Боснек, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5358
6в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Никола Тодоров
Йонев за постановяването на Решение № 502 на
Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са
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отчуждени части от имот с № 007107, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5359
6г. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Галина Пенчева Станоева, наследничка
на Илко Йорданов Елисейн, с адрес: София,
ж.к. Люлин, бл. 229, вх. Б, ет. 3, ап. 47, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение
№ 502 на Министерския съвет от 23.08.2013 г., с
което са отчуждени части от имот с № 007114,
намиращ се в землището на с. Боснек, община
Перник, област Перник. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
5360
6д. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Любка Боянова Маринова, наследничка на
Илко Йорданов Елисейн, живеещ в гр. Перник,
ул. Волгоград 1, вх. В, ет. 1, ап. 3, за постановяването на Решение № 502 на Министерския
съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 007114, намиращ се в землището
на с. Боснек, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5361
6е. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Стоичко Георгиев Шейтански за постановяването на Решение № 502 на
Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са
отчуждени части от имот с № 007115, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5362
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6ж. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Трайко Николов
Йонев за постановяването на Решение № 502 на
Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са
отчуждени части от имот с № 007466, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5363
6з. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Стоян и Велин Илиеви Върганови за постановяването на Решение № 502 на
Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са
отчуждени части от имоти с № 007409, 007474 и
007475, намиращи се в землището на с. Боснек,
община Перник, област Перник. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
5364
6и. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Иван Гюров Биков за постановяването на Решение № 502 на Министерския
съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 012020, намиращ се в землището
на с. Боснек, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5365
6й. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Георги Величков
Андрейн за постановяването на Решение № 502
на Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което
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са отчуждени части от имоти с № 112057, 112065,
112195 и 115086, намиращи се в землището на
с. Боснек, община Перник, област Перник. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5366
6к. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Косто Стаменков
Йонев за постановяването на Решение № 502
на Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части от имоти с № 112058 и
112199, намиращи се в землището на с. Боснек,
община Перник, област Перник. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
5367
6л. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Стоил Илиев Генев за постановяването на Решение № 502 на Министерския
съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 112059, намиращ се в землището
на с. Боснек, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5368
6м. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Андрей Генев Бурназов за
постановяването на Решение № 502 на Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части от имот с № 112060, намиращ се в
землището на с. Боснек, община Перник, област
Перник. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
това обявление в „Държавен вестник“.
5369
6н. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
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до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Рашо Генев Бурназов за постановяването на Решение № 502 на Министерския
съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 112061, намиращ се в землището
на с. Боснек, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5370
6о. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Стоил Петров Галев,
наследник на Петър Галев Иванчев, за постановяването на Решение № 502 на Министерския
съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 112186, намиращ се в землището
на с. Боснек, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5371
6п. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Недялко Иванов
Тонев за постановяването на Решение № 502 на
Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са
отчуждени части от имот с № 112197, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5372
6р. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Алексо Тодоров
Николов за постановяването на Решение № 502
на Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 112535, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5373
6с. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Петя Стефанова Петрова, наследничка на Атанас
Ранев Новачки, с адрес: Перник, ул. Краище
3, ненамерена на адреса, за постановяването
на Решение № 502 на Министерския съвет от
23.08.2013 г., с което са отчуждени части от имоти
с № 114001 и 112086, намиращи се в землището
на с. Боснек, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5374
6т. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Божидар Стефанов Петров, наследник на
Атанас Ранев Новачки, с адрес: Перник, ул. Краище 3, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение № 502 на Министерския съвет от
23.08.2013 г., с което са отчуждени части от имоти
с № 114001 и 112086, намиращи се в землището
на с. Боснек, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5375
6у. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Антоанета Рангелова Атанасова-Таратупска, наследничка на Атанас Ранев Новачки,
с адрес: Перник, ул. Ленин 69, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение № 502
на Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части от имоти с № 114001 и
112086, намиращи се в землището на с. Боснек,
община Перник, област Перник. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
5376
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6ф. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Евгени Григоров Стоилов, наследник на Атанас
Милев Новачки, с адрес: с. Жабляно, община
Земен, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение № 502 на Министерския съвет от
23.08.2013 г., с което са отчуждени части от имоти
с № 114008 и 114068, намиращи се в землището
на с. Боснек, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5377
6х. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Миле Божилов Новачки за постановяването на Решение № 502 на
Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са
отчуждени части от имот с № 114009, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5378
6ц. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Йордан Благоев
Кашпаров за постановяването на Решение № 502
на Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 114011, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5379
6ч. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Девка Тачкова Динева, наследничка
на Тачко Андонов Новачки, с адрес: Перник,
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ул. 4-та № 24, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 502 на Министерския
съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 114014, намиращи се в землището
на с. Боснек, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5380
6ш. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Велин Генев Христов за постановяването на Решение № 502 на Министерския
съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 114030, намиращ се в землището
на с. Боснек, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5381
6щ. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Мите Величков
Новачки за постановяването на Решение № 502
на Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 114090, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5382
6ъ. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Христо Тодоров
Новачки за постановяването на Решение № 502
на Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 114091, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5383
6ю. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
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Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Стоил Любенов
Новачки за постановяването на Решение № 502
на Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 114093, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5384
6я. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Кирил Иванов Божиков с адрес: София,
Зона Б-18, бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 6, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение № 502 на
Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са
отчуждени части от имот с № 114095, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5385
6аа. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Христо Малинов
Иванчев за постановяването на Решение № 502
на Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 114100, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5386
6бб. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Стоян Илков Ковачки за постановяването на Решение № 502 на Министерския
съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 114001, намиращ се в землището
на с. Боснек, община Перник, област Перник.
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Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5387
6вв. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Крум Тодоров Новачки за постановяването на Решение № 502 на
Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са
отчуждени части от имот с № 114105, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пре Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5388
6гг. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Лазар Александров
Илиев за постановяването на Решение № 502 на
Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са
отчуждени части от имот с № 114110, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5389
6д д. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Тодор Николов Новачки за постановяването на Решение № 502 на
Министерския съвет от 23.08.2013 г., с което са
отчуждени части от имот с № 115084, намиращ
се в землището на с. Боснек, община Перник,
област Перник. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
5390
6 ее. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
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от Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Коста Тренев Грозданов за постановяването на Решение № 502 на Министерския
съвет от 23.08.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 007069, намиращи се в землището
на с. Боснек, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5391
6ж ж. – Агенция „Пътна инфраструктура“
в качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Минчо Вангелинов Радомирски, наследник на
Темелаки Атанасов Радомирски, с адрес: София,
ж.к. Младост 1, бл. 36, вх. 1, ет. 2, ап. 3, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение
№ 502 на Министерския съвет от 23.08.2013 г.,
с което са отчуждени части от имоти с № 1074,
12015, 13031 и 13036, намиращи се в землището
на с. Старо село, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5392
6зз. – А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Денка Вангелинова Вангелова, наследничка на
Темелаки Атанасов Радомирски, с адрес: София,
ж.к. Младост 1, бл. 36, вх. 1, ет. 2, ап. 4, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение
№ 502 на Министерския съвет от 23.08.2013 г.,
с което са отчуждени части от имоти с № 1074,
12015, 13031 и 13036, намиращи се в землището
на с. Старо село, община Перник, област Перник.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
5393
6ии. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, пътен възел „Боснек“
при км 299+173, пътен възел „Старо село“ при
к м 301+862 и реконст ру к ци я на тех ническа
инфраструктура, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Татяна Анатолиева Зарева, наследничка на
Илия Кръстев Радомирски, с адрес: Перник,
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ул. Стомана, бл. 3, вх. А, ет. 5, ап. 14, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение
№ 502 на Министерския съвет от 23.08.2013 г.,
с което са отчуждени части от имот с № 10076,
намиращ се в землището на с. Старо село,
община Перник, област Перник. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
5394
6йй. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Диляна Илиева Зарева, наследничка
на Илия Кръстев Радомирски, с адрес: Перник,
ул. Кракра, бл. 20, вх. А, ет. 4, ап. 10, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение
№ 502 на Министерския съвет от 23.08.2013 г.,
с което са отчуждени части от имот с № 10076,
намиращ се в землището на с. Старо село,
община Перник, област Перник. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
5395
6к к. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: Път
Е-79 „Даска лово – Ду пница“ от к м 287+450
до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Анита Илиева Зарева, наследничка
на Илия Кръстев Радомирски, с адрес: Перник,
ул. Стомана, бл. 3, вх. А, ет. 5, ап. 14, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение
№ 502 на Министерския съвет от 23.08.2013 г.,
с което са отчуждени части от имот с № 10076,
намиращ се в землището на с. Старо село,
община Перник, област Перник. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
5396
80. – Национа лната х удожествена академия – София, обявява конкурси за 2014 г. за
редовни докторанти: по Изкуствознание и изобразителни изкуства – 050804 – общо 18, в следните катедри: Живопис – една; Стенопис – една;
Ск улпт у ра – една; Графика – една; К нига и
печатна графика – една; Плакат и визуална комуникация – една; Изкуствознание – две; Психология на изк. худож. образ. и общообразователни
дисциплини – една; Фотография – една; Керамика – една; Сценография – една; Текстил – изкуство и дизайн – една; Метал – една; Индустриален дизайн – една; Дизайн на порцелан и
стъкло – една; Дизайн за детската среда – една;
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Мода – една; за задочни докторанти – общо 4:
Стенопис – една; Скулптура – една; Психология
на изк. худож. образ. и общообразователни дисциплини – една; Индустриален дизайн – една. Срок
за подаване на документи за докторантурите – 2
месеца след обнародването в „Държавен вестник“.
За справки – тел. 988-17-02 – Учебно-методичен
отдел.
5302
6. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурси за прием на редовни
и задочни докторанти, обучение, финансирано
от държавата, за учебната 2014/2015 г. в съответствие с Решение № 293 от 13.05.2014 г. на МС и
Решение № 12 от 23.06.2014 г. на Академичния
съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома
за висше образование (ОКС „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено
копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса
за участие в кандидатдокторантски конкурси.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в отдел „ДАР“, тел.: 0631/66-362.
Докторски програми

Обучение, финансирано от държавата
редовна

задочна

3

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Финанси)
(Социално дело)
(Застраховане)
(Здравен мениджмънт)

8
1
2
1

2
1
2
1

Статистика и демография

3

2

С че т ов од н а о т че т но с т,
контрол и анализ на стопанската дейност
(Счетоводство)
(Анализ)
(Контрол)

8
1
2

2
1
1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

2

С ве т овно с т опа нс т во и
МИО

2

3

Планиране

3

2

Икономика и управление
(по отрасли)
(Индустрията)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)

2
1
1
2

3
2
1
2

Социално управление

4

1

Маркетинг

3

2

Пол и т и ческ а и коном и я
(микроикономика и макроикономика)

Всичко:
50
31
5315
1. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за прием на редовни докторанти
за 2015 г. съгласно Заповед № ОХ-390 от 4.06.2014 г.
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на министъра на отбраната по следните специалности: неврология – двама; офталмология – един;
обща хирургия – двама; ортопедия и травматология – четирима; инфекциозни болести – двама;
гръдна хирургия – един; организация и тактика
на медицинската служба – един. Документи – в
„Явно деловодство“ на ВМА. Изискванията към
участниците, необходимите документи, темите
за конкурсните изпити и срокът за подаване на
документите са публикувани в Заповед № ОХ-390
от 4.06.2014 г. и на интернет страницата на ВМА:
www.vma.bg. За повече информация – Учебно-научен отдел, тел.: 922 56 69; 922 51 41; 922 54 18.
5462
76. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурси по
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за: главни асистенти по
научна специалност Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство към катедра
„Градоустройство“ – двама със срок 3 месеца; по
научна специалност Проектиране, строителство и
поддържане на улици и на автомобилни пътища
и съоръжения към катедра „Пътища“ – един със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, бул. Хр.
Смирненски 1, тел.: 963-52-45, вътр. 449, и 866-90-54.
5330
18. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професори по: професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електронни преобразуватели“ – един, към катедра „Силова електроника“ – ФЕТТ; професионално направление 5.13.
Общо инженерство, специалност „Организация
и управление на производството“ – един, към
катедра „Икономика, индустриален инженеринг и
мениджмънт“ – СФ; доценти по: професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Теория на електронните
вериги и електронна схемотехника“ – един, към
катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ; професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информацията и
управление“ – един, към катедра „Компютърни
системи“ – ФКСУ; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ – един,
към катедра „Компютърни системи“ – ФКСУ;
професионално направление 4.5. Математика,
специалност „Математически анализ“ – един,
към катедра „Математически анализ и числени
методи“ – ФПМИ; професионално направление
5.13. Общо инженерство, специалност „Ергономия и промишлен дизайн“ – един, към катедра
„Инженерен дизайн“ – МФ; главни асистенти по:
професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Ергономия и промишлен
дизайн (шрифт и калиграфия)“ – един, към катедра „Инженерен дизайн“ – МФ; професионално
направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Ергономия и промишлен дизайн“ – двама,
към катедра „Машинни елементи и неметални
конструкции“ – МФ; професионално направление
3.7. Администрация и управление, специалност
„Икономика и управление“ – един, към катедра
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„Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“; главен
асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроизмервателна техника“ – един, към
катедра „Електроизмервателна техника“ – ФА,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета,
София, в съответните факултетни канцеларии:
ФЕТТ – каб. 1332а, тел. 965 22 20; СФ – каб. 3235,
тел. 965 37 04; ФКСУ – каб. 1443а, тел. 965 25 13;
ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79; МФ – каб. 3242,
тел. 965 22 88; ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06.
5140
19. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурс за Факултета по електроника и
атоматика в Пловдив за главен асистент в професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, специалност „Компютърни
системи, комплекси и мрежи“ за нуждите на
катедра „Компютърни системи и технологии“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко
Дюстабанов 25, тел. 032/659-552.
5220
20. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Инженерно-педагогическия
факултет в Сливен за главен асистент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Автоматизация на инженерния труд
и системи за автоматизирано проектиране“ за
нуждите на катедра „Механика, машиностроене
и топлотехника“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестик“. Документи – в отдел
„Човешки ресурси“, тел.: 044/667-323.
5247
602. – Европейският политехнически университет – Перник, обявява конкурси за заемане на
академични длъжности за: професор по професионално направление 5.4. Енергетика (Основи на
конструирането и КАД системи) – един; доцент
по професионално направление 5.4. Енергетика
(Промишлена топлотехника) – един, двата 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) 76 600
773, факс: (+359) 76 605 207, e-mail: office@epu.bg.
5425
83. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за академична длъжност главни
асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина по: офталмология
към катедра „Очни болести“ на МФ – двама; фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) към Катедрата по фармакология и клинична
фармакология на МФ – един; 7. Здравеопазване
и спорт, 7.3. Фармация по фармакоикономика
и фармацевтична регулация към Катедрата по
фармацевтични науки на ФФ – двама; 7. Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина по хигиена към
Катедра „Хигиена и екомедицина“ на ФОЗ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил
Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
5314
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86. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за докторанти в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия по следните
научни специалности:
№
по
ред

Научна специалност

Задочна
форма

1.

Строителни материали и изделия и технология на производството им

1

2.

Строителни конструкции

1

3.

Строителна механика, съпротивление на материалите

1

4.

Териториално и ландшафтно
устройство и градоустройство
Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли
Теория и история на архитектурата

1

5.
6.

1
1

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
във ВСУ „Л. Каравелов“, ул. Суходолска 175,
тел.: 8029158, 8029160, 8029161, 8029190.
5433
512. – Институтът по системно инженерство
и роботика към БАН – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 5.
Технически науки, научна специалност Роботи
и манипулатори (Кинематика на паралелни и
хибридни роботи) към секция „Роботизирани
изпълнителни механизми и интелегентни системи“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 2, стая 406, тел. 02/8732614.
5329
285. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.6. Материали и
материалознание, научна специалност 02.10.25
Технология на композитните материали за нуждите на научна структурно звено „Физикохимична
механика“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Института по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 2 979 64 23, факс 2 870 74 98.
5424
278. – Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“, БАН – София, обявява конкурс
за доцент в професионално направление 4.2.
Химически науки (Физикохимия) за нуждите
на секция „Повърхности и колоиди“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – 1113 София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария,
тел. 872 7550.
5434
71. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ – София,
обявява конкурси за: професор по област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, 03.01.56 Хра-
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нене и диететика (за нуждите на отдел „Храни и
хранене“, дирекция „Обществено здраве и здравен
риск“) – един; доцент по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, 03.01.32 Хигиена (за
нуждите на отдел „Физични фактори“, дирекция
„Аналитични лабораторни дейности“), всички
със срок за подаване на документи 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – на адрес: 1431 София, бул. Акад.
Иван Гешов 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство.
Справки – на тел.: 02/80-56-420 и 80-56-286.
5328
36. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
с. Казашко, община Варна, които са в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна. В
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Варна. Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за
частите от кадастралната карта и кадастралните
регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1
ЗКИР, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите,
ползвани при създаването им.
5435
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. 47 – нов, и кв. 48 – нов; откриване на
улица от о.т. 171 – о.т. 409 до о.т. 411; откриване
на улица от о.т. 409 – о.т. 412а до о.т. 414; откриване на задънена улица от о.т. 412а до о.т. 412б,
с. Панчарево, район „Панчарево“, който е изложен в район „Панчарево“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до главния архитект на Столична община чрез
район „Панчарево“. На основание чл. 12 ЗУЗСО
проектът подлежи на обществено обсъждане преди
внасяне за разглеждане от общинския експертен
съвет по устройство на територията.
5241
56. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване,
план за вертикално планиране и план-схеми на
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
19 и 20, м. Орлова круша, землище Горни Лозен,
район „Панчарево“. Плановете са изложени в
район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до главния архитект на Столична община чрез
район „Панчарево“. На основание чл. 12 ЗУЗСО
проектите подлежат на обществено обсъждане
преди внасяне за разглеждане от общинския
експертен съвет по устройство на територията.
5240
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84. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация, план за
застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на
квартали 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43, в.з. Клисура – Лаловец, който е изложен в район „Банкя“,
заедно с протокол № ЕС-О-015 от 29.07.2014 г. на
комисията по чл. 210 ЗУТ. Проектът е изработен
по реда на чл. 16 ЗУТ. На основание чл. 128, ал. 5
(изм.) ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Банкя“. Проектите
за подробни устройствени планове подлежат на
обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
ЗУТ (отм.) преди внасянето им в общинския
експертен съвет по устройство на територията.
5430
352. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за осигуряване на трасе на напорен тръбопровод с водохващане в имот с идентификатор
29150.7102.722, землище с. Железница, трасе през
планоснимачен район 7102, между планоснимачни райони 6827 и 6829, между планоснимачни
райони 6828 и 6829, до имот с идентификатор
37914.6829.60, землище с. Кокаляне, и план за
застрояване на МВЕЦ „Ведена“ в имот с идентификатор 37914.6829.60, землище с. Кокаляне,
район „Панчарево“. Проектът е изложен в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Панчарево“. На
основание чл. 12 ЗУЗСО проектите подлежат на
обществено обсъждане преди внасянето им за
разглеждане от общинския експертен съвет по
устройство на територията.
5431
1. – Община Божурище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за
одобряване проект за изменение на ПУП – ПРЗ
в обхват над един квартал: кв. 18 и кв. 91 по
плана на гр. Божурище – община Божурище,
като се променя предназначението на УПИ I – За
КОО, кв. 91 в терен, отреден за озеленяване, и се
променя предназначението на УПИ I – За парк,
кв. 18 в нови УПИ за индивидуално жилищно
строителство. Проектът е на разположение за разглеждане в сградата на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5445
15. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на
кабел 20 kV от БКТП в ПИ с идентификатор
07079.9.341 до БКТП – нов, в УПИ II-886, 893,
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ПИ с идентификатор 07079.665.187 по КК на гр.
Бургас, местност Черна гора (бивша местност
Кара баир), землище Меден рудник, гр. Бургас,
преминаващо през имоти с идентификатори
07079.9.598, 07079.665.182 и 07079.665.173 по КК на
гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане
в ТД „Възраждане“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5294
108. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за подробен устройствен план – план за
улична регулация на обслужваща улица в обхват
от о.т. 337 по действащ ПУП – ПУР до кръстовище
с ул. Транспортна при о.т. 808А, в предвиденото
разширение на населеното място по одобрен ОУП
на гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане
в дирекция „ЦАУ „Изгрев“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
5310
1. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено
Разрешение за строеж № 77 от 30.07.2014 г. за
обект: „Метални резервоари с двойни стени за
съхранение на петролни продукти за Летище Варна“. Строежът попада в имот с идентификатор
00182.307.43 по кадастралната карта на Летище
Варна, представляващ УПИ II-43, в кв. 6 по плана
на Летище Варна. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез областния управител на област с
административен център Варна в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
5311
48. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) на кв. 5, кв. 6, УПИ ХІХ-121 от
кв. 2, УПИ І-182 и УПИ ІІ-6508 от кв. 7, и улична
регулация между о.т. 5‘, о.т. 4 и о.т. 37, от о.т. 37 до
о.т. 75 и от о.т. 1 до о.т. 4, по плана на местност
Старите лозя, гр. Варна. Проектът е изложен
в техническата служба на район „Приморски“
при Община Варна, ет. 2, стая 20. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат изработения план и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Варна чрез район
„Приморски“ – Община Варна.
4987
517. – Областният управител на област Габрово на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица за издадено на основание
чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ Разрешение за строеж № 1
от 30.07.2014 г. на „Цифрови системи“ – ООД,
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Варна, за обект: „Подземна тръбна мрежа за
оптична свързаност и изтегляне на оптичен кабел
на територията на област Габрово в участъка град
Габрово – град Трявна“. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
5449
90. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
изработен проект на ПУП – ПП за електропровод
и ПУП – ПП за водопровод за ПИ 20482.124.701,
местност Отсреща по кадастралната карта на
землището на гр. Девня, община Девня, област
Варна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината.
5079
38. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за частично изменение на
подробния устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) на с. Туркинча, община Дряново,
за УПИ VІ, УПИ VII и УПИ VIII от кв. 5 и за
УПИ I, УПИ II, УПИ XII и УПИ XI от кв. 6,
заличаване на проектирана улица от о.т. 5 до
о.т. 41 и обединяване на кв. 5 и кв. 6 в кв. 5 по
регулационния план на с. Туркинча, община
Дряново. Проектът за частично изменение на
ПУП – ПР може да  се разгледа в Общинската
администрация – Дряново, стая 204, и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражение, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5239
190. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е
изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
за „ГРС Исперих – ново външно ел. захранване,
преминаващо през поземлени имоти № 0.22, 0.23,
7.18, ЕКАТТЕ 44358 – землище с. Лъвино, община
Исперих, област Разград“. Проектът е изложен
в стая № 1 на Община Исперих. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5154
8. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за обект: „Нов водопровод ∅ 90 мм за
връзка на съществуващ водопровод, собственост
на „Андела“ – АД, със съществуващ водопровод
на „ВиК“ – ЕАД, в землището на с. Черни връх,
община Камено“. Трасето е с дължина 561 м и
преминава през имоти № 000353, 000352, 000344,
000346 и 000075 в землището на с. Черни връх,
община Камено. Проектът е изложен в сградата
на дирекция „УТСУОС“ (техническа служба) при
Община Камено всеки ден от 8,30 до 17 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до дирекция
„УТСУОС“ при Община Камено в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4940
81. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за външно кабелно ел.
захранване на базова станция № BGS 0066 в
УПИ ХІ-980 в местност Кралимаркова стъпка,
землище на гр. Карнобат, който е изложен в
сградата на общината, дирекция „УТ“ – център
за административно и информационно обслужване на гражданите, ет. 1. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица на основание
чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени предложения, искания и възражения по проекта до общинската администрация.
5266
9. – Община гр. Козлодуй, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване – фаза окончателен проект за обект: „Квартали
138, 139, 142, 145, 146, 150, 151, 175 и 226“, включващ
улиците: Георги Димитров, Беласица, Тунджа,
Тимок, Тимок-2, Вардар, Враца, Освободител,
9 май, гр. Козлодуй. Проектната документация
е изложена за разглеждане в Община Козлодуй,
стая 103, в дирекция „Устройство на територията и икономически дейности“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4941
75. – Общинската служба по земеделие – Кърджали, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 във
връзка с чл. 27а, ал. 3 ППЗСПЗЗ съобщава на
заявителите (или на упълномощени от тях лица)
за обезщетяване със земеделски земи в община
Кърджали по дати, както следва: 1. гр. Кърджали – 17.09.2014 г.; 2. с. Рудина – 18.09.2014 г.; 3.
с. Мост – 19.09.2014 г. В тези дни ще бъде извършен въвод във владение съгласно изработения и
одобрен план за обезщетение. При извършване
на въвода общинската служба по земеделие съставя протокол съгласно чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ.
Начален час на въвода: 10 ч. по населени места.
5451
14. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на плана за регулация
(ПУП – ИПР) за УПИ IV в кв. 294 от централна
градска част (ЦГЧ) по регулационния план на гр.
Кюстендил за промяна начина на трайно ползване (НТП) на УПИ IV – „за картинна галерия,
младежки дом, парк и експониране на археология“, в УПИ IV-785, 4289 – „за картинна галерия,
младежки дом, парк, експониране на археология
и паркинг“, образуване на ново УПИ V – „за
паркинг и озеленяване“ в кв. 297а, и изменение
на уличната регулация на ул. Битолска от о.т. 76
до о.т. 94, ул. Неофит Рилски от о.т. 43 до о.т. 108
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и уличните регулационни линии на кръговото
кръстовище при Дервиш баня, намираща се в
УПИ I-754, кв. 294б по плана за регулация на
ЦГЧ – гр. Кюстендил. Проектът е изложен в Община Кюстендил, пл. Велбъжд 1, ет. 1, стая № 19,
и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5067
123. – Община К юстен ди л на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен
план и план на новообразуваните имоти (ПНИ)
по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификационни номера 29386.98.1, 29386.98.2 и 29386.98.3,
местност Кърнолица, землище на с. Жиленци,
община Кюстендил. Плановете са приети с протокол от 6.02.2014 г. от комисия, назначена със
Заповед № РД-33-43 от 6.02.2014 г. на областния
управител на област Кюстендил. Възложител
на плановете е Димитър Иванов Соколов от
Кюстендил. Плановете и придружаващата ги
документация се намират в сградата на Община Кюстендил, ет. 1, стая № 19. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил.
5157
1. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура за
обект: „Трасе на ел. провод за ел. захранване на
„Преместваем обект в ПИ № 002064 в землището
на с. Шаново, община Мъглиж“, изработен на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ. Трасето
на кабела започва от ново електромерно табло,
разположено върху съществуващ трафопост в чертите на населеното място с. Юлиево, продължава
на запад и след това на юг, където навлиза в ПИ
№ 000438 – път IV клас, собственост на Община
Мъглиж, продължава на югоизток и навлиза
в ПИ № 000622 – път IV клас в землището на
с. Шаново, продължава на югоизток, пресича през
поземлен имотт № 001597 – полски път, навлиза в ПИ № 001624 – полски път, и достига ПИ
№ 002064. Проектът е изложен за разглеждане в
отдел „УТ“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5312
94. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външен
водопровод и канализация за поземлен имот с
идентификатор 51500.84.54 по кадастралната карта
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на гр. Несебър, м. Кокалу“. Трасето на новопроектираните съоръжения представлява продължение
на съществуващи водопровод и канализация,
преминава през ПИ 51500.83.51 (полски път,
собственост на Община Несебър) и е с дължина
140 м. Определен е сервитут по 3 м от оста на
трасето на главния колектор (включва и трасето
на водопровода). Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация, Несебър.
5332
78. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересуваните
лица, че е изработен проект за обект: частичен
подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване (ПЗ) и план-схеми за елементите на
техническата инфраструктура – електро- и ВиК,
за смяна на предназначението на ПИ № 000591 в
местност 66 – Лъката, землището на гр. Бяла черква, община Павликени, област Велико Търново,
възложител и собственик: „Екзотика“ – ЕООД,
ЕИК 104638987, със седалище и адрес на управление ул. Ивайло 28, Павликени, представлявано
от Даню Георгиев Ангелов, с цел промяна предназначението на земеделска земя „За предимно
производствени и складови дейности“. Проектът
е разработен за промяна предназначението на
ПИ № 000591 в местност 66 – Лъката по КВС на
гр. Бяла черква от начин на трайно ползване „Др.
сел. ст. тер.“ за „Терен за предимно производствени
и складови дейности“(Пп). Създава се градоустройствена основа за застрояване, предназначена
за предимно складови и производствени сгради,
жилищни сгради на собственика на имота, при
необходимост трафопост и други допълващи
сгради, в съответствие с устройствената зона и
инвестиционните намерения на възложителя.
Проектът и план-схемите се намират в дирекция
„УТС“ при Община Павликени, стая № 103, и
може да бъде разгледани всеки присъствен ден. В
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4942
329. – Общ ина Па в ликени на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересуваните лица, че са изработени проекти: частичен подробен устройствен план (ПУП) – план
за застрояване (ПЗ) и парцеларен план (ПП) за
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – електро- и водоснабдяване, за смяна предназначението
на земеделска земя ПИ № 000271, местността 022 – Бозалъка по КВС на с. Бутово, ЕКАТТЕ
07123, община Павликени, област Велико Търново,
с цел промяна предназначението на земята за
неземеделски нужди/производствени и складови дейности, със собственици: Милка Дончева
Христова, ул. Хаджи Димитър 45, Павликени, и
Милко Иванов Христов, ул. Хаджи Димитър 45,
Павликени. С ПУП – ПЗ се определя линията
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на застрояване – 3 м от имотната граница на
ПИ № 000271 и промяна предназначението на
имота от земеделска земя за неземеделски нужди
(производствени и складови дейности). Проектната
разработка е за поместване на функция – производство на риба. Производството на риба ще
се осъществява в рибарник. С ПУП – ПП за
елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии – външно ел. захранване, е показано трасето
на новопроектирания ел. провод и сервитутните
ограничения на териториите, през които преминава трасето. Новопроектираното въздушно
трасе на ел. провода е с обща дължина 27,56 м.
С ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии – водоснабдяване, е показано трасето
на водоснабдяване на ПИ № 000271 с производствена вода, завиряване на водоем-рибарник. Имотът
е захранен с вода за производствени нужди от
действащия към момента канал чрез съществуващ
подземен водопровод – бет. тръба ∅ 500 мм. По
съществуващото трасе подземният водопровод е
с обща дължина 12,50 м. За изготвянето на проектите ПУП – ПЗ и ПУП – ПП за елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – електро- и
водоснабдяване, за смяна предназначението на
земеделска земя ПИ № 000271 за неземеделски
нужди (производствени и складови дейности)
е използвана извадка от действащата КВС на
с. Бутово. В едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5158
94. – Община Павликени на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на пряко заинтересуваните лица, че е приет с протокол от 17.07.2014 г.
на комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ преработеният план на новообразуваните имоти и
съпровождащата го новоизготвена, допълнителна
и преработена документация на земите по § 4
ПЗРЗСПЗЗ на землището на гр. Бяла черква, а
именно: план на новообразуваните имоти (преработка на неодобрен план), обект: територии
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, попадащи в землището на гр.
Бяла черква, местностите: Уружките лозя, Бабин
вир, Селището и Ямата, ЕКАТТЕ 07716, община
Павликени, област Велико Търново, регистър,
придружаващ плана на новообразуваните имоти (преработка на неодобрен план), и карта на
контактната зона преди и след корекции с КВС
на гр. Бяла черква, който е изложен в Община
Павликени (стая 103) и кметство Бяла черква.
Възложител е Община Павликени. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и
придружаващата го документация до кмета на
общината.
5333
13. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на трасе и сервитут на
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външно ел. кабелно захранване 20 kV на поземлен
имот 000638 по КВС за находище кариера „Студена“, община Перник, участък „Хидрострой-2“,
и се ситуира петно за трафопост в поземлен
имот 000340 по КВС на с. Студена. Проектът
се намира в сградата на Общинската администрация – Перник, ет. 12, стая 6. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5066
817. – Община Плевен на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през юли 2014 г. е извършена
продажба на следния общински имот: ателие
№ 1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.19, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено на ниво
приземен етаж, със застроена площ 29,60 кв. м,
заедно с 0,4322 % идеални части от общите части
и общите помещения на сградата, с обща площ
815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ І,
кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в
Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, продаден на
Малинка Цанкова Христова с постоянен адрес
Плевен, ул. Шейново 7, по реда на чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1 НТК – публичен търг
с явно наддаване, за 24 600 лв., изплатени изцяло.
5159
1. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 21, ал. 1,
т. 11 и ал. 2 ЗМСМА в съответствие с чл. 124а,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 ЗУТ е
изработен ПУП – парцеларен план на трасе за
захранващ ел. кабел до УПИ 5.136 – Стопанство
за производство на зарибителен материал (ПИ
№ 35300.5.16) по кадастралната карта на с. Калековец, община „Марица“. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересуваните
лица, които в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
„Марица“, област Пловдив.
4939
3. – Община Разград на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план – трасе за
водоснабдяване на част от имот с № 62089.24.39
(имот с нов проектен № 62089.24.265), собственост
на Зия Хюсеинов Маданов и Фатме Фахрединова
Маданова. Трасето на водопровода е с обща дължина 163,05 метра и преминава през общински
полски пътища с № 62089.24.79, 62089.105.13 и
62089.105.14 по кадастралната карта на землище
с. Раковски, община Разград. Проектът се намира в стая 202 на Община Разград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Разград.
5208
24. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
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трасе на електропровод 20 kV, захранващ Базова
станция „Обесеник С2159ЕР“, землище на с. Горно
Спанчево, община Сандански, област Благоевград. Трасето на електропровода преминава през
ПИ № 000174 – полски път, ПИ № 000482, ПИ
№ 000484 и ПИ № 000485 – територии за нуждите
на горско стопанство, землище на с. Горно Спанчево. Планът е изложен в сградата на общината,
ет. 4, стая 405. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5012
12. – Община Септември на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – проект за изменение
на плана за регулация за кв. 5, 6 и 7, улици с осови
точки 22-27, 27-26, 27-28-29-33а-33в по плана на
Варварски минерални бани, с който се предвижда
да се промени трасето на улици с осови точки
22-27 и 27-28-29-33а-33в, по изградена намясто
такава с нови осови точки 22а-10д-10г-10в-10б10а-33б. Заличава се улица с осови точки 27-26 и
двата квартала 5 и 7 се обединяват в един кв. 5
и се образуват нови УПИ III – общ., II-1 – общ.,
IV – общ., и V – общ. В кв. 6 се образуват нови
УПИ II-3, III – общ., и IV – озеленяване. Проектът
се намира в Община Септември, ет. 3, стая 11.
Заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ пред кмета
на община Септември.
5160
15. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация на квартали 16, 288, 292, 293, 294,
295, 298, 311, 311а, 317, 320, 321, 611, гр. Хасково.
Изменя се уличната регулация на бул. Г. С. Раковски в участъка от о.т. 3090 и о.т. 3091 (южно
от кръстовището с ул. Ком) до о.т. 2738, о.т. 2741,
о.т. 2742 (кръстовището с бул. Съединение). Новите регулационни линии са съобразени с изградените намясто улично платно, тротоари, сгради
и огради. Премахват се улици с осови точки 1210
до 1209, 1209 до 2405 в кв. 298, 1239 до 2401 в
кв. 295, 1283, 2707, 2706, 2705, 1275, 1679 и 2585 в
кв. 321. В кв. 321 се изменя улица с осови точки
1275 до 1274. Измества се о.т. 1275. Проектира се
задънена улица с ширина 8,40 м с осови точки
нова о.т. 3572 и о.т. 1275. Вследствие изменението
на уличната регулация се променят границите
и отреждането на някои урегулирани поземлени
имоти в обхвата на разработката, както е показано
на чертежа „Проект за ПУП“. В кв. 295 се проектира нов УПИ IX – За жилищно строителство и
обществено обслужване. В кв. 292 се проектира
нов УПИ I – За жилищно строителство. В кв. 321
се премахват УПИ II и УПИ V. В кв. 320 се проектира нов УПИ II – За гаражи. Изменението на
плана за регулация е показано с кафяви и зелени
линии, щрихи и надписи в проекта. Проектът се
намира в дирекция „Устройство на територията“
на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая № 18, и може
да бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9
до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едно-
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месечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
5064
23. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект за изменение на ПУП – ПР
(план регулация), ПЗ (план застрояване) и ПУР
(план за улична регулация) за УПИ I – магазин, и УПИ II – зеленина, в кв. 150 по плана
на гр. Чирпан. Проект ът в част ПР и П У Р
предви ж да пром яна на уличната рег улаци я
около кв. 150, като се увеличава ширината на
улица с о.т. 283-549-676, ширината на улица с
о.т. 283-7056-7284-7285 се намалява, като УПИ
II – зеленина, се разширява в западна посока и
се преотрежда за УПИ II – градина, в кв. 150.
В част ПЗ проект ът представя отпадане на
УПИ I – магазин, за създаване нов УПИ I – стопанска дейност, в кв. 150, по плана на гр. Чирпан
при спазване на показателите за строителство
в зона Смф (смесена функция). Проектът може
да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
писмени възражения, предложения и искания
по проекта могат да бъдат подавани до Община
Чирпан в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5065
60. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за определяне на трасе на електропровод, необходим за захранване
на поземлен имот пл. № 601035, намиращ се в
местността Лъката, землище с. Лесичово, област
Пазарджик. Проектът се намира в сградата на
община Лесичово, дирекция „Специализирана
администрация“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Лесичово.
5313

С ЪД И Л И Щ А
Бу р г ас к и я т о к р ъ же н с ъ д н а о с нов а н ие
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 633, ал. 1 във връзка с чл. 613а, ал. 1 ТЗ обявява, че с решение
№ 172 о т 15.05.2 014 г., пос та новено по т.д.
№ 189/2014 г. по описа на съда, на основание
чл. 630, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 632 и 710 ТЗ,
обявява неплатежоспособността на длъжника
сдружение „Читалище Л. Н. Толстой – 2004 г.“,
в ликвидация, с БУЛСТАТ 102873666, със седалище и адрес на управление с. Ясна поляна,
община Приморско, област Бургас, представлявано от ликвидатора Тодорка Иванова Илчева;
определя начална дата на неплатежоспособност та – 10.12.2013 г.; отк рива производство
по несъстоятелност на длъжника сдружение
„Читалище Л. Н. Толстой – 2004 г.“, в ликвидация, с БУЛСТАТ 102873666, със седалище и
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адрес на управление с. Ясна поляна, община
Приморско, област Бургас, представлявано от
ликвидатора Тодорка Иванова Илчева; допуска
налагане възбрана върху недвижимите имоти
на длъжника и запор върху всичките му вземания; постановява прекратяване дейността на
сдружение „Читалище Л. Н. Толстой – 2004 г.“,
в ликвидация, с БУЛСТАТ 102873666, със седалище и адрес на управление с. Ясна поляна,
община Приморско, област Бургас, представлявано от ликвидатора Тодорка Иванова Илчева;
обявява длъжника сдружение „Читалище Л. Н.
Толстой – 2004 г.“, в ликвидация, с БУЛСТАТ
102873666, със седалище и адрес на управление
с. Ясна пол яна, община Приморско, област
Бургас, представлявано от ликвидатора Тодорка Иванова Илчева, в несъстоятелност; спира
производството по т.д. № 189/2014 г. на БОС;
решението подлежи на обжалване в 7-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Бургас.
5535
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП вписва в регистъра по парт. № 401,
т. 13, рег. Х, стр. 50, по ф.д. № 377/2014 г. на
Софийския градски съд политическа партия
с наименование „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“ със седалище и адрес на
у правление Софи я, СО, ул. Свети Теодосий
Търновски 9. Уставът на политическата партия
е приет на учредително събрание, проведено на
16.02.2014 г., и представлява неразделна част от
настоящото решение. Вписва ръководни органи на партията: Политически съвет в състав:
Емил Желев Димитров – председател, Светозар Стоянов Съев – зам.-председател, Симеон
Николов Борисов – зам.-председател. Членове:
Любомир Николов Видев, Петрозар Мянков
Филипов, Ивайло Стоянов Съев, Александър
Бойков Караджов, Марио Георгиев Камишев,
Георги Любомиров Желязков, Румен Костадинов Райков, Иван Ми рославов Георг иев,
Петър Милков Йовчев, Борислав Станиславов
Димитров, Любена Миткова Начева, Николай
Иванов Брандински, Боряна Маринкова Тричкова, Марияна Костадинова Мензайъс, Галина
Савчева Димитрова, Евгени Гатев Гатев, Сергей
Минков Хасъмски, Владимир Иванов Величков, Драган Ставров, А лексан д ър К и ри лов
Свраков. Изпълнително бюро в състав: Емил
Желев Димитров – председател, Светозар Стоянов Съев – зам.-председател, Симеон Николов
Борисов – зам.-председател. Членове: Любомир
Николов Видев, Петрозар Мянков Филипов,
Ивайло Стоянов Съев, Александър Бойков Караджов. Контролен съвет: Александър Кирилов
Свраков – председател. Членове: Елин Андонов
Андонов, Стоян Михайлов Тодоров и Пантелей
Георгиев Кочорапов. Вписва Емил Желев Димитров като председател на Политическа партия
„КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“.
Партията се представлява от председателя Емил
Желев Димитров.
5465
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ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
811. – „Пенсионноосигурителен институт“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2013 г.
Отчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)

Хил. лв.
Година, приключила на
31 декември
2013 г.
2012 г.

Актив
А. Нетекущи активи
І. Материални активи
ІІ. Нематериални активи
ІІІ. Други активи
Общо за раздел А
Б. Текущи активи
І. Вземания
ІІ. Парични средства
ІІI. Финансови активи на специализирани резерви
IV. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел Б
Сума на актива (А+Б)
Пасив
А. Собствен капитал
І. Основен капитал – регистриран
ІІ. Целеви резерви
ІІІ. Финансов резултат, в т.ч.
1. Неразпределена печалба
2. Непокрита загуба
3. Текуща печалба/загуба
Общо за раздел А
Б. Специализирани резерви
В. Нетекущи пасиви
Г. Текущи пасиви
1. Задължения
Общо за раздел Г
Общо капитал и пасиви (А+Б+В+Г)

4
5
6

14
23
1
38

6
42
1
49

7
8
9
10

137
3511
110
65
3823
3861

121
4365
0
0
4486
4535

5000
67
(1646)
150
(948)
(848)
3421
395
12

5000
67
(798)
150
(508)
(440)
4269
220
12

33
33
3861

34
34
4535

11.1
11.2
11.3

11
12
13
14

Отчет за всеобхватния доход
(по метода същност на разходите)

I. Приходи от
II. Разходи по
1. Разходи за
2. Разходи за
3. Разходи за
4. Разходи за
5. Разходи за

продължаващи дейности
същност на разхода
материали
външни услуги
възнаграждения
осигуровки
амортизации

15
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

Хил. лв.
За годината, завършваща
на 31 декември
2013 г.
2012 г.
939
732
(1608)
(1071)
(28)
(23)
(780)
(438)
(640)
(491)
(111)
(82)
(24)
(27)
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6. Други разходи
7. Разходи за управление на собствени средства
8. Разходи за заделени специализирани резерви за гарантиране
минимална доходност на УПФ и ППФ
Общо разходи
III. Печалба/загуба преди данъци
IV. Разходи за данъци
V. Печалба за годината от продължаващи дейности
VI. Друг всеобхватен доход
VII. Общ всеобхватен доход

С Т Р. 8 9   
За годината, завършваща
на 31 декември
2013 г.
2012 г.
(25)
(10)
(4)
(3)

16.6
17
18

(175)
(1787)
(848)
(0)
(848)
0
(848)

19
19

(98)
(1172)
(440)
(0)
(440)
0
(440)

Отчет за промените на собствения капитал и специализираните резерви

Показатели

С а л до в нача ло т о на
отчетния период
Финансов резултат от
текущия период
Увеличение на специализираните резерви
Салдо в края на отчетния
период

Основен
капитал

5000

Общи
резерви

17

Печалба/
Други
загуба
резерот миви
нали
години
50

Печалба/
загуба
от текущата
година

Всичко
Резерв Резерв
собствен
за миза микапитал нимална нимали специдоходна доализирани
ност
ходност
резерви
ППФ
УПФ

(798)

4269
(848)

5000

17

50

(798)

Хил. лв.

(848)

24

196

19

156

43

352

(848)

3421

Отчет за паричните потоци по прекия метод

Хил. лв.
Година, приключила на
31 декември
2013 г.
2012 г.

Парични потоци от oперативна дейност
Входящи потоци
Парични потоци от ПФ – такси
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти
и др.
Възстановени данъци от печалбата
Други постъпления от оперативна дейност
Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници
Всичко входящи потоци
Изходящи потоци
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения
Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници
Платени данъци от печалбата
Други плащания от оперативна дейност
Всичко изходящи потоци
Нетни парични наличности от основна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Изходящи потоци
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи
Нетни парични наличности от инвестиционна дейност
Нетно изменение на паричните средства и еквиваленти

654

436

253
25
2
934

316
0
16
0
768

672
537

513
173

469
1678

355
1044

(744)

(276)

110
(110)
(854)

0
0
(276)
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Година, приключила на
31 декември
2013 г.
2012 г.
4365
4641

Парични наличности и еквиваленти в началото на отчетния период
Парични наличности и еквиваленти в края на отчетния
период
Съставител:
К. Стоилкова 	

3511

4365

Председател на съвета на директорите:
Л. Векова
Изпълнителен директор:
Ал. Георгиев

811а. – Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2013 г.
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч. :
Индивидуални партиди
Партида на резерв за минимална доходност
Увеличение на стойността на нетните активи от:
Постъпления от осигурителни вноски
Прехвърлени средства от други професионални фондове
Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд
Намаления на стойността на нетните активи от:
Средства на осигурени лица, преминали в други проф. фондове
Изтеглени средства на осигурени лица
Средства, преведени в НОИ
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество общо, в т.ч. за:
Удръжки от осигурителните вноски
Инвестиционна такса
Други такси
Стойност на нетните активи в края на периода, в т.ч.:
Индивидуални партиди
Партида на резерв за минимална доходност

2013 г.
2346
2342
4
2303
1078
1004
221
314
207
0
21
86
54
32
0
4335
4330
5

Отчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)

Раздели, групи, статии
Активи
А. Инвестиции
І. Финансови активи
1.Дялови ценни книжа
2.Дългови ценни книжа
Общо:
ІІ. Банкови депозити
Общо: Раздел А
Б. Парични средства по разплащателни сметки
В. Текущи вземания
1. Други краткосрочни вземания
Общо: Раздел В

Хил. лв.
2012 г.
1255
1251
4
1245
834
235
176
154
83
1
10
60
42
17
1
2346
2342
4

Хил. лв.

Пояснителни
бележки

11.1
11.2
11.3
11
12
13

Година, приключила на
31 декември
2013 г.
2012 г.

1257
2419
3676
469
4145
198
1
1
1

602
1090
1692
558
2250
100
0
0
0
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Раздели, групи, статии

С Т Р. 9 1   

Пояснителни
бележки

Сума на актива (А+Б+В)
Пасиви
А. Резерв за гарантиране на минимална доходност
Б. Нетекущи пасиви
1. Задължения към осигурените лица
Общо: Раздел Б
В. Текущи пасиви
1. Задължения към ПОД
2. Други текущи задължения
Общо: Раздел В
Сума на пасива (А+Б+В)

Година, приключила на
31 декември
2013 г.
2012 г.
4344
2350

14

5

4

15

4330
4330

2342
2342

9
0
9
4344

3
1
4
2350

16

Отчет за всеобхватния доход
Раздели, групи, статии
Приходи
І. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти
2. Oт лихви по банкови депозити и ценни книжа
3. От преоценка на ценни книжа
Всичко приходи от инвестиции
Разходи
І. Разходи за инвестиции
1. От преоценка на ценни книжа
2. Комисиони на инвестиционни посредници
Всичко разходи
II. Положителен резултат от инвестиции
III. Доход за годината

Хил. лв.

Пояснителни Година, приключила на
бележки
31 декември
2013 г.
2012 г.

17
18
19

16
93
879
988

10
59
580
649

20
21

766
1
767
221
221

472
1
473
176
176

22

Отчет за паричните потоци по прекия метод

Наименование на паричните потоци
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Входящи потоци
1. Парични потоци, свързани с осигурените лица
2. Парични потоци от други пенсионни фондове
3. Парични потоци към пенсионноосигурителното дружество
4. Парични потоци от лихви
5. Парични потоци oт сделки с инвестиции
6. Други парични потоци
Всичко: входящи потоци
Изходящи потоци
1. Парични потоци, свързани с осигурените лица
2. Парични потоци към други пенсионни фондове
3. Парични потоци към пенсионноосигурителното дружество
4. Парични потоци от лихви
5. Парични потоци от сделки с инвестиции

Хил. лв.
Година, приключила
на 31 декември
2013 г.

2012 г.

1078
1004
1
75
467
3
2628

834
235

1305

0
207
81
11
2207

1
83
62
5
1287

36
200

С Т Р.
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Година, приключила
на 31 декември

Наименование на паричните потоци
6. Други парични потоци
Всичко: изходящи потоци
Б. Изменение на паричните потоци през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода
Съставител:
К. Стоилкова 	

2013 г.

2012 г.

24
2530
98
100
198

10
1448
-143
243
100

Председател на съвета на директорите:
Л. Векова
Изпълнителен директор:
Ал. Георгиев

811б. – Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2013 г.
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:
Индивидуални партиди
Партиди на резерв за гарантиране на минимална доходност
Увеличение на стойността на нетните активи от:
Постъпления от осигурителни вноски
Прехвърлени средства от други универсални фондове
Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд
Други увеличения
Намаления на стойността на нетните активи от:
Средства за еднократно изплащане на осигурени лица
Средства, изплатени на наследници на осигурени лица
Средства на осигурени лица, преминали в други универсални фондове
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество общо,
в т.ч. за:
Удръжки от осигурителните вноски
Инвестиционна такса
Други такси
Стойност на нетните активи в края на периода, в т.ч.:
Индивидуални партиди
Партиди на резерв за гарантиране на минимална доходност

2012 г.
11050
10950
100
9619
4398
3748
1472
1
885
0
7
505
373

323
268
0
35338
35223
115

220
148
5
19784
19674
110

Oтчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)

Раздели, групи, статии
Активи
А. Инвестиции
І. Финансови активи
1.Дялови ценни книжа
2.Дългови ценни книжа
Общо:
ІІ. Банкови депозити
Общо: Раздел А

Хил. лв.

2013 г.
19784
19674
110
17582
6463
9551
1568
0
2028
3
23
1411
591

Хил. лв.

Пояснителни
бележки

11.1
11.2
11.3
11

Година, приключила на
31 декември
2013 г.

28754
8695
20059
28754
3977
32731

2012 г.

13600
4533
9067
13600
4673
18273
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Раздели, групи, статии

С Т Р. 9 3   

Пояснителни
бележки

Б. Парични средства по разплащателни сметки
В. Текущи вземания
1. Други краткосрочни вземания
Сума на актива (А+Б+В)
Пасиви
А. Резерв за гарантиране на минимална доходност
Б. Нетекущи пасиви
1. Задължения към осигурените лица
Общо: Раздел ( А+Б)
В. Текущи пасиви
1. Задължения към дружеството
2. Други текущи задължения
Общо: Раздел В
Сума на пасива (А+Б+В)

Година, приключила на
31 декември
2013 г.
2661
8
8
35400

2012 г.
1536
2
2
19811

14

115

110

15

35223
35338

19674
19784

61
1
62
35400

27
0
27
19811

12
13

16

Отчет за всеобхватния доход

Раздели, групи, статии
Приходи
І. Приходи от инвестиции
1. От дивиденти
2. От лихви по банкови депозити и ценни книги
3. От преоценка с ценни книжа
Всичко приходи
Разходи
І. Разходи за инвестиции
1. От преоценка с ценни книжа
2. От комисиони на инвестиционни посредници
Всичко разходи
II. Положителен резултат от инвестиции
III. Доход за годината

Хил. лв.

Пояснителни
бележки

17
18
19

20
21
22

Година, приключила на
31 декември
2013 г.

6712
113
791
5808
6712

4637
80
506
4051
4637

5144
5138
6
5144
1568
1568

3165
3161
4
3165
1472
1472

Отчет за паричните потоци по прекия метод

Наименование на паричните потоци

Хил. лв.
Година, приключила на
31 декември
2013 г.

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Входящи потоци
1. Парични потоци, свързани с осигурените лица
2. Парични потоци от други пенсионни фондове
3. Парични потоци от лихви
4. Парични потоци от сделки с инвестиции
5. Парични потоци от ПОД
Всичко: входящи потоци
Изходящи потоци
1. Парични потоци, свързани с осигурените лица
2. Парични потоци към други пенсионни фондове

2012 г.

2012 г.

6463
9551
647
4019
1
20681

4398
3748
338
2157
0
10641

26
1411

7
505

С Т Р.
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Година, приключила на
31 декември

Наименование на паричните потоци

2013 г.
3. Парични потоци към пенсионноосигурителното дружество
4. Парични потоци от лихви
5. Парични потоци от сделки с инвестиции
Всичко: изходящи потоци
Б. Изменение на паричните потоци през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода
Съставител:
К. Стоилкова 	

558
96
17465
19556
1125
1536
2661

2012 г.
372
43
9552
10479
162
1374
1536

Председател на съвета на директорите:
Л. Векова
Изпълнителен директор:
Ал. Георгиев

811в. – Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2013 г.
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч. :
Индивидуални партиди
Увеличение на стойността на нетните активи от:
Постъпления от осигурителни вноски
Прехвърлени средства от други доброволни фондове
Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд
Намаления на стойността на нетните активи от:
Изтеглени средства на осигурени лица
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество общо, в т.ч. за:
Удръжки от осигурителните вноски
Инвестиционна такса
Стойност на нетните активи в края на периода, в т.ч.:
Индивидуални партиди

2013 г.
147
147
121
53
45
23
12
7
4
1
2
256
256

Отчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)

Раздели, групи, статии

Хил. лв.
2012 г.
91
91
68
58
1
9
12
9
3
2
1
147
147

Хил. лв.
Пояснителни
бележки

Година, приключила
на 31 декември
2013 г.

2012 г.

Активи
А. Инвестиции
І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени
в Република България
1.Дългови ценни книжа
2.Дялови ценни книжа
Всичко: Финансови активи, отчитани по справедлива стойност,
издадени в Р.България
ІІ. Банкови депозити
Общо: Раздел А
Б. Парични средства по разплащателни сметки
Сума на актива (А+Б)

11

214

142

11.1.
11.2.

68
128

49
62

196
18
214
43
257

111
31
142
5
147

11.3.
12
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С Т Р. 9 5   
Пояснителни
бележки

Раздели, групи, статии
Пасиви
А. Нетекущи задължения
1. Нетекущи задължения към осигурените лица
Общо: Раздел А
Б. Текущи задължения
Сума на пасива (А+Б)

13
14

Година, приключила
на 31 декември
2013 г.

256
256
1
257

Отчет за всеобхватния доход

Приходи
І. Приходи от инвестиции
1. От лихви по депозити, ценни книги и разпл. сметки
2. От преоценка на ценни книжа
4. Приходи от дивиденти
Всичко приходи
Разходи
І. Разходи за инвестиции
1. От преоценка на ценни книжа
Всичко разходи
ІІ. Финансов резултат
ІІІ. Доход за годината

Година, приключила на
31 декември
2013 г.
2012 г.

15
16
17

4
108
2
114

3
69
2
74

18

91
91
23
23

65
65
9
9

19
19

Отчет за паричните потоци по прекия метод

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Входящи потоци
1. Парични потоци, свързани с осигурените лица
2. Парични потоци от други пенсионни фондове
3. Парични потоци от дивиденти
4. Парични потоци от лихви
5. Парични потоци oт сделки с инвестиции
Всичко: входящи потоци
Изходящи потоци
1. Парични потоци, свързани с осигурените лица
2. Парични потоци към пенсионноосигурителното дружество
3. Парични потоци от сделки с инвестиции
4. Други парични потоци
Всичко: изходящи потоци
Б. Изменение на паричните потоци през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода

5057

Хил. лв.
Година, приключила на
31 декември
2013 г.
   2012 г.

Наименование на паричните потоци

Съставител:
К. Стоилкова 	

147
147
0
147
Хил. лв.

Пояснителни
бележки

Раздели, групи, статии

2012 г.

53
45
1
3
39
141

58
1
0
2
28
89

7
4
91
1
103
38
5
43

9
2
77
0
88
1
4
5

Председател на съвета на директорите:
Л. Векова
Изпълнителен директор:
Ал. Георгиев

С Т Р.
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11. – Управителният съвет на СК „ Лека
атлетика – Слави я“ – Софи я, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 13.09.2014 г. в 15 ч. в София,
ул. Коломан 1, в заседателната зала на ОСК „Славия“, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на клуба; 2.
промени в състава на управителния съвет; 3.
организационни въпроси. Поканват се всички
членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
5475
12. – Управителният съвет на СК „Художествена гимнастика – Славия“ – София, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 13.09.2014 г. в 10 ч. в
София, ул. Коломан 1, в заседателната зала на
ОСК „Славия”, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността
на клуба; 2. промени в управителния съвет; 3.
организационни въпроси. Поканват се всички
членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. 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 независимо от броя на
присъстващите членове. Писмените материали
ще са на разположение на членовете в седалището на клуба.
5476
10. – Управителният съвет на спортен клуб
„Борба Славия 2009“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 14.09.2014 г. в 10 ч. в София, ул. Коломан 1, в заседателната зала на ОСК „Славия“,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на спортен клуб
„Борба Славия 2009“; 2. приемане на изменения
и допълнения на устава на спортен клуб „Борба Славия 2009“; 3. разни. Поканват се всички
членове да присъстват лично или чрез изрично
упълномощени представители. 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 независимо от
броя на присъстващите членове. Писмените
материали ще са на разположение на членовете
в седалището на клуба.
5477
9. – Управителният съвет на спортен клуб
„Биатлон и ски бягане – Славия 1913“, София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете си на 14.09.2014 г. в 15 ч.
в София, ул. Коломан 1, в заседателната зала на
ОСК „Славия“, ет. 2, при следния дневен ред:

ВЕСТНИК
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1. отчет за дейността на спортен клуб „Биатлон
и ски бягане – Славия 1913“ през изтеклата
спортно-състезателна година; 2. промени в
устава на спортен клуб „Биатлон и ски бягане – Славия 1913“; 3. разни. Поканват се всички
членове да присъстват лично или чрез изрично
упълномощени представители. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове. Писмените
материали ще са на разположение на членовете
в седалището на клуба.
5474
7. – Управителният съвет на спортен клуб
„К л у б по баске т бол – С ла ви я“, Софи я, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете си на 15.09.2014 г. в 12 ч.
в София, ул. Коломан 1, ет. 2 – заседателната
зала на ОСК „Славия“, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на клуба през изтеклата
спортно-състезателна година; 2. промени в устава
на клуба; 3. разни. Поканват се всички членове
да присъстват лично или чрез изрично упълномощени представители. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове. Писмените материали
ще са на разположение на членовете в седалището на клуба.
5472
8. – Управителният съвет на СК „Тежка атлетика – Славия“, София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
си на 15.09.2014 г. в 10 ч. в София, ул. Коломан 1,
ет. 2 – заседателната зала на ОСК „Славия“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на клуба през изтеклата спортно-състезателна
година; 2. промени в устава на сдружението; 3.
разни. Поканват се всички членове да присъстват
лично или чрез упълномощени представители. 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
независимо от броя на присъстващите членове.
5473
5. – Управителният съвет на ФК „Бенковски“ – гр. Костенец, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
клуба на 17.09.2014 г. в 18 ч. на стадион „Бенковски“ – Костенец, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на клуба; 2. отчет за
първото полугодие на 2014 г.; 3. приемане на
нов устав на ФК „Бенковски“; 4. приемане на
нов УС на ФК „Бенковски“ и избор на председател. Писмените материали по дневния ред по
провеждане на общото събрание се намират в
седалището на клуба.
5416
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