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ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2014 г.
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за 2014 г.
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от 1999 г. за създаване на дирекция
„Политика по въоръженията“ за разработване, поддържане и прилагане
на класификации и номенклатури на
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОД НО С ЪБРА Н И Е
РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение
на Цент ра лноевропейската инициатива в
състав от 5 членове, както следва:
– з а п а р л а м е н т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – двама;
– за парламентарната група на Движение
за права и свободи – един;
– за парламентарната група на Реформаторски блок – един;
– за парламентарната група на Патриотичен фронт – един.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
Силвия Анастасова Хубенова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Да н иела Вла д и м и рова С а век л иева о т
парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Настимир Ананиев Ананиев от парламентарната група на Реформаторски блок;
Димитър Кирилов Байрактаров от парламентарната група на Патриотичен фронт;
Митхат Сабри Метин от парламентарната
група на Движение за права и свободи.

3. Избира ръководство на делегацията в
състав:
– Настимир А наниев А наниев – ръководител;
– Силвия Анастасова Хубенова – заместник-ръководител.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9036

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегаци я на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във
връзка с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от
Статута на Съвета на Европа
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа в състав от 6 основни
представители и 6 заместващи представители,
както следва:
– з а п а р л а м ен т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – двама основни и един заместващ;
– за парламентарната група на БСП лява
България – един основен и един заместващ;
– за парламентарната група на Движение
за права и свободи – един основен и един
заместващ;
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– за парламентарната група на Реформаторски блок – един основен;
– за парламентарната група на Патриотичен фронт – един основен;
– за парламентарната група на Български
демократичен център – един заместващ;
– за парламентарната група на партия
АТАК А – един заместващ;
– за парламентарната група на АБВ – един
заместващ.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
а) основни представители:
Джема Маринова Грозданова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Данаил Димитров Кирилов от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Антони Антониев Тренчев от парламентарната група на Реформаторски блок;
Валери Симеонов Симеонов от парламентарната група на Патриотичен фронт;
Мустафа Сали Карадайъ от парламентарната група на Движение за права и свободи;
Янаки Боянов Стоилов от парламентарната
група на БСП лява България;
б) заместващи представители:
Милена Цветанова Дамянова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Валери Мирчев Жаблянов от парламентарната група на БСП лява България;
Хамид Бари Хамид от парламентарната
група на Движение за права и свободи;
Кънчо Янев Филипов от парламентарната
група на Български демократичен център;
Десислав Славов Чуколов от парламентарната група на партия АТАК А;
Росица Йорданова Янакиева-Костадинова
от парламентарната група на АБВ.
3. Избира ръководство на делегацията в
състав:
– Джема Маринова Грозданова – ръководител;
– Антони Антониев Тренчев – заместникръководител;
– Валери Симеонов Симеонов – заместник-ръководител;
– Янаки Боянов Стоилов – заместникръководител.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9037
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за избиране на постоянна делегаци я на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Процеса за сътрудничество в
Югоизточна Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Процеса за сътрудничество в Югоизточна
Европа в състав от 5 основни представители
и 3 заместващи представители, както следва:
– з а п а р л а м ен т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – двама основни и един заместващ;
– за парламентарната група на БСП лява
България – един основен;
– за парламентарната група на Движение
за права и свободи – един основен;
– за парламентарната група на Реформаторски блок – един основен;
– за парламентарната група на Патриотичен фронт – един заместващ;
– за парламентарната група на Български
демократичен център – един основен;
– за парламентарната група на АБВ – един
заместващ.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
а) основни:
Диана Иванова Йорданова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Корман Якубов Исмаилов от парламентарната група на Реформаторски блок;
Стефан Георгиев Кенов от парламентарната група на Български демократичен център;
Филип Стефанов Попов от парламентарната група на БСП лява България;
Джевдет Ибрям Чакъров от парламентарната група на Движение за права и свободи;
б) заместващи:
Менда Кирилова Стоянова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Христиан Радев Митев от парламентарната
група на Патриотичен фронт;
Мариана Георгиева Тодорова от парламентарната група на АБВ.
3. Избира за ръководител на делегацията
Цецка Цачева Данговска.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9038
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РЕШЕНИЕ

за избиране на пос тоянна делегаци я на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Черноморското икономическо
сътрудничество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Черноморското икономическо сътрудничество в състав от 5 членове, както следва:
– з а п а р л а м е н т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – двама;
– за парламентарната група на БСП лява
България – един;
– за парламентарната група на Движение
за права и свободи – един;
– за парламентарната група на Патриотичен фронт – един.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
Красимир Любомиров Велчев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Павел Алексеев Христов от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Полина Кръстева Карастоянова от парламентарната група на Патриотичен фронт;
Петър Георгиев Кънев от парламентарната
група на БСП лява България;
Рамадан Байрам Аталай от парламентарната група на Движение за права и свободи.
3. Избира ръководство на делегацията в
състав:
– Полина Кръстева Карастоянова – ръководител;
– Павел Алексеев Христов – заместникръководител.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9039

РЕШЕНИЕ

за избиране на пос тоянна делегаци я на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея по франкофония
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
по франкофония в състав от 4 членове, както
следва:
– з а п а р л а м ен т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – един;
– за парламентарната група на БСП лява
България – един;
– за парламентарната група на Реформаторски блок – един;
– за парламентарната група на АБВ – един.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
Корнелия Добрева Маринова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Димитър Григоров Шишков от парламентарната група на Реформаторски блок;
Иван Костадинов Станков от парламентарната група на АБВ;
Драгомир Велков Стойнев от парламентарната група на БСП лява България.
3. Избира ръководство на делегацията в
състав:
– Иван Костадинов Станков – ръководител;
– Корнелия Добрева Маринова – заместник-ръководител.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9040

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната
асамблея по православие
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната
асамблея по православие в състав от 5 членове, както следва:
– з а п а р л а м ен т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – един;
– за парламентарната група на БСП лява
България – един;
– за парламентарната група на Движение
за права и свободи – един;
– за парламентарната група на Патриотичен фронт – един;
– за парламентарната група на партия
АТАК А – един.
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2. Избира състав на делегацията, както
следва:
Евгени Димитров Стоев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Юлиан Кръстев Ангелов от парламентарната група на Патриотичен фронт;
Волен Николов Сидеров от парламентарната група на партия АТАК А;
Васил Миланов Антонов от парламентарната група на БСП лява България;
Йордан Кирилов Цонев от парламентарната група на Движение за права и свободи.
3. Избира за ръководител на делегацията
Васил Миланов Антонов.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9041

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния
съюз
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
в състав от 5 членове, както следва:
– з а п а р л а м е н т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – двама;
– за парламентарната група на БСП лява
България – един;
– за парламентарната група на Движение
за права и свободи – един;
– за парламентарната група на Патриотичен фронт – един.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
Цецка Цачева Данговска от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Димитър Борисов Главчев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Красимир Дончев Каракачанов от парламентарната група на Патриотичен фронт;
Михаил Райков Миков от парламентарната
група на БСП лява България;
А л иосма н Ибра и м И мамов о т парламентарната група на Движение за права и
свободи.
3. Избира ръководство на делегацията в
състав:

ВЕСТНИК
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– Цецка Цачева Данговска – ръководител;
– Димитър Борисов Главчев – заместникръководител.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9042

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегаци я на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съюза за Средиземноморието
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Съюза за Средиземноморието в състав
от 3 членове, както следва:
– за парламентарната група на ПП ГЕРБ –
един;
– за парламентарната група на БСП лява
България – един;
– за парламентарната група на Движение
за права и свободи – един.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
Светлана Ангелова Найденова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Станислав Димитров Анастасов от парламентарната група на Движение за права
и свободи;
Атанас Тодоров Мерджанов от парламентарната група на БСП лява България.
3. Избира за ръководител на делегацията
Станислав Димитров Анастасов.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9043

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегаци я на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
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РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на НАТО в състав от 6 членове, както следва:
– з а п а р л а м е н т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – двама;
– за парламентарната група на БСП лява
България – един;
– за парламентарната група на Движение
за права и свободи – един;
– за парламентарната група на Реформаторски блок – един;
– за парламентарната група на Български
демократичен център – един.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
Пламен Иванов Манушев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Валентин Иванов Радев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Петър Владиславов Славов от парламентарната група на Реформаторски блок;
Румен Маринов Йончев от парламентарната група на Български демократичен център;
Четин Хюсеин Казак от парламентарната
група на Движение за права и свободи;
Ангел Петров Найденов от парламентарната група на БСП лява България.
3. Избира ръководство на делегацията в
състав:
– Пламен Иванов Ман у шев – ръководител;
– Петър Владиславов Славов – заместник-ръководител;
– Четин Хюсеин Казак – заместник-ръководител.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9044

РЕШЕНИЕ

за избиране на пос тоянна делегаци я на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея

ВЕСТНИК
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на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в състав от 5 основни
представители и 5 заместващи представители,
както следва:
– з а п а р л а м ен т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – двама основни и двама заместващи;
– за парламентарната група на БСП лява
България – един основен;
– за парламентарната група на Движение
за права и свободи – един основен;
– за парламентарната група на Реформаторски блок – един основен;
– за парламентарната група на Патриотичен фронт – един заместващ;
– за парламентарната група на Български
демократичен център – един заместващ;
– за парламентарната група на АБВ – един
заместващ.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
а) основни членове:
Десислава Вълчева Атанасова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Лъчезар Богомилов Иванов от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Димитър Андреев Делчев от парламентарната група на Реформаторски блок;
Кристиан Иванов Вигенин от парламентарната група на БСП лява България;
Лютви А хмед Местан от парламентарната
група на Движение за права и свободи;
б) заместващи членове:
Ирена Иванова Коцева от парламентарната
група на ПП ГЕРБ;
Владимир Цветанов Тошев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Милен Василев Михов от парламентарната
група на Патриотичен фронт;
Христо Георгиев Тодоров от парламентарната група на Български демократичен
център;
Кирил Петров Цочев от парламентарната
група на АБВ.
3. Избира ръководство на делегацията в
състав:
– Десислава Вълчева Атанасова – ръководител;
– Кристиан Иванов Вигенин – заместник-ръководител;
– Димитър Андреев Делчев – заместникръководител.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9045
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 204 320 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60к от
Закона за съдебната власт за четвъртото
тримесечие на 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“ по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к, ал. 2 от Закона
за съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
17 декември 2014 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8976
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 422
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на културата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Министерството на културата.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на културата, приет с
Постановление № 176 на Министерския съвет
от 2013 г. (ДВ, бр. 74 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от
17 декември 2014 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на културата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на дейността, функциите
и числеността на персонала в административните звена на Министерството на културата,
наричано по-нататък „Министерството“.
Чл. 2. (1) Министерството на културата
е юридическо лице на бюджетна издръжка
със седалище София, бул. Александър Стамболийски 17.
(2) Министерството на културата е администрация, която подпомага министъра на
културата при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му
и извършва дейности по административното
обслужване на гражданите и юридическите
лица.
Г л а в а

в т о р а

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
Раздел I
Правомощия на министъра
Чл. 3. (1) Министърът на културата, наричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт,
който разработва, организира, координира и
контролира осъществяването на държавната
политика в областта на културата.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството.
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Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от двама
заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Чл. 5. (1) Министърът:
1. ръководи разработването на стратегическите цели и приоритети на политиката в
областта на културата;
2. организира разработването на краткосрочни програми, както и текущата дейност
на Министерството за постигане целите на
политиката в областта на културата;
3. създава условия за участие в обсъждането
и провеждането на държавната политика в
областта на културата с граждански сдружения
и неправителствени организации, работещи в
областта на културата, като осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, реализацията и мониторинга на отделни
програми и проекти за осъществяването є;
4. ръководи разработването на секторни
политики за развитието на сценичните изкуства и филмовото изкуство;
5. осъществява контрол по спазването на
разпоредбите на Закона за авторското право
и сродните му права и на Закона за културното наследство;
6. участва в разработването, организирането, координирането и контролирането на
изпълнението на държавната политика, свързана с членството на Република България в
Европейския съюз; предлага и провежда мерки
за въвеждане на стандартите и законодателството на Европейския съюз в областта на
своите правомощия;
7. ръководи разработването и осъществява
политиката на Министерството за участие в
програми и проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз и от
други международни програми;
8. организира, координира и контролира
преговорите, сключването и изпълнението на
многостранни и двустранни международни
договори, споразумения за сътрудничество в
областта на културата, както и други договори
в областите на своята дейност;
9. участва в пленарни заседания на Народното събрание и в заседания на парламентарните комисии;
10. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за
парламентарен контрол;
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11. ръководи подготовката на проекти на
нормативни актове в областта на културата;
12. прави предложения за изменение на
действащи и за приемане на нови нормативни
актове съгласно правомощията си;
13. упражнява правата на собственост на
държавата и по възлагане на управлението в
едноличните търговски дружества с държавно
имущество; осъществява правата на държавата
като акционер или съдружник в търговските
дружества;
14. координира и контролира дейността
по управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на Министерството;
15. координира и контролира дейностите
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
16. организира и осъществява дейността
по предоставяне на концесии на недвижими
културни ценности и изпълнението на концесионните договори съгласно Закона за културното наследство и Закона за концесиите;
17. осъществява финансово подпомагане
на културни инициативи от Националния
културен календар и обявява конкурси за подпомагане на творчески проекти в различните
области на изкуствата;
18. осъществява постоянно сътрудничество с органите на изпълнителната власт и с
органите на местното самоуправление с цел
ефективна регионална и местна културна
политика и ресурсното є подпомагане;
19. прави предложения до Министерския
съвет за създаване, преобразуване и закриване
на държавни културни институти;
20. прави предложения до Министерския
съвет за създаване, преобразуване и закриване
на българските културни институти в чужбина и осъществява методическо и финансово
ръководство на тяхната дейност;
21. съдейства за приобщаване на българите в чужбина към целите на националната
културна политика;
22. сключва договори с директорите на държавни културни институти за осъществяване
на творческата им дейност, при условие че
необходимите за това средства са в рамките на
разходите по бюджета на културния институт
за съответната година;
23. осъществява други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел II
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Министърът образува на свое
п ряко под чинение поли т и ческ и кабинет,
който го подпомага при формулирането и
разработването на конкретни решения за
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провеждане на правителствената политика
и при представянето на тази политика пред
обществото.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
(3) Към политическия кабинет министърът
може да назначава по трудово правоотношение
съветници, експерти и технически сътрудници.
(4) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето на
стратегии, програми и решения, осигуряващи
провеждането на правителствената политика
в сферата на правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра
и на Министерството с другите органи на
държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията
на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на
министъра с обществеността.
Чл. 7. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на кабинета:
1. организира работата на политическия
кабинет на министъра, участва в съвещанията,
ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата
си с политическите кабинети на останалите
членове на Министерския съвет;
2. информира министъра за хода на ежедневната работа в Министерството, преглежда
и насочва по компетентност и съгласува с
главния секретар текущата дейност на администрацията;
3. изготвя работната програма на министъра по повод на негови посещения, срещи
и пътувания и координира подготовката на
докладите и необходимите материали за неговите срещи и международни участия;
4. организира и контролира работата на
експертите и техническите сътрудници към
политическия кабинет;
5. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани;
6. участва в обсъждането на становища по
приоритетни актове на Министерския съвет,
свързани с дейността на Министерството;
7. координира изпълнението на приоритетите на Министерството и на програмата на
правителството в областта, в която министърът
има правомощия;
8. организира подготовката и следи за изпълнението на работната програма на министъра
и обобщава предложенията на членовете на
кабинета за допълнение на тази програма;
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9. съгласува с директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ медийните
изяви на членовете на политическия кабинет.
Чл. 8. Парламентарният секретар:
1. организира връзк ите на минист ъра
с парламентарните групи и комисиите на
Народното събрание и при необходимост го
представлява пред тях;
2. осигурява свързаните с работата на
Министерството материали от дейността на
Народното събрание и неговите комисии;
3. участва в разработването на проекта на
законодателна програма на Министерството
и контролира нейното изпълнение;
4. информира министъра за предложените
промени във внесените проекти на закони,
които са в сферата на неговите правомощия;
5. информира за дебатите, повдигнатите
въпроси и приетите решения от парламентарните комисии, свързани с работата на
Министерството;
6. предоставя информация относно приетите закони и решения на Народното събрание и
я предоставя за анализ и оценка на началника
на политическия кабинет;
7. координира и участва в изработването
на отговори на актуални въпроси и питания
от народни представители;
8. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите от внасянето
им за разглеждане в Министерския съвет
до обнародването им в „Държавен вестник“;
9. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет и
с парламентарните секретари на дру гите
министерства.
Чл. 9. Директорът на дирекция „Връзки с
обществеността и протокол“:
1. планира дългосрочната медийна политика на министъра;
2. организира проучвания на общественото
мнение с цел планиране на адекватна медийна
политика по дадена проблематика;
3. координира връзките с медиите с цел
редовно осигуряване на информация за дейност та на Министерството в публичното
пространство;
4. координира съгласувано с началника на
кабинета медийното отразяване на дейността
на министъра, на заместник-министрите и на
служителите в Министерството;
5. организира и участва в срещите и посещенията на министъра и на заместник-министрите в страната и в чужбина и отразяването
им от медиите;
6. при необходимост участва в подготовката на отговорите на министъра по повод
парламентарния контрол;
7. организира и контролира постъпването
на информация на страницата на Министерството в интернет.
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СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 10. (1) Министерството е структурирано в една главна дирекция, 10 дирекции,
инспекторат, звено за вътрешен одит, служител
по сигурността на информацията и финансов
контрольор.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена на Министерството е 147 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена е
посочена в приложението.
Чл. 11. (1) Министърът утвърждава структурата на административните звена и щатните разписания по предложение на главния
секретар.
(2) Минист ърът назначава държавните
служители и сключва договори с другите
служители в Министерството.
(3) Министърът може да възложи своите
правомощия или отделни свои правомощия
по служебното правоотношение с лицата от
администрацията на главния секретар.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 12. Главният секретар осъществява
административното ръководство на общата
и специализираната администрация на Министерството, като:
1. осигурява организационната връзка между политически кабинет и административните
звена в Министерството;
2. организира разпределението на задачите между административните звена в Министерството с цел създаване на условия за
нормална и ефективна работа на служителите
в Министерството;
3. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. контролира и отговаря за работата с
документите и тяхното съхраняване;
5. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
6. планира и отчита изпълнението на ежегодните цели на Министерството;
7. координира и контролира дейностите,
свързани с управлението на собствеността,
осъществяване на бюджетния процес и финансирането на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра;
8. изпълнява и други функции и задължения, възложени с нормативен акт или със
заповед на министъра.
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Раздел III
Инспекторат
Чл. 13. (1) Инспекторатът е звено на пряко
подчинение на министъра, което осигурява
изпълнението на контролните му функции
и осъществява контрол върху дейността на
Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.
(2) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, проверки по сигнали или при случаи с обществен
отзвук, както и последващи проверки. Проверките се извършват въз основа на писмена
заповед на министъра.
(3) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно и
точно изясняване на проверяваните проблеми
и предлагане на мерки за решаването им.
(4) Инспекторатът:
1. извършва проверки по организацията и
ефективността на административната дейност
на Министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра;
2. извършва проверки за спазването на
правилата за организация на работата в Министерството;
3. осъществява дейности по разкриване и
предотвратяване на корупцията в Министерството и във второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
4. проверява изпълнението на плана за
действие на съответната администрация, включително изпълнението на дадените препоръки
от инспектората, омбудсмана и от външния
одит съобразно своята компетентност;
5. извършва проверки на сигналите, молбите
и жалбите срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
администрацията;
6. прави предложения за образуване на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите
в държавната администрация и на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
7. извършва проверки и изпраща информация до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси;
8. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за неговото ограничаване;
9. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра;
10. представя ежегоден отчет за дейността
си пред министъра.
(5) При осъществяване на своите функции
инспекторите на Министерството имат пра-
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во да изискват документи, данни, сведения,
справки и други носители на информация от
проверяваните лица, които са необходими за
извършване на проверките. Служителите в
Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра са длъжни
да оказват пълно съдействие на инспекторите
при осъществяване на функциите им.
Раздел IV
Звено за вътрешен одит
Чл. 14. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на министъра и докладва
директно на него.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността
по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Министерството,
включително на разпоредителите със средства
на Европейския съюз и на разпоредителите с
бюджет към министъра.
(3) Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие със Закона за
вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС),
Стандартите за вътрешен одит в публичния
сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута за вътрешен одит и утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
3-годишен стратегически план и годишен план
за дейността си, които съгласува с министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност съгласно
чл. 36 ЗВОПС;
4. дава независима и обективна оценка на
министъра за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието
на дейността със законите, подзаконовите
нормативни актове, вътрешните актове и
договорите; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
създадената организаци я по опазване на
активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите
ангажименти;
7. консултира министъра по негово искане
при условията на чл. 8 ЗВОПС;
8. представя одитен доклад на министъра и
обсъжда с него и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите
от всеки извършен одитен ангажимент;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление
и контрол, подпомага ръководителите на
одитираните структури при разработването
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на план за действие за изпълнение на препоръките и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит
в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.
Раздел V
Служител по сигурността на информацията
Чл. 15. (1) Служителят по сигурността
на информацията е на пряко подчинение на
министъра.
(2) В изпълнение на възложените му със
Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на
информацията:
1. следи за спазването на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация и на други нормативни актове,
регламентиращи защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация, както и води на отчет случаите
на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води
регистър на проучените лица;
6. отговаря за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
Министерството;
7. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
8. организира и провежда обучението на
служителите в Министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
9. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация;
10. води регистратура за класифицирана
информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване
на класифицираната информация;
11. разработва и поддържа плановете на
Министерството за привеждане в различни
степени на готовност за военно време и за
управление при кризи;
12. организира подготовката и защитата на
служителите от системата на Министерството

БРОЙ 106

ДЪРЖАВЕН

при положение на война, при военно положение и при бедствия, аварии и катастрофи;
13. осъществява връзки и взаимодействие
с органите на централната администрация
по отношение на управлението при кризи и
отбранително-мобилизационната подготовка.
Раздел VI
Финансов контрольор
Чл. 16. (1) Финансови ят контрольор е
пряко подчинен на министъра и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение за
законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор
се определят с вътрешни актове в съответствие
с указанията на министъра.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 17. Общата администрация е организирана в 4 дирекции:
1. дирекция „Административно обслужване
и човешки ресурси“;
2. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
3. дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“;
4. дирекция „Управление на собствеността“.
Чл. 18. Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“:
1. организира цялостната дейност на прием ната на Минист ерст во т о по а дм инистративното обслужване на физическите и
юридическите лица на принципа „едно гише“;
2. осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодна дейност,
архивиране и съхраняване на документацията
на Министерството, изготвя заверени копия
на документи, съхранявани в архива, организира експертиза за ценността на документите,
тяхната обработка и предаване в Централния
държавен архив;
3. систематизира и съхранява документите
от текущия архив и осигурява информация
за получената и изпратената кореспонденция;
4. организира информирането на дирекциите относно актовете на Министерския съвет,
отнасящи се до дейността на Министерството
и на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
5. организира и координира дейностите
по реализиране на електронното управление;
6. отговаря за поддръжката на моторните
превозни средства, стопанисвани от Министерството, и организира и осъществява
транспортното обслужване;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

7. организира пропускателния режим и
охраната в сградата на Министерството;
8. организира и осъществява снабдяването,
ползването, съхранението, поддръжката и
ремонта на стоково-материалните ценности;
9. организира и осъществява почистването
на сградата на Министерството;
10. организира дейността по набирането на
кадри, организира и участва в провеждането на
конкурсни процедури по Закона за държавния
служител и Кодекса на труда;
11. изготвя всички актове, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения,
съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;
12. организира, координира и подпомага
дейността по разработване, актуализиране и
утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите;
13. изготвя и актуализира длъжностни и
поименни разписания на длъжностите, както
и справки за движението на кадрите в Министерството;
14. актуализира в съответствие с изискванията на нормативните актове индивидуалните
основни работни заплати в Министерството,
както и заплатите на ръководителите на организациите от системата на Министерството
и левовите основни месечни работни заплати
на персонала на българските културни институти в чужбина;
15. организира дейностите по обучението
и повишаването на квалификацията на служителите;
16. организира и контролира дейността по
оценяване на изпълнението на служителите
в Министерството;
17. контролира спазването на нормите за
безопасни и здравословни условия на труд;
18. участва в подготовката на противопожарните планове.
Чл. 19. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. предоставя на средствата за масово
осведомяване информация за дейността на
Министерството и за публичните изяви на
министъра, за които се предвижда медийно
отразяване;
2. организира пресконференции и интервюта на министъра и на заместник-министрите;
3. ежедневно подготвя преглед на централния печат и печатен бюлетин за министъра, за
заместник-министрите и за главния секретар;
4. подготвя проекти на съобщени я до
средствата за масово осведомяване към всеки
внесен от министъра законопроект или подзаконов акт в Министерския съвет;
5. изготвя проекти на програми и организира пребиваването на чуждестранни делегации и гости;
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6. организира протоколни срещи на министъра, заместник-министрите, началника на
политическия кабинет и на главния секретар;
7. поддържа информацията, необходима
за ос ъщес т вя ва не т о на меж д у народ н и т е
контакти;
8. поддържа и осъвременява страницата на
Министерството в интернет, като публикува
текуща и актуална информация;
9. координира програмата на министъра,
заместник-министрите, главния секретар и
на други служители на Министерството при
официални и работни посещения в чужбина и
изготвя заповеди за командировка в чужбина.
Чл. 20. Дирекция „Бюджет и финансовосчетоводни дейности“:
1. създава система за набиране и анализ
на информация по предварително утвърдени
параметри от всички звена на Министерството
и от второстепенните разпоредители с бюджет;
2. участва съвместно със специализираната
администрация по ресори в подготовката на
стратегии и програми за политиката на правителството в сферата на културата;
3. разработва проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза по Единната бюджетна
класификация и по програми;
4. изготвя месечното разпределение на
бюджета по икономически елементи на Единната бюджетна класификация и предлага за
утвърждаване от министъра разпределението
на бюджета по второстепенни разпоредители,
подготвя предложения за промени по бюджета
и ги отразява;
5. организира и контролира изпълнението
на бюджета на Министерството и на второстепенните разпоредители, залага месечни
лимити и одобрява плащания чрез системата
„СЕБРА“;
6. изготвя периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на
сметките за средства от Европейския съюз, на
сметките за чужди средства и на сметките за
средствата от други международни програми
на Министерството, консолидирани финансови отчети и периодични и годишни отчети в
програмен формат;
7. разпределя и предлага за утвърждаване
числеността на държавните културни институти – второстепенни разпоредители с бюджет
към министъра, с изключение на тези, прилагащи системата на делегирани бюджети;
8. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на администрацията на Министерството в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните предприятия и
приложимите счетоводни стандарти и документи в тази област;
9. участва в разработването на проекти
на нормативни актове и програми, свързани
с финансирането на културата; подпомага
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разработването на финансовите обосновки
към проекти на нормативни актове;
10. отговаря за съхраняването и ползването
на счетоводния архив;
11. издава удостоверения за осигурителен
доход и подготвя документи за пенсиониране;
12. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
13. изготвя месечните ведомости за заплати
на администрацията и извършва плащанията
в Министерството;
14. организира финансирането и отчитането на проекти в областта на културата от
Структурните фондове на Европейския съюз
и други международни програми и проекти;
15. анализира периодичните и годишните счетоводни отчети, дава становища за
приемане на годишните счетоводни отчети,
разпределянето на печалбата, даването на
тантиеми за управителните органи, освобождаването от отговорност на управителните
органи за съответната финансова година на
едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на едноличния
собственик на капитала.
Чл. 21. Дирекция „Управление на собствеността“:
1. проучва необходимостта от ново строителство, реконструкции, основни ремонти, доставки на машини и съоръжения, обзавеждане
и оборудване за нуждите на Министерството
и на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
2. изготвя техническите задания за възлагане на проектиране и строителство на нови
обекти и реконструкция на съществуващите
и техническите спецификации относно процедурите по Закона за обществените поръчки;
3. организира и провежда експертни технически съвети за приемане на изготвените
проекти за строителство и ремонти;
4. осъществява ефективен контрол по реализирането на проектите, посочени в поименните списъци за дълготрайни материални
активи, строителство и ремонти;
5. организира и участва в приемателни
комисии за построените или реконструираните обекти;
6. осигурява поддържането на сградния
фонд, инсталациите и съоръженията;
7. осиг у рява разрешени я за пускане в
експлоатация и ползване на обектите на
Министерството;
8. организира и участва в комисии за установяване на щетите при природни бедствия
на обекти – държавна собственост, предоставени на Министерството и на държавните
културни институти;
9. анализира и документира собствеността,
предоставена на Министерството и на държавните културни институти;
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10. документира собствеността, предоставена на държавните културни институти,
ана лизира и док у ментира собственост та,
предоставена на Министерството, и предлага
предприемането на действия по законосъобразното и ефективното управление;
11. организира провеждането на процедури
за отдаване под наем на недвижими имоти – държавна собственост;
12. организира фактическото приемане на
предоставените за управление имоти;
13. организира премахването на негодните
за ползване имоти;
14. поддържа регистър на имотите на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
15. подготвя и извършва фактическото предаване на имоти с отпаднала необходимост
за Министерството;
16. отговаря за правилното използване,
стопанисване и управление на недвижимата – публична и частна държавна, собственост,
предоставена на Министерството, и на ведомствения жилищен фонд на Министерството;
17. изготвя и предлага съвместно с дирекция
„Бюджет и финансово-счетоводни дейности“
за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи със
съпътстващата ги документация.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 22. Специализираната администрация
е организирана в една главна дирекция и 6
дирекции:
1. Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“;
2. дирекция „Културно наследство, музеи
и изобразителни изкуства“;
3. дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“;
4. ди рек ц и я „Европейск и п рог рам и и
проекти“;
5. дирекция „Международни и регионални
дейности“;
6. дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“;
7. дирекция „Авторско право и сродните
му права“.
Чл. 23. (1) Главна дирекция „Инспекторат
за опазване на културното наследство“:
1. контролира изпълнението на изискванията на Закона за културното наследство
от физическите и юридическите лица при
условията и по реда на действащото законодателство;
2. осъществява предварителен, текущ и
последващ контрол за спазване изискванията на Закона за културното наследство и
на издадените въз основа на него актове,
свързани със:
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а) извършване на теренни и подводни археологически проучвания;
б) прилагането и изпълнението на изискванията и мерките по териториалноустройствена
защита на недвижимите културни ценности;
в) опазване на движимите и недвижимите
културни ценности в музеите;
г) извършване на консервация и реставрация на движимите и недвижимите културни
ценности;
д) изпълнение на сключените концесионни
договори;
е) опазване на книжовни и литературни
културни ценности, съхранявани в библиотечните колекции – български, славянски,
ориенталски и други чуждоезикови ръкописи,
архивни документи, редки, ценни и старопечатни издания;
ж) извършване на възмездени прехвърлителни сделки с движими културни ценности,
износ и временен износ на движими културни
ценности;
з) възпроизвеждане и разпространение на
културни ценности;
3. организира процедури по съгласуване и
издаване на разрешения, за които компетентен
орган е министърът на културата;
4. води следните регистри по Закона за културното наследство и организира процедурите
по издаване на необходимите разрешения и
удостоверения:
а) регистър на специалните технически
средства за извършване на теренни проучвания;
б) регистър на нумизматичните дружества,
които могат да извършват идентификация
и регистрация на монети и монетовидни
предмети;
в) регистър на разрешенията за износ и
временен износ на движими културни ценности
от митническата територия на Общността и
на сертификатите за износ по чл. 128, ал. 3
от Закона за културното наследство от територията на Република България към други
държави – членки на Европейския съюз, и
на отказите за издаването им;
г) регистър на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности по чл. 115
от Закона за културното наследство;
5. координира, организира и контролира
дейността по връщането на незаконно изнесени
културни ценности – национално богатство;
6. контролира спазването на нормативните
актове по комплектуването, съхраняването,
отчетността, консервацията, реставрацията
и представянето на дви ж имото култ у рно
наследство;
7. извършва проверки намясто или по
документи и прилага предвидените в Закона
за културното наследство принудителни административни мерки;
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8. съставя актове за установяване на извършени административни нарушения;
9. участва в разработването на нормативни
актове, свързани с опазването и представянето
на културните ценности, библиотечното дело,
музейното дело и изобразителните изкуства;
10. участва със свой представител в Съвета
за теренни проучвания;
11. дава указания за укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи
при наличие на обстоятелства, застрашаващи
недвижима културна ценност от увреждане
или разрушаване;
12. участва в комисиите по чл. 73 от Закона
за културното наследство;
13. участва в комисиите за приемане на
обекти по чл. 83 от Закона за културното наследство, в държавните приемателни комисии
по Закона за устройство на територията и в
приемателни комисии, когато възложител е
министърът;
14. организира дейността по издаване на
разрешения на музеите – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, при
извършване на правни сделки с културни
ценности от обменния им фонд;
15. подпомага министъра при издаване
на разрешения за извършване на дейности
по консервация и реставрация на движими
културни ценности – национално богатство;
16. подготвя становища и организира процедурите по съгласуване при бракуване на
движими културни ценности от фондовете
на националните, регионалните и общинските музеи и участва със свой представител в
комисиите по ликвидация;
17. уведомява министъра в случаите, когато
държавата има право да придобие като първи купувач чрез възмездни прехвърлителни
сделки движими културни ценности, идентифицирани и регистрирани съгласно Закона за
културното наследство;
18. организира образуването и провеждането на административнонаказателните
производства и преписки за административни
нарушения по Закона за културното наследство и осъществява процесуално представителство по административнон аказателните
производства по Закона за културното наследство.
(2) Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ е структурирана в централно управление и в регионални
инспекторати по опазване на култ у рното
наследство.
(3) Регионалните инспекторати се създават във всеки от районите за планиране по
смисъла на Закона за регионалното развитие.
(4) Правомощията на инспекторите в регионалните звена се осъществяват в района
за планиране по ал. 3, а по разпореждане на
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главния директор на главната дирекция – и
в други райони.
(5) Материалните и организационно-техническите условия за дейността на инспекторатите по ал. 3 се осигуряват от областните
управители на територията на района по ал. 3.
Чл. 24. (1) Дирекция „Културно наследство,
музеи и изобразителни изкуства“:
1. подпомага министъра при определянето
на стратегията, приоритетите и механизмите
за провеждане на държавната културна политика в сферата на културното наследство,
музеите и изобразителните изкуства;
2. подпомага министъра при осъществяване на предвидените в Закона за културното
наследство и в други нормативни актове
ръководни, регистрационни, разрешителни
и съгласувателни функции;
3. предлага приоритетите за дигитализация на движимото и недвижимото културно
наследство;
4. води следните регистри по Закона за културното наследство и организира процедурите
по издаване на необходимите разрешения и
удостоверения:
а) регистър на музеите;
б) регистър на лицата по чл. 96, ал. 3 от
Закона за културното наследство, които могат
да участват в комисия за идентификация на
културни ценности;
в) регистър на движимите културни ценности и база данни за тях;
г) публичен регистър на лицата, които имат
право да извършват дейности по консервация
и реставрация на културни ценности;
д) регистър на разрешенията за теренни
археологически проучвания;
5. събира, анализира, обобщава и предоставя информация, свързана с опазването на
културното наследство, музейното дело и с
изобразителните изкуства;
6. участва в разработването на нормативни
актове, свързани с опазването на културното
наследство и представянето на културните
ценности, с музейното дело и изобразителните изкуства;
7. анализира нормативната уредба в областта на културното наследство и прави
мотивирани предложения за актуализирането
є или за приемането на нови актове;
8. оказва методическа и експертна помощ
на музеите и галериите, на общините и на
физически и юридически лица;
9. организира национални представителни
изложби в страната и в чужбина с движими
културни ценности от фондовете на музеите;
10. подпомага и координира изложбената
дейност на българските музеи и галерии в
чужбина и на чуждестранните музеи и галерии у нас;
11. предлага тематиката и организира подготовката на сесии на експертните комисии за
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държавно финансиране на творчески проекти
в областта на музейното дело и изобразителните изкуства и подготвя специализираната
част на договорите;
12. координира и съдейства за провеждане
на национални и международни научни и културни прояви по проблемите на движимото
и недвижимото културно наследство, музеите
и изобразителните изкуства;
13. подпомага международното сътрудничество в областта на опазването и представянето на културното наследство, музейното
дело и изобразителните изкуства;
14. подпомага повишаването на професионалната квалификация на специалистите в
областта на музейното дело, консервацията
и реставрацията на културното наследство;
15. подготвя становища за съгласуване
на заданията за музейни сгради, тематикоекспозиционните документи и проектите за
художествено-пространствено оформление
на музеите;
16. дава становища за: създаване, преобразуване и закриване на музеите и галериите; придобиване и отнемане на статут на
държавен културен институт с национално
значение на музей; предоставяне на статут
„регионален“ на общински музеи; размера на
допълнителните средства, осигурявани целево
за регионалните музеи от държавния бюджет;
проектобюджетите на музеите и галериите в
системата на Министерството; правилници на
музеите и галериите по смисъла на Закона
за културното наследство; предоставянето
за ползване на движими културни ценности – държавна собственост;
17. организира и координира работата на
Съвета за визуални изкуства;
18. участва със свой представител в Съвета
за теренни проучвания и координира дейността
по издаване от министъра на разрешения за
теренни археологически проучвания;
19. организира и координира работата на
Музейния съвет и изготвя становищата, произтичащи от решенията на съвета;
20. организира и координира провеждането
на националните срещи с музеите;
21. осъществява координация с Националния институт за недвижимо културно наследство и с Центъра за подводна археология;
22. подпомага дирекция „Административно
обслужване и човешки ресурси“ при провеждането на конкурси за заемане на длъжности
в дирекцията и на длъжност „директор“ на
музеи и галерии, които са второстепенни
разпоредители с бюджет към министъра, и
участва със свой представител в комисиите
за избор на директор на музеите и галериите;
23. организира процедурата по отпускане
на целева подкрепа и участва в подготовката на конкурсите за държавно подпомагане
на проекти в областта на музейното дело и
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изобразителните изкуства, предлага стандарти
за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата дейности, финансирани
чрез общинските бюджети, за музеи и галерии;
24. организира и координира работата
на Специализирания експертен съвет към
министъра във връзка с предоставянето на
статут на национално богатство на движими
културни ценности и отговаря за дейностите
по издаването на паспортите за тези културни
ценности;
25. подпомага дейността по регистриране и
опазване на културните ценности, които са от
значение за Българската православна църква
и другите регистрирани вероизповедания, в
съответствие с разпоредбите на Закона за
културното наследство;
26. дава становище и изготвя актовете на
министъра при съгласуване на правила за управляваните от Светия синод на Българската
православна църква и другите регистрирани
вероизповедания културни ценности в съответствие с режимите за тяхното опазване;
27. подпомага министъра при координирането и организацията по опазването на
културното наследство, свързано с българската история и култура, извън територията
на Република България;
28. дава становища и участва в съгласуването на проекти за споразумения и програми
в областта на културното наследство;
29. организира и координира работата на
Специализирания експертен съвет за издаване на разрешения за изработване на копия и
реплики на културни ценности с категории
„световно“ и „национално“ значение или
„национално богатство“ и дава становища за
издаване или отказ на разрешения за изработване на копия и реплики на културни ценности – национално богатство, или културни
ценности с национално и световно значение;
30. координира и подпомага дейността и
подготвя актовете на министъра при деклариране, предоставяне на статут и определяне на режими за опазване на недвижимите
културни ценности, както и процедурата за
включване на недвижими културни ценности
в Индикативната листа на Република България и за вписване на недвижими културни
ценности в Списъка на световното културно
и природно наследство;
31. организира и координира работата на
Специализирания експертен съвет по опазване
на недвижимите културни ценности;
32. уведомява общинските администрации и съответния регионален инспекторат
по опазване на културното наследство и по
компетентност – Центъра за подводна археология, за издадените актове на министъра
във връзка с деклариране и предоставяне на
статут или отписване от регистъра на недвижимите културни ценности;
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33. съдейства при провеж дане на процедурите по възлагането и приемането на
задания и планове за опазване и управление
на недвижими културни ценности в случаите,
когато се възлагат от министъра;
34. координира дейностите и организира
назначаването на междуведомствени комисии
за изготвяне на предложения на режими за
опазването на недвижимите културни ценности;
35. организира и координира работата на
Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства и изготвя становищата
за изграж дане, поставяне, преместване и
премахване на паметници и монументалнодекоративни елементи, когато не са разположени в защитени територии за опазване на
културното наследство;
36. подгот вя становищата, свързани с
концесии за търсене, проучване и добив на
подземни богатства;
37. организира, координира и участва в
анализа, определянето на критериите, предложенията и подготовката на годишните и
средносрочните бюджетни прогнози за теренни
археологически проучвания, набирането на
заявки и подбора на обектите при разпределението на годишната субсидия за извършване на теренни археологически проучвания,
осигурени чрез бюджета на Министерството;
38. проверява наличието на необходимите
документи и координира процедурата по издаване от министъра на разрешения за извършване на теренни археологически проучвания;
39. администрира от страна на Министерството Автоматизираната информационна
система „Археологическа карта на България“;
40. организира процедурата по отпускане
на целева подкрепа в областта на музейното
дело и изобразителните изкуства;
41. организира, координира и участва в
разпределянето на държавната субсидия за
целева финансова подкрепа за обекти, за
извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности и за други
дейности в областта на проучването и опазването на недвижимите културни ценности,
финансирани от бюджета на Министерството;
42. предлага специализираната част към
договорите за финансиране на проектите по
т. 40 и 41;
43. подпомага по компетенции подготовката
на техническата документация за концесиониране на обекти – недвижими културни
ценности – държавна собственост;
44. дава становища и при необходимост
определя условията при създаването, разпространението и използването на изображение
на културна ценност или на елементи от нея
във фотографско, компютърно, видео- и друго
изображение.
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(2) Свързаните с международни прояви
дейности на дирекцията задължително се
съгласуват с министъра.
Чл. 25. Дирекция „Правно обслужване и
обществени поръчки“:
1. разработва самостоятелно или участва
съвместно с други звена в изготвянето на
проекти на закони и подзаконови нормативни
актове, регулиращи дейностите в областта на
културата, както и във всички случаи, когато
Министерството е заинтересувано ведомство;
2. дава правни становища по прилагането
на законовите и подзаконовите нормативни
актове;
3. прави предложения за промени в нормативни актове, засягащи дейността на Министерството, които произтичат от изменения
или от отменяне на закони или подзаконови
нормативни актове;
4. дава становища относно законосъобразността на проекти на нормативни актове и
решения на Министерския съвет, представени
за съгласуване в Министерството от други
ведомства, и по внесените за разглеждане от
Министерския съвет проекти на актове;
5. дава становища по законосъобразността
на проектите на административни актове на
министъра;
6. подготвя и изпраща материалите за заседания на Министерския съвет, разработени
в Министерството;
7. оказва правна помощ и съдействие на
държавните културни институти за решаването
на правни проблеми, свързани с дейността им;
8. дава становища за законосъобразността на проекти на договори, сключвани от
Министерството или предложени от други
организации;
9. участва в комисии за провеждане на
конкурсни процедури по Закона за държавния
служител, за провеждане на конкурси по Кодекса на труда, както и в експертни комисии
за определяне размера на финансиране на
творчески проекти в различните области на
изкуствата;
10. изразява становища относно законосъобразността на актовете, свързани с възникване, изменяне и прекратяване на служебни
и трудови правоотношения на служители в
Министерството;
11. осъществява процесуалното представителство и правна защита на министъра
и на Министерството пред всички съдебни
инстанции по дела с изключение на административнонаказателните производства по
Закона за културното наследство и по Закона
за авторското право и сродните му права;
12. осъществява правно обслужване на Министерството в областта на трудовоправните
и служебните правоотношения;
13. планира, организира и координира
всички дейности във връзка с подготовката
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и провеждането на процедури по възлагане
на обществени поръчки с изключение на
процедурите по чл. 26, т. 11;
14. подготвя документацията и участва в
провеждането на процедурите по Закона за
обществените поръчки;
15. осигурява изпращането в нормативно
установените срокове на информацията, свързана с обществените поръчки, и поддържа
профила на купувача;
16. изготвя договорите по реда на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, както
и гражданските договори, по които Министерството е страна;
17. поддържа регистъра на обществените
поръчки в Министерството;
18. участва в разработването на вътрешните правила на Министерството по Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
19. изготвя система за контрол на договорите по т. 16;
20. организира дейността по образуване,
преобразуване, прекратяване и възлагане
на управлението и контрола на търговските
дружества с държавно участие от отрасловата
компетентност на Министерството;
21. разглежда заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по
Закона за достъп до обществена информация
и изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на
достъп, извършва справки и съставя отчети
по този закон.
Чл. 26. Дирекция „Европейски програми
и проекти“:
1. изпълнява функциите на координационно
звено по усвояване на средства от Структурните фондове на Европейския съюз или от
други международни финансови институции
и донори по проекти в областта на културата,
изкуствата и културното наследство;
2. изпълнява функциите на Програмен
оператор по Програма BG 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана
чрез Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия
финансов механизъм 2009 – 2014;
3. участва в разработването на международни проекти и програми в областта на
к ул т у рата, финанси рани от Европейск и я
съюз или от други международни финансови
институции и донори;
4. изготвя предварителни оценки на подготвените проекти за кандидатстване пред
Структурните фондове на Европейския съюз
или по други програми в областта на културата, изкуствата и културното наследство;
5. идентифицира, разработва, участва в
разработването, изпълнението и контрола
на проекти в областта на културата, нацио-
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налните планове за развитие и оперативните
програми на Република България;
6. организира и осъществява мониторинг
по проекти, финансирани от Структурните
фондове на Европейския съюз, в областта на
културата, изкуствата и културното наследство;
7. осъществява цялостната координация и
мониторинг на изпълнението на международните програми и проекти;
8. разработва и актуализира система от
критерии и индикатори за мониторинг и
оценка на изпълняваните от Министерството
програми и проекти;
9. докладва за напредъка на проектите пред
институциите, отговорни за наблюдението и
контрола по усвояването на средства от фондове на Европейския съюз и международните
финансови институции;
10. участва в разработването и съгласуването на проекти на финансови меморандуми
и други споразумения по програми и проекти
в областта на културата;
11. планира, организира и координира
дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки, свързани с международни
проекти и програми в областта на културата,
финансирани от Европейския съюз или от
други международни финансови институции
и донори, изготвя документацията и участва
в провеждането на обществените поръчки в
случаите, в които Министерството е бенефициент.
Чл. 27. (1) Дирекция „Международни и
регионални дейности“:
1. организира и координира международната дейност на Министерството в областта на
културата, свързана с международни конвенции и двустранни договори, осъществява организацията и контрола за тяхното изпълнение;
изготвя проекти на международни договори в
областта на културата и прави предложения
за сключване, присъединяване, ратифициране
или изменение на международни договори в
областта на културата;
2. координира цялостната дейност на Министерството: по въпросите на Европейския
съюз във връзка с прилагането на европейското
законодателство; по участието на Република
България в процеса на приемане на решения
в Европейския съюз; като изготвя националните позиции по въпросите на културата и
организира участието в работните органи на
Съвета на Европейския съюз и Европейската
комисия; като изготвя докладите до Европейската комисия съгласно изискванията на
европейското законодателство; като прилага
процедурите относно допуснати нарушения в
транспонирането и прилагането на законодателството на Европейския съюз;
3. осъществява оперативен контакт с чужди
посолства в Република България и с правител-
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ствени институции в чужбина и организира
международни срещи;
4. изготвя становища за сътрудничеството
между Република България и Европейския
съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Агенцията за франкофония, Съвета на министрите
на културата от Югоизточна Европа и други
правителствени и неправителствени организации в областта на културата;
5. организира работата на Междуведомствена работна група „Политика в областта
на културата и аудиовизията“ в рамките на
Координационния механизъм по европейските
въпроси;
6. координира дейността на българските
културни институти в чужбина;
7. организира провеждането на преговори
за осигуряване на средства от чуждестранни
правителствени и неправителствени организации за проекти в областта на културата;
8. координира и провежда изпълнението
на политиката на Министерството в областта
на аудиовизията и медиите;
9. организира участието на Министерството
в национални семинари и срещи в областта
на културата, провеждани от Европейския
съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Агенцията за франкофония и други правителствени
и неправителствени организации;
10. подпомага у частието на български
творци и културни организации в програмите на Европейския съюз, Съвета на Европа,
ЮНЕСКО и други международни организации
в областта на културата;
11. организира културни инициативи и
проекти в чужбина съвместно със специализираните дирекции на Министерството в
съответните области на културата;
12. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове; събира и предоставя информация за европейския и световния опит
в областта на управлението на културата и
за меж дународни и регионални култу рни
дейности;
13. подпомага министъра при определянето
на стратегията, приоритетите и механизмите за
провеждане на държавната културна политика
в сферата на читалищното дело, библиотеките
и българската книжнина;
14. води и поддържа:
а) публичен регистър на обществените
библиотеки;
б) регистър на обществените библиотеки и
Единна база данни за тяхната дейност;
в) регистъра по Закона за народните читалища;
15. събира, анализира, обобщава и предоставя информация, свързана с библиотечната
дейност, книгоиздаването и книгоразпространението;
16. участва в разработването на нормативни
актове, свързани с читалищата, библиотеките
и нематериалното наследство;
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17. оказва методическа и експертна помощ
на библиотеките;
18. предлага тематиката и организира
подготовката на сесии на експертните комисии за държавно финансиране на творчески
проекти в областта на книгоиздаването и
библиотечното дело;
19. подпомага дирекция „Административно
обслужване и човешки ресурси“ при провеждането на конкурси за заемане на длъжности
в дирекцията и на длъжността „директор“ на
библиотеки, които са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра;
20. предлага стандарти за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата
дейности, финансирани чрез общинск ите
бюджети, за библиотеки и читалища;
21. прави предложения и подготвя становища относно дигитализация на културното
наследство, съхранявано в библиотеките;
22. организира и координира дейността
на Националния съвет по библиотечно дело;
23. обработва постъпилите декларации по
чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното
депозиране на печатни и други произведения и предоставя информацията от тях за
публикуване на интернет страницата на Министерството;
24. организира и подкрепя прояви за популяризиране на българската книга и на четенето
чрез кръгли маси, дискусии, международни
книжни изложения и др.;
25. организира процедурата по отпускане
на целева подкрепа и участва в подготовката
на конкурсите за държавно подпомагане на
проекти в областта на българската книжовна
култура и библиотечното дело;
26. предлага специализираната част към
договорите за финансиране на проектите по
т. 18;
27. прави предложения за участието на
Министерството в международни прояви в
сферата на книгата, библиотеките и нематериалното наследство;
28. осъществява системно наблюдение,
периодични проучвания и анализ на текущия
литературен и книжовен живот, като събира
и обработва необходимата информация;
29. координира дейността по изпълнение
на национални и международни проекти за
модернизиране дейността на библиотеките и
включването им в глобалната информационна
мрежа;
30. подпомага библиотеките при внедряване
на нови информационни и комуникационни
технологии в териториалните библиотечни
мрежи;
31. разработва приоритети и програми,
свързани с дейности на читалищата, с любителското творчество, с културната интеграция
на етническите общности и с децентрализацията на регионалната културна политика;
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32. координира изпълнението на политиката
на Министерството по отношение на читалищата, любителското творчество и културната
интеграция на етническите общности;
33. оказва методическа помощ при прилагането на нормативните актове: в организациите от системата на културата, свързани с
регионалната политика, читалищата, любителското творчество; на специализираните звена
в областните и общинските администрации
по проблемите на регионалната културна
политика;
34. осъществява процедура и поддържа
системата „Живи човешки съкровища – България“ на регионално и национално ниво;
35. организира и координира провеждането
на национални и регионални прояви в областта
на нематериалното културно наследство – събори, прегледи и фестивали на любителското
творчество;
36. координира и подпомага дейността на
Националния съвет по читалищно дело и на
Националния съвет за нематериално културно
наследство.
(2) Свързаните с международни прояви
дейности на дирекцията задължително се
съгласуват с министъра.
Чл. 28. (1) Дирекция „Сценични изкуства
и художествено образование“:
1. подпомага министъра при провеждането
на политиката в сферата на сценичните изкуства, училищата по културата и по изкуствата
и младите таланти;
2. отговаря за подготовката на конкурси за
държавно подпомагане на проекти в сферата
на сценичните изкуства и подготвя договорите
за финансиране на проектите;
3. дава експертни становища и участва в
разработването на критерии за оценка на проекти, кандидатстващи за финансова подкрепа;
4. разработва програми за развитието на
структурата, финансирането и функционирането на националната театрална мрежа;
5. анализира дейността на държавните
културни институти в областта на сценичните изкуства, прави предложения за оптимизиране на тяхната работа, извършва текущ
мониторинг и годишна комплексна оценка на
дейностите им;
6. наблюдава и анализира художественото
състояние на българските културни организации в областта на сценичните изкуства;
7. оказва методическа помощ на организациите, осъществяващи културна дейност в
сферата на сценичните изкуства;
8. организира културни прояви в сферата
на сценичните изкуства, инициирани от Министерството;
9. организира работата на експертните
съвети към министъра по проблемите на
изкуствата;
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10. координира културни инициативи и
програми в сферата на сценичните изкуства
в страната и в чужбина;
11. наблюдава изпълнението на концепциите, с които директорите на държавните
културни институти в областта на сценичните
изкуства са спечелили конкурси за заемане
на длъжността, информира министъра и прави предложения въз основа на направените
констатации;
12. подпомага дирекция „Административно
обслужване и човешки ресурси“ при провеждането на конкурси за заемане на длъжността
„директор“ на държавните културни институти
в областта на сценичните изкуства и разработва
проектите на длъжностни характеристики;
13. анализира нормативната уредба в сферата на сценичните изкуства и прави мотивирани предложения за актуализирането є
или за приемането на нови актове;
14. оказва съдействие при изготвянето на
бюджета за дейностите в областта на сценичните изкуства и на училищата по изкуствата
и културата;
15. наблюдава изпълнението на клаузите
в договорите за смесено финансиране на
държавните културни институти в областта
на сценичните изкуства, подписани между
Министерството и общините;
16. изготвя програми за приоритетите в
използването на държавната материална база,
предоставена на държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца;
17. съвместно със специализираните администрации по ресори подготвя общия културен календар по приоритетите на отделните
направления в сферата на културата;
18. осъществява дейностите, свързани с
прилагането на Закона за меценатството, и
води регистрите на меценатите и организациите за подпомагане на културата;
19. осъществява дейностите, свързани с
прилагането на чл. 14, ал. 4 от Закона за
закрила и развитие на културата, води и поддържа Информационен регистър на културните
организации и институти;
20. разработва и представя за утвърждаване
учебни планове, учебни програми, държавния
план-прием, национални изпитни програми
за професионална квалификация, програми
и теми за приемни изпити в училищата по
изкуствата и в училищата по културата;
21. заверява дипломи и свидетелства за
завършено средно и висше образование и
за квалификация в областта на изкуствата
и културата, както и други документи, издадени от Министерството и от училищата
по изкуствата и от училищата по културата
в страната;
22. съдейства на училищата по изкуствата
и на училищата по културата при разработването на образователни проекти и учебни
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програми, както и при организирането на
изложби, концерти, конкурси и други творчески изяви на учениците;
23. организира и осигурява дейностите по
отпечатване на документи за завършен клас,
етап и степен на образование в училищата
по изкуствата и в училищата по културата;
24. поддържа електронна информационна
система за училищата по изкуствата и училищата по културата;
25. участва в разработването и реализацията
на мерки за закрила на деца с изявени дарби
в областта на изкуствата и води дневник за
предоставената закрила;
26. осъществява координацията с Изпълнителна агенция „Национален филмов център“.
(2) Свързаните с международни прояви
дейности на дирекцията задължително се
съгласуват с министъра.
Чл. 29. Дирекция „Авторско право и сродните му права“:
1. организира образуването и провеждането
на административнонаказателните производства и преписки за административни нарушения по Закона за авторското право и сродните
му права и по Закона за административното
регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на авторското право и
сродните му права;
2. организира изготвяне на експертни
заключения по експертизи, назначавани от
органите на досъдебното производство и съда;
3. изпълнява функциите на секретариат
на Съвета за защита на интелектуалната
собственост;
4. осигурява упражняването от страна на
държавата на авторските права на починали
автори, които нямат наследници;
5. води и поддържа регистрите по Закона
за авторското право и сродните му права и
по Закона за административното регулиране
на производството и търговията с оптични
дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните
му права, и изготвя необходимите документи
въз основа на регистрацията;
6. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на авторското
право и сродните му права и подготвя становища по постъпили в Министерството за
съгласуване проекти на такива актове;
7. осъществява процесуално представителство във връзка с образувани дела по
прилагането на Закона за авторското право
и сродните му права и на Закона за административното регулиране на производството
и търговията с оптични дискове, матрици и
други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, както и по
административнонаказателните производства
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по Закона за авторското право и сродните
му права и Закона за административното
регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на авторското право и
сродните му права;
8. подготвя анализи във връзка с цялостното
прилагане на законодателството в областта
на авторското право и сродните му права;
9. участва в съвместни действия с компетентните органи по прилагането и контрола на
нормативните актове, свързани със закрилата
на авторското право и сродните му права;
10. участва в дейността на Работна група
№ 34 „Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост“ към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;
11. участва в работни групи, създадени към
министъра и към други ведомства във връзка
с авторското право и сродните му права;
12. осъществява координация на дейността
по прилагането на инициативите на международни програми в областта на авторското
право и сродните му права;
13. подготвя участието или присъединяването на Република България към международни
споразумения в областта на авторското право
и сродните му права;
14. води досие за членски внос в Световната
организация за интелектуална собственост;
15. участва в координирани действия с
други органи и организации във връзка с
прилагането на Закона за административното
регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на авторското право и
сродните му права;
16. организира и осигурява техническото
поддържане на национална система за обмен
на информация в областта на авторското право
и сродните му права и на индустриалната собственост в рамките на своята компетентност.
Раздел IX
Организация на работата в Министерството
Чл. 30. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи административните звена в Министерството изготвят
становища, отчети, доклади, докладни записки,
анализи, програми, концепции, информация,
проекти на решения по конкретни въпроси,
вътрешни актове, проекти на нормативни
актове и други документи.
(2) Административните звена в Министерството пряко си взаимодействат по въпроси от
смесена компетентност, като водещото звено
обобщава окончателното становище.
Чл. 31. Съгласуваността и оперативността
по дейности, отнасящи се до две или повече
административни звена, се осигуряват чрез
спазването на следния ред на работа:
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1. обща координация:
а) с резолюция на министъра, заместникминистър, главния секретар, началника на
кабинета, парламентарни я секретар и на
директорите на дирекции върху документите
задължително се посочват водещото звено,
конкретните задачи за изпълнение, указанието
за съгласуване с други звена, изпълнителят
и срокът;
б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен
изпълнител по възложената задача и главен
координатор, който осъществява необходимата
съгласуваност между звената; другите звена
задължително изпращат на водещото звено
своите становища по въпроси от съвместна
компетентност;
в) ръководителят на административното
звено, изготвило и съгласувало съответния
документ, задължително го подписва или
парафира преди внасянето му за подпис от
министъра, от заместник-министър или от
главния секретар;
г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са
в рамките на техните функции, ги изпращат
на компетентното административно звено с
копие до лицето, поставило резолюция върху
съответния документ;
2. субординация:
а) ръководителите на административните
звена докладват на ресорния заместник-министър или на главния секретар въпросите от
своята компетентност, както и изпълнението
на възложените им задачи;
б) ръководителите на административни
звена или служители, които са пряко подчинени на министъра, докладват на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността
и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от главния секретар;
б) ръководителите на административните
звена в Министерството осъществяват цялостен контрол върху дейността на ръководеното
звено, както и по изпълнението на задачите,
произтичащи от функционалната им компетентност.
Чл. 32. (1) Входящите и създадените в
резултат от дейността на Министерството
документи се регистрират в автоматизираната
информационна система.
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(2) Изходящите документи се съставят в
толкова екземпляра, колкото са получателите, и един екземпляр за класиране в дело.
Екземплярът, предназначен за съхранение,
съдържа длъжността, двете имена и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно
звено, като се посочва и датата на полагане
на подписа.
Чл. 33. Главният директор и директорите
на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и
носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция
в съответствие с определените с правилника
и възлаганите допълнително от министъра
функции.
Чл. 34. Вътрешните правила за работа в
Министерството, документооборотът, пропускателният режим и други въпроси, засягащи
дейността на Министерството, се утвърждават
от министъра по предложение на главния
секретар.
Чл. 35. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.
Чл. 36. (1) Работното време в Министерството е с променливи граници от 7,30 до
18,30 ч. с период на задължително присъствие
от 10,00 до 16,00 ч., като вътрешният ред за
отработване и отчитане на 8-часовия работен
ден за служителите се определя със заповед
на министъра.
(2) Приемът на граждани и представители
на организации и изслушването на техните
устни предложения и сигнали се извършва
всеки вторник от 14,00 до 16,00 ч. и всеки
четвъртък от 10,00 до 12,00 ч. в приемната
на Министерството. Информация за това се
оповестява на интернет страницата, както и
на указателното табло в сградата на Министерството.
(3) Предложенията и сигналите – писмени
или устни, могат да бъдат подадени лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по ред,
определен с акт на министъра.
(4) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години,
се считат тези, които се отнасят за факти
и събития, случили се преди повече от две
календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата
на подаването или заявяването в приемната
или в деловодството на Министерството.
(6) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на второстепен-
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ни разпоредители с бюджет към министъра
могат да се правят до техните ръководители.
Преписи от тези предложения могат да се
изпращат и до министъра.
(7) Сигнали за злоу потреби с власт и
корупция, за лошо управление на държавно
имущество или за други незаконосъобразни
или нецелесъобразни действия или бездействия
на административни органи или длъжностни
лица в съответните администрации, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават до:
1. министъра на културата, когато сигналът
се отнася до служители на Министерството
на културата;
2. министъра на културата, когато сигналът
се отнася до ръководители на административни структури към министъра на културата;
3. съответните ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата, когато сигналът се отнася
до техни служители, или до министъра на
културата;
4. Министерския съвет, когато сигналът
се отнася до министъра на културата като
административен орган; по преценка на подателя сигналът може да бъде подаден и чрез
министъра на културата.
Чл. 37. (1) Гражданите, които желаят да се
срещнат с министъра на културата, подават
писмена молба до началника на кабинета,
която се завежда в деловодството на Министерството.
(2) Началникът на кабинета съставя график
за срещите на министъра с граждани само за
приемното му време.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 10, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Министерството на културата – 147 щатни бройки

Политически кабинет
Инспекторат
Звено за вътрешен одит
Служител по сигурността
на информацията
Финансов контрольор
Главен секретар
Обща администрация
в т. ч.:
дирекция „Административно
обслужване и човешки ресурси“
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“

6
3
4
1
1
1
40
20
3
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дирекция „Бюджет и финансовосчетоводни дейности“
дирекция „Управление на собствеността“
Специализирана администрация
Главна дирекция „Инспекторат за
опазване на културното наследство“
в т. ч.:
Централно управление
регионални инспекторати
дирекция „Културно наследство,
музеи и изобразителни изкуства“
дирекция „Правно обслужване и
обществени поръчки“
дирекция „Европейски програми
и проекти“
дирекция „Международни и
регионални дейности“
дирекция „Сценични изкуства и
художествено образование“
дирекция „Авторско право и
сродните му права“
8977

12
5
91
19
9
10
12
11
11
14
11
13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. максимални размери на
ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения показател
за максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2014 г., по чл. 18, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. със
сума в размер 9 000 000 лв.
Чл. 2. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 79 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
19 декември 2014 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8978
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 424
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни
програми по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г., както следва:
1. намаляване на у твърдените разходи
по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за
функционирането на съдебната система“ с
1 000 000 лв.;
2. увеличаване на утвърдените разходи
по „Политика в областта на изпълнение на
наказанията“ с 1 000 000 лв., както следва:
а) по бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушителите“ с 500 000 лв.;
б) по бюджетна програма „Следствени
арести и пробация“ с 500 000 лв.
Чл. 2. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 78, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
17 декември 2014 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8979

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 425
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
покриване на неизпълнението на приходите
по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер до 16 500 000 лв. по бюджета
на съдебната власт за 2014 г. за покриване на
неизпълнението на приходите по бюджета на
съдебната власт.
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(2) Трансферът по ал. 1 да се осигури за
сметка на икономии в разходите/трансферите
по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Висшият съдебен съвет да извърши
съответните промени по бюджета на съдебната власт за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 361, ал. 4 от Закона
за съдебната власт.
§ 2. Постановлението влиза в сила от
17 декември 2014 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8980

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за определяне размера на законната лихва
по просрочени парични задължения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя годишния
размер на законната лихва за просрочени
парични задължения в размер на основния
лихвен процент на Българската народна банка
в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на
текущата година плюс 10 процентни пункта.
(2) Дневният размер на законната лихва
за просрочени парични задължения е равен
на 1/360 част от годишния размер, определен
по ал. 1.
(3) Лихвеният процент по ал. 1 в сила от
1 януари на текущата година e приложим за
първото полугодие на съответната година, а
лихвеният процент в сила от 1 юли e приложим за второто полугодие.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Постановлението въвежда изисквания
на Директива 2011/7/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г.
относно борбата със забавяне на плащането
по търговски сделки (OB, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.).
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановление № 100 на Министерския
съвет от 2012 г. за определяне размера на
законната лихва по просрочени задължения
в левове и във валута (ДВ, бр. 42 от 2012 г.)
се отменя.
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§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията
и договорите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2015 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8992

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията,
приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65
от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104 от
2011 г., бр. 27 от 2013 г. и бр. 13 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 16д числото „30 000“ се заменя
със „100“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Събраните до влизането в сила на постановлението такси по висящи производства
не подлежат на връщане.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2015 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8993

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 428
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни
програми по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2014 г., както следва:
1. нама лен ие на у т върден и т е разход и
по бюджетна програма „Административно
обслужване, медицинска и психологическа
експертиза“ с 360 389 лв.;
2. увеличение на утвърдените разходи по
политика в областта на транспорта, инфор-
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мационните технологии и съобщенията с
360 389 лв., в т.ч.:
а) намаление на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Развитие на транспорта
и осигуряване на безопасност, сигурност и
екологосъобразност“ със 135 921 лв.;
б) увеличение на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Развитие на информационните технологии и съобщенията“ с
496 310 лв.
Чл. 2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.,
като уведоми за това министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
17 декември 2014 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8994

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение на Постановление № 11 на
Министерския съвет от 1999 г. за създаване
на дирекция „Политика по въоръженията“
за разработване, поддържане и прилагане на
класификации и номенклатури на въоръжение, техника, бойни припаси и материални
средства за отбрана на страната (обн., ДВ,
бр. 9 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 72 и 98 от
1999 г., бр. 39 от 2000 г., бр. 39 и 75 от 2003 г.,
бр. 100 от 2004 г. и бр. 83 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на постановлението
думите „на дирекция „Политика по въоръженията“ за разработване, поддържане и прилагане на класификации и номенклатури на въоръжение, техника, бойни припаси и материални
средства за отбрана на страната“ се заменят с
„в Министерството на отбраната на национален орган по въпросите на кодификацията на
материалните средства за отбрана на страната“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Дирекция „Инвестиции в отбраната“ е национален орган по въпросите на
кодификацията на материалните средства за
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отбрана на страната съгласно Ръководството
на НАТО по кодификация АКодП-1 (ACodP-1
NATO Manual on Codification).“
§ 3. Член 3 се отменя.
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. На кодифициране от дирек ци я
„Инвестиции в отбраната“ подлежат всички
материални средства за отбрана на страната,
ползвани или заявени за доставка от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
другите разпоредители с бюджет.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В Министерството на отбраната се
създава и се поддържа Национална кодификационна система, съвместима с Кодификационната система на НАТО. Цялостната дейност
по кодифициране на материалните средства
за отбрана на страната се осъществява от
дирекция „Инвестиции в отбраната“.“
2. В ал. 2, в основния текст думите „нуждите на отбраната“ се заменят с „отбрана“.
3. В ал. 4 думите „нуждите на въоръжените
сили“ се заменят с „отбрана на страната“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „нуждите на въоръжените
сили“ се заменят с „отбрана на страната“.
2. В ал. 3 т. 5 се отменя.
§ 7. Член 9 се отменя.
§ 8. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
„(2) Кодификационните звена (секции) във
видовете въоръжени сили идентифицират и
класифицират материалните средства за отбрана на страната, уточняват необходимите
данни за кодифицирането им, подготвят заявки и ги изпращат в дирекция „Инвестиции
в отбраната“ по реда на чл. 11.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „възникване и“ се заличават;
б) точка 2 се отменя;
в) точка 4 се изменя така:
„4. проверка на данните в заявките от дирекция „Инвестиции в отбраната“;“.
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Дирекция „Инвестиции в отбраната“
поддържа и актуализира кодификационната
информация в Националната кодификационна
система за целия жизнен цикъл на съответното
материално средство за отбрана на страната.“
§ 10. Член 12 се отменя.
§ 11. В чл. 13 думите „и снабдяване –
НАМСА“ се заличават.
§ 12. В чл. 16 думите „въоръжените сили“
се заменят с „отбрана на страната“.
§ 13. Член 17 се отменя.
§ 14. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба думата „Производители“ се заменя с
„Доставчици“.
§ 15. В приложение № 2 към чл. 15, ал. 2
се правят следните изменения:
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1. В т. 1, буква „б“ думите „в Министерството на отбраната на Република България“
се заличават.
2. В т. 3 и 4 думите „поддоставчик“, „поддоставчика“ и „поддоставчикът“ се заменят
съответно с „подизпълнител“, „подизпълнителя“ и „подизпълнителят“.
§ 16. Навсякъде в постановлението думите „дирекция „Политика по въоръженията“,
„производител“, „производители“, „производителя“ и „производителят“ се заменят съответно с „дирекция „Инвестиции в отбраната“,
„доставчик“, „доставчици“, „доставчика“ и
„доставчикът“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Започналите производства до влизането в сила на постановлението се довършват
по досегашния ред.
§ 18. Постановление № 70 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 29 от 2001 г.)
се отменя.
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8995

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики по бюджета на Министерството
на отбраната за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики по бюджета на Министерството
на отбраната за 2014 г., както следва:
1. намаление на утвърдените разходи по
„Политика в областта на отбранителните
способности“, бюджетна програма „Подготовка и използване на Въоръжените сили“ с
8 730 533 лв.;
2. увеличение на утвърдените разходи по
„Политика в областта на съюзната и международна сигурност“ с 8 730 533 лв., в т. ч.:
а) у вели чение по бюд жет на п рог рама
„Членство в НАТО и ЕС и международно
сътрудничество“ с 8 989 353 лв.;
б) намаление по бюджетна програма „Военна информация“ с 258 800 лв.
Чл. 2. Министърът на отбраната да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на отбраната за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8996

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 431
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2014 г., както следва:
1. Намаление на утвърдените разходи общо
с 49 659 035 лв., разпределени, както следва:
а) „Политика в областта на защита на
националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред,
сигурност на границите, пожарна безопасност
и защита на населението“ – 46 256 509 лв.,
разпределени по бюджетни програми, както
следва:
аа) „Противодействие на престъпността,
опазване на обществения ред и превенция,
миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница“ с 2 611 259 лв.;
бб) „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ с 502 000 лв.;
вв) „Информационно осигуряване, обучение
и квалификация, медицинско и административно обслужване“ с 43 143 250 лв.;
б) други програми, бюджетна програма
„Убежище и бежанци“ с 3 402 526 лв.
2. Увеличение на утвърдените разходи общо
с 49 659 035 лв., разпределени, както следва:
а) по „Политика в областта на защита на
националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения
ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението“ общо с
48 356 509 лв., разпределени по бюджетни програми, както следва:
аа) „Противодействие на престъпността,
опазване на обществения ред и превенция,
миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница“ с 32 501 698 лв.;
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бб) „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ с 12 537 000 лв.;
вв) „Информационно осигуряване, обучение
и квалификация, медицинско и административно обслужване“ с 3 317 811 лв.;
б) други програми, бюджетна програма
„Убежище и бежанци“ с 1 302 526 лв.
Чл. 2. Министърът на вътрешните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 120 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на
дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по
Плана за изпълнение на допълнителни мерки
за повишаване на готовността за реагиране
при очакван засилен миграционен натиск по
границите на Република България (обн., ДВ,
бр. 44 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 57 и 89 от
2014 г.), в чл. 2, ал. 2 числото „29 450 000“ се
заменя с „27 950 000“.
§ 2. В Постановление № 3 на Министерския
съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2014 г. (обн.,
ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30,
31, 34, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60,
61, 63, 66, 67, 72, 80, 81, 82, 86, 91, 93, 94, 101,
102 и 104 от 2014 г.), в т. 9 от приложение № 5
към чл. 5 числото „1 081 283 640“ се заменя с
„1 082 783 640“.
§ 3. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси
и чл. 78 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 5. Постановлението влиза в сила на 17 декември 2014 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8997

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални
диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2014 г. в размер 2 588 265 лв.
за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
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възпитание и спорт на деца от държавните
и общински детски градини и учениците от
държавни и общински училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджета на Министерството на образованието и науката 250 737 лв., в това число
за Техническия университет – София – 3117 лв.;
2. по бюджета на Министерството на земеделието и храните 43 800 лв.;
3. по бюджета на Министерството на културата 23 555 лв.;
4. по бюджета на Министерството на младежта и спорта 8484 лв.;
5. по бюджета на Министерството на отбраната 734 лв.;
6. по бюджетите на общините 2 260 955 лв.,
разпределени съгласно приложението.
Чл. 2. (1) Разходите/трансферите по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
(2) Допълнителните разходи/трансфери по
ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на
всеобхватно, достъпно и качествено образование
и обучение в предучилищното възпитание и
подготовка и училищното образование. Учене
през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо
образование“ по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 247 620 лв. да се увеличат разходите по политика „Всеобхватно,
достъпно и качествено образование и обучение
в предучилищното възпитание и подготовка
и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“ по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(2) Със сумата 2 340 645 лв. се намаляват
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Образование“ по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
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кадри в областта на изкуството и културата“
по бюджета на Министерството на културата
за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да
се увеличат разходите по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 7. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
програма „Военно-патриотично възпитание и
военно-почивно дело“ по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 8. Първостепенните разпоредители с
бюджет по съответните бюджети по чл. 1, ал. 2,
т. 1 – 5 да извършат съответните промени по
бюджетите си за 2014 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 9. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г. във връзка с
чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 129 на
Министерския съвет от 2000 г. за определяне
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт, които се осигуряват от държавния
бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ,
бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г.,
бр. 13 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката, министъра на земеделието и храните,
министъра на културата, министъра на младежта и спорта, министъра на отбраната и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 17 декември 2014 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 6
Трансфери по бюджетите на общините за финансово осигуряване на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт на деца от общински детски
градини и учениците от общински училища
Област

Община

Сума
(в лв.)

1

2

3

ВЕСТНИК
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1

2

3

Bарна

Cуворово

3005

Bелико Tърново

Bелико Tърново

25 598

Bелико Tърново

Горна Oряховица

12 515

Bелико Tърново

Eлена

3185

Bелико Tърново

Златарица

1347

Bелико Tърново

Лясковец

3343

Bелико Tърново

Павликени

6189

Bелико Tърново

Полски Tръмбеш

4237

Благоевград

Банско

3975

Bелико Tърново

Cвищов

9377

Благоевград

Белица

3896

Bелико Tърново

Cтражица

5112

Благоевград

Благоевград

27 241

Bелико Tърново

Cухиндол

12 466

Видин

Белоградчик

5976

Видин

Бойница

803
2101

Благоевград

Гоце Делчев

Благоевград

Гърмен

Благоевград

Кресна

1417

Видин

Брегово

Благоевград

Петрич

17 988

Видин

Видин

Благоевград

Разлог

6523

Видин

Грамада

290

12 527

Видин

Димово

1916

6082

Видин

Кула

1022

Макреш

188

Благоевград

Сандански

Благоевград

Сатовча

348
1290
19 431

Благоевград

Симитли

4221

Видин

Благоевград

Струмяни

1280

Видин

Ново село

714

Благоевград

Хаджидимово

3656

Видин

Ружинци

1642

Благоевград

Якоруда

3379

Видин

Чупрене

481

Бургас

Айтос

10 281

Bраца

Борован

2008

85 551

Bраца

Бяла Слатина

8392

Бургас

Бургас

Бургас

Камено

3465

Bраца

Bраца

Бургас

Карнобат

9380

Bраца

Kозлодуй

8158

Бургас

Малко Търново

816

Bраца

Kриводол

2316

Бургас

Несебър

6320

Bраца

Mездра

6310

Mизия

2034

28 366

Бургас

Поморие

8885

Bраца

Бургас

Приморско

1718

Bраца

Oряхово

3303

11 163

Bраца

Pоман

1924

3493

Bраца

Xайредин

1212

Бургас

Руен

Бургас

Созопол

Бургас

Средец

5165

Габрово

Габрово

15 067

Бургас

Сунгурларе

4272

Габрово

Дряново

2653

Бургас

Царево

3097

Габрово

Cевлиево
Tрявна

2595
6938

10 217

Bарна

Aврен

2814

Габрово

Bарна

Aксаково

6353

Добрич

Балчик

Bарна

Белослав

3801

Добрич

Генерал Тошево

Bарна

Бяла

1172

Добрич

Добрич

Bарна

Bарна

109 229

Добрич

Добричка

6120

Bарна

Bетрино

1196

Добрич

Каварна

5228

Bарна

Bълчи дол

3233

Добрич

Крушари

1699

Тервел

5724

4176
29 725

Bарна

Девня

3119

Добрич

Bарна

Долни чифлик

7351

Добрич

Шабла

1423

Bарна

Дългопол

5250

Кърджали

Ардино

2796

Bарна

Провадия

7994

Кърджали

Джебел

2214
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Кърджали

Кирково

Кърджали

Крумовград

Кърджали

Кърджали

Кърджали
Кърджали

ВЕСТНИК
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1

2

6136

Перник

Ковачевци

3
97

6218

Перник

Перник

25 323

Перник

Радомир

26 414
5038

Момчилград

4390

Перник

Трън

1048

Черноочене

2758

Плевен

Белене

2413

Кюстендил

Бобов дол

1871

Плевен

Гулянци

3074

Кюстендил

Бобошево

Кюстендил

Дупница

Кюстендил

Кочериново

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил

Сапарева баня

Кюстендил
Ловеч
Ловеч

Летница

Ловеч

Ловеч

Ловеч
Ловеч

310

Плевен

Долна Митрополия

5276

14 064

Плевен

Долни Дъбник

3478

928

Плевен

Искър

1929

16 627

Плевен

Левски

4934

Невестино

549

Плевен

Никопол

Рила

460

Плевен

Плевен

1438

Плевен

Пордим

1963

Трекляно

87

Плевен

Червен бряг

8504

Априлци

794

Плевен

Кнежа

4273

2124
41 869

1461

Пловдив

Асеновград

15 898

Пловдив

Брезово

19 161

Луковит

6507

Пловдив

Калояново

Тетевен

6725

Пловдив

Карлово

15 709

Ловеч

Троян

9194

Пловдив

Кричим

3020

Ловеч

Угърчин

2211

Пловдив

Лъки

Ловеч

Ябланица

2967

Пловдив

„Марица“

Монтана

Берковица

5231

Пловдив

Перущица

Монтана

Бойчиновци

2413

Пловдив

Пловдив

Монтана

Брусарци

1434

Пловдив

Първомай

6870

Монтана

Вълчедръм

3062

Пловдив

Раковски

7728

Монтана

Вършец

3154

Пловдив

„Родопи“

6140

Монтана

Георги Дамяново

Монтана

Лом

Монтана

Медковец

Монтана

Монтана

Монтана

1811
2453

544
8463
1426
115 017

241

Пловдив

Садово

4631

8964

Пловдив

Стамболийски

6039

1378

Пловдив

Съединение

1985

17 591

Пловдив

Хисаря

2982

Чипровци

356

Пловдив

Куклен

1550

Монтана

Якимово

1040

Пловдив

Сопот

3052

Пазарджик

Батак

1404

Разград

Завет

3371

Пазарджик

Белово

2216

Разград

Исперих

8129

Пазарджик

Брацигово

2588

Разград

Кубрат

5221

Пазарджик

Велинград

15 243

Разград

Лозница

3485

Пазарджик

Лесичово

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик

1318

Разград

Разград

17 496

38 005

Разград

Самуил

2232

Панагюрище

6723

Разград

Цар Калоян

1619

Пещера

5977

Русе

Борово

1216

Ракитово

5683

Русе

Бяла

3775

Септември

7003

Русе

Ветово

3591

Пазарджик

Стрелча

1354

Русе

Две могили

2305

Перник

Брезник

1503

Русе

Иваново

Перник

Земен

393

Русе

Русе

1221
46 677
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Русе

Сливо поле

2543

София област

Челопеч

518

Русе

Ценово

1047

Стара Загора

Братя Даскалови

2041

Силистра

Алфатар

642

Стара Загора

Гурково

2076

Силистра

Главиница

Силистра

Дулово

Силистра

Кайнарджа

Силистра

Силистра

Силистра

Ситово

Силистра
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен

Твърдица

Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян

3140

Стара Загора

Гълъбово

4145

10 023

Стара Загора

Казанлък

23 425

2103

Стара Загора

Мъглиж

3375

13 382

Стара Загора

Николаево

2255

1505

Стара Загора

Опан

Тутракан

4534

Стара Загора

Павел баня

4731

Котел

6037

Стара Загора

Раднево

5898

Нова Загора

13 101

Стара Загора

Стара Загора

Сливен

45 537

Стара Загора

Чирпан

7225

5846

Търговище

Антоново

1606

Баните

980

Търговище

Омуртаг

6736

Борино

804

Търговище

Опака

1855

Девин

3326

Търговище

Попово

Доспат

2864

Търговище

Търговище

19 270

Златоград

3641

Хасково

Димитровград

14 894

Мадан

3443

Хасково

Ивайловград

1900

Смолян

Неделино

1754

Хасково

Любимец

3323

Смолян

Рудозем

3600

Хасково

Маджарово

Смолян

Смолян

12 805

Хасково

Минерални бани

1327

Смолян

Чепеларе

София-град

Столична община

София област

Антон

София област
София област
София област
София област

450

51 050

7995

468

1899

Хасково

Свиленград

7603

355 799

Хасково

Симеоновград

3012

431

Хасково

Стамболово

1877

Божурище

2410

Хасково

Тополовград

3100

Ботевград

10 401

Хасково

Харманли

7776

Годеч

1492

Хасково

Хасково

Горна Малина

1697

Шумен

Велики Преслав

София област

Долна баня

2002

Шумен

Венец

2196

София област

Драгоман

1132

Шумен

Върбица

3849

София област

Елин Пелин

6680

Шумен

Каолиново

4343

София област

Етрополе

5195

Шумен

Каспичан

2430

София област

Златица

1764

Шумен

Никола Козлево

2895

София област

Ихтиман

7119

Шумен

Нови пазар

6761

София област

Копривщица

697

Шумен

Смядово

1909

София област

Костенец

3871

Шумен

Хитрино

1255

София област

Костинброд

4396

Шумен

Шумен

София област

Мирково

413

Ямбол

Болярово

1057

София област

Пирдоп

2623

Ямбол

Елхово

4709

София област

Правец

3902

Ямбол

Стралджа

4431

София област

Самоков

12 396

Ямбол

„Тунджа“

София област

Своге

4159

Ямбол

Ямбол

София област

Сливница

2451

София област

Чавдар

267

ОБЩО:
8998

30 964
3114

30 800

4476
26 962
2 260 955
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 433
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на
допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
(ДВ, бр. 36 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. за окончателното разплащане на дейностите по Годишна програма 2012, Годишна
програма 2013 и Спешните мерки по Годишна програма 2013 за Европейския бежански
фонд – 2 181 108 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8999

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 434
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за определяне на органите и реда за управление
и контрол на средствата от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Ръководителят на Управляващия
орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 е национален координатор на помощта от Фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз, наричан по-нататък „Фонда“, и осъществява управлението и контрола
на средствата от Фонда.
(2) Управляващият орган на Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 е
координиращ орган, отговорен за управлението
и контрола на дейностите, финансирани със
средства от Фонда.
(3) При управлението и контрола на средствата от Фонда се прилагат системите за управление и контрол на Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007 – 2013, системите
за управление и контрол на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството и Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета
от 11 ноември 2002 г. за създаване на Фонд
„Солидарност“ на Европейския съюз, изменен
с Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.
Чл. 2. (1) Националният координатор на
помощта от Фонда:
1. действа като представител на Република
България пред Европейската комисия и другите

ВЕСТНИК
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европейски институции по въпросите на управлението и контрола на средствата от Фонда;
2. в случай на настъпване на регионално или
национално бедствие в съответствие с Регламент
(EО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември
2002 г. за създаване на Фонд „Солидарност“
на Европейския съюз, изменен с Регламент
(ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и
на Съвета от 15 май 2014 г., подава заявление
за подкрепа от Фонда;
3. отговаря за разпределението на отпуснатите от Фонда средства между засегнатите публични органи, включени в заявлението по т. 2;
4. изготвя списък с приоритетни операции
за финансиране със средства от Фонда за всяко
одобрено заявление по т. 2;
5. сключва договори за предоставяне на
средствата, получени по съответното заявление, на публичните органи, чиито щети са
включени в него, и контролира изпълнението
на договорите;
6. дава методически указания във връзка с
изпълнение на договорите по т. 5;
7. съвместно със заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, с министъра на околната
среда и водите и с министъра на земеделието
и храните отговаря за координирането на финансовите вноски, които се отпускат от Фонда
за действията, посочени в член 3 на Регламент
(EО) № 2012/2002, от една страна, с помощта
от европейските структурни и инвестиционни
фондове, Европейската инвестиционна банка и
други финансови инструменти на Европейския
съюз, от друга страна;
8. съвместно с министъра на вътрешните
работи отговаря за координирането на финансовите вноски, които се отпускат от Фонда,
от една страна, с помощта от националния
бюджет, отпускана чрез Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане, от
друга страна;
9. координира действията по изготвяне на
доклад за усвояването на финансови вноски от
Фонда с отчет за разходите в съответствие с
чл. 8 на Регламент (EО) № 2012/2002.
(2) За изпълнение на функциите по ал. 1:
1. не по-късно от 8 седмици от настъпването
на природно бедствие в съответствие с ал. 1,
т. 2 министърът на вътрешните работи изпраща на националния координатор на помощта
цялата информация, необходима за изготвянето
на заявление за подпомагане със средства от
Фонда, която включва като минимум следното:
а) общите преки щети, причинени от природното бедствие, и влиянието им върху засегнатите население, икономика и околна среда;
б) прогнозните разходи за действията, посочени в член 3 на Регламент (EО) № 2012/2002;
в) други източници на финансиране от Съюза;
г) други национални и международни източници на финансиране, включително обществе-
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но и частно застрахователно покритие, което
може да спомогне за покриване на разходите
за отстраняване на щетите;
д) кратко описание на прилагането на
законодателството на Съюза в областта на
предотвратяването и управлението на риска
от бедствия, което е свързано с характера на
природното бедствие;
е) карти на засегнатите от бедствието райони;
ж) кратко описание на метеорологичната
обстановка в периода на бедствието;
з) описание на използваните методи за
оценка на щетите;
и) снимки от районите, засегнати от бедствието, или други документи, както и всяка
друга релевантна информация;
2. националният координатор на помощта
може да изиска от министъра на вътрешните
работи всяка друга допълнителна информация,
свързана с оценката на щетите и изготвянето
на заявлението;
3. националният координатор на помощта
може да изиска информация относно щетите
и пострадалите обекти от всички публични
органи, включени в конкретно заявление съгласно ал. 1, т. 2;
4. във възможно най-кратък срок и не покъсно от 12 седмици от първото настъпване
на щета, предизвикана от природно бедствие,
националният координатор на помощта може
да подаде до Европейската комисия заявление
за отпускане на финансови вноски от Фонда,
предоставяйки цялата налична информация;
в случай на прогресивно развиващо се природно бедствие, когато не може ясно да бъде
определена началната дата, крайният срок
от 12 седмици за подаване на заявлението се
брои от датата, на която публичните власти за
първи път са предприели официални действия
срещу последиците от природното бедствие,
или от датата, на която е обявено бедствено
положение (или подобно).
Чл. 3. Финансовите вноски от Фонда по всяко одобрено заявление постъпват по бюджетната
сметка на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Чл. 4. (1) След одобрение от страна на
Европейската комисия на всяко заявление
по чл. 2, ал. 1, т. 2 националният координатор на помощта осъществява разпределение
на средствата, които ще бъдат получени от
Фонда, между публичните органи, включени
в заявлението, съгласно методология за разпределение на средствата, одобрена с решение
на Министерския съвет.
(2) С разпределените средства за всеки
орган се финансират операции от списъка по
чл. 2, ал. 1, т. 4.
(3) За изготвяне на списъка по ал. 2 националният координатор на помощта:
1. изисква от публичните органи по ал. 1
да посочат приоритетните за тях операции,
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включени в съответното заявление, и определя
срок за представяне на необходимите данни;
2. проверява допустимостта на операциите
по т. 1 за съответствие с допустимите за финансиране дейности съгласно член 3 на Регламент
(EО) № 2012/2002 и при необходимост изисква
корекции;
3. проверява допустимостта на разходите за
изпълнение на операциите по т. 1 с допустимите
за финансиране разходи съгласно Регламент
(EО) № 2012/2002.
(4) Операциите от списъка по ал. 2 трябва
да бъдат:
1. допустими за финансиране със средства
от Фонда;
2. с пълна проектна готовност;
3. със срок за изпълнение не повече от 18
месеца от датата на получаване на финансовите
вноски от Фонда за съответното заявление по
сметката на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството;
4. с висока степен на риск за живота и здравето на населението или да осигуряват ежедневния достъп на гражданите до основни услуги,
като могат да включват мерки в областта на:
разрушени в резултат на бедствието превантивна
инфраструктура, транспортна инфраструктура
(пътища/жп транспорт/пристанища/летища),
енергетика, водоснабдяване и отпадъчни води,
телекомуникации, образователна и здравна
инфраструктура, защита на културното наследство, временно настаняване и спасителни
операции, почистване на засегнатите от бедствието области, включително природните зони, в
съответствие, когато е уместно, с екосистемни
подходи, както и неотложно възстановяване на
засегнатите природни зони с цел избягване на
непосредствения ефект от ерозия на почвата.
(5) В списъка могат да бъдат включени и вече
изпълнени операции, финансирани със собствени средства на публичните органи. В този
случай публичният орган поема ангажимент
да използва сумата от възстановените разходи
за съответната операция за изпълнението на
нови дейности, свързани с преодоляване последиците от бедствието.
Чл. 5. (1) За изпълнение на функциите по
чл. 2, ал. 1, т. 7 и 8, преди сключване на договори
по чл. 2, ал. 1, т. 5, националният координатор
на помощта изпраща на заместник министърпредседателя по европейските фондове и икономическата политика, на министъра на околната
среда и водите, на министъра на земеделието и
храните и на министъра на вътрешните работи
списъка по чл. 4, ал. 2.
(2) Заместник министър-председателят по
европейските фондове и икономическата политика следи за съгласуваност на предвидените в
списъка операции с дейностите за превенция
на риска съгласно Споразумението за партньорство и при необходимост отправя препоръки.

БРОЙ 106

ДЪРЖАВЕН

(3) Министърът на околната среда и водите
извършва проверка за липса на припокриване
на операциите от списъка по чл. 4, ал. 2 с вече
финансирани или предвидени за финансиране
дейности по Оперативна програма „Околна
среда“ 2007 – 2013 г. и по Оперативна програма
„Околна среда“ 2014 – 2020 г.
(4) Министърът на земеделието и храните
извършва проверка за липса на припокриване на операциите от списъка по чл. 4,
ал. 2 с вече финансирани или предвидени
за финансиране дейности по Програмата за
развитие на селските райони 2007 – 2013 г.,
Програмата за развитие на селските райони
2014 – 2020 г., Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. и
по Програмата за морско дело и рибарство
2014 – 2020 г.
(5) Министърът на вътрешните работи потвърждава, че операциите от списъка по чл. 4,
ал. 2 са включени в съответното заявление за
подкрепа от Фонда и че не са финансирани
със средства от националния бюджет чрез
Междуведомствената комисия за подпомагане
и възстановяване.
Чл. 6. (1) Изпълнителни органи, отговорни
за операциите, финансирани със средства от
Фонда, са публичните органи съгласно чл. 4,
ал. 1.
(2) Изпълнителните органи могат да бъдат
национални, регионални или местни органи
на изпълнителната власт или други публични
ведомства.
Чл. 7. Националният координатор на помощта сключва с органите по чл. 6 договори
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнението на една или няколко
операции от списъка по чл. 4, ал. 2 до размера
на сумата, определена за всеки орган съгласно
чл. 4, ал. 1.
Чл. 8. (1) В срок 6 месеца след изтичане на срока за усвояване на средствата по
всяко одобрено заявление по Фонда националният координатор на помощта изпраща до Европейската комисия док лада по
чл. 2, ал. 1, т. 9.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя от междуведомствена работна група под председателството
на националния координатор на помощта.
(3) В работната група по ал. 2 участват
представители на:
1. Министерството на вътрешните работи;
2. Министерството на околната среда и
водите;
3. Министерството на регионалното развитие
и благоустройството;
4. Министерството на земеделието и храните;
5. Централното координационно звено съгласно Постановление № 70 на Министерския
съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и
Решение № 792 на Министерския съвет от
2013 г. за определяне на органи, отговорни за
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управлението, контрола, координацията и одита
на Европейските структурни и инвестиционни
фондове и други инструменти и инициативи на
Европейския съюз през периода 2014 – 2020 г.;
6. Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане;
7. органите по чл. 6;
8. други публични органи по преценка на
националния координатор на помощта.
(4) Докладът по ал. 1 се придружава от отчет за разходите съгласно член 8 от Регламент
(EО) № 2012/2002, изготвен от Управляващия
орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013, и становище на независим одитен орган.
Чл. 9. (1) Одитен орган за средствата от
Фонда е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра
на финансите.
(2) Одитният орган изготвя становище в
съответствие с международно възприетите одиторски стандарти, с което се констатира, че отчетът за разходите дава вярна и точна представа
и че финансовите вноски от Фонда са усвоени
законосъобразно и правомерно в съответствие
с член 59, параграф 5 и член 60, параграф 5 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г.
за одобряване на средства от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2014 г.; попр.,
бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 45, 79, 88 и
103 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) За незавършени и неразплатени окончателно проекти на общините към 15 декември 2014 г. неусвоената част до одобрените с
приложение № 1 средства се предоставя като
целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на съответните общини въз основа на
мотивирано искане от кмета на общината до
министъра на финансите в рамките на сроковете за годишното приключване на банковите
сметки на бюджетните организации по ал. 4.
За тези случаи не се прилагат разпоредбите
на чл. 1, ал. 4, т. 2.“
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2. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) За незавършен и неразплатен окончателно към 15 декември 2014 г. проект по
приложение № 3, ред 2, т. 2.4 неусвоената част
до одобрените средства се предоставя като
трансфер по бюджета на съответния разпоредител с бюджет въз основа на мотивирано
искане от министъра на образованието и науката до министъра на финансите в рамките
на сроковете за годишното приключване на
банковите сметки на бюджетните организации по ал. 4. За този случай не се прилагат
разпоредбите на чл. 1, ал. 4, т. 2.
(7) Разпоредителите с бюджет представят
в Министерството на финансите ежемесечно
и на тримесечие отчети за изпълнението на
проектите по ал. 5 и 6, както и друга допълнителна информация по форма и съдържание, определени с указания на министъра на
финансите.
(8) Постъпилите по бюджетите на разпоредителите с бюджет средства по проектите по
ал. 5 и 6 се разходват за същата цел до 30 юни
2015 г., като при остатък той се възстановява
в държавния бюджет в същия срок.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 9.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2014 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9019
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество в областта на младежта и
спорта между Министерството на младежта
и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Румъния
(Утвърдено с Решение № 745 от 30 октомври
2014 г. на Министерския съвет. В сила от
11 ноември 2014 г.)
Министерството на младежта и спорта на
Република България и Министерството на
младежта и спорта на Румъния, наричани понататък „Страните“, в рамките на двустранното сътрудничество и желанието за напредък
в областта на младежта и спорта и предвид
ролята им за развитие и укрепване на по-тесни и приятелски връзки, доверие и взаимно
разбирателство
се споразумяха за следното:
Член 1
Общи цели
Това Споразумение предвижда рамката, в
която Страните могат взаимно да се договарят
за подробни предложения за програми за сътрудничество в областта на младежта и спорта
на базата на реципрочност и взаимна полза.
Член 2
Сътрудничество в областта на младежта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 436
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за допълнение на Наредбата за реда и начина
за въвеждане на бандеролите за бутилирани
алкохолни напитки, приета с Постановление
№ 157 на Министерския съвет от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 54 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 56
от 2007 г., бр. 43 от 2009 г. и бр. 85 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се създава ал. 4:
„(4) При необходимост министърът на финансите може със заповед да удължи срока по
ал. 2, но не с повече от 12 месеца. Заповедта
се обнародва в „Държавен вестник“.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9035
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1. С
 траните подкрепят активното сътрудничество и обмена на добри практики в
областта на младежта чрез:
– о бмен на добри практики между
правителствени и неправителствени
асоциации и организации, занимаващи се с обучение и изследвания в
областта на младежта;
– насърчаване на институциите и организациите на Страните за участие
в съвместни проекти и подкрепа на
тези проекти пред международни
организации;
– о съществяване на обмен на информация и публикации по въпроси в
областта на младежта, в това число
обмен на информация за младежки
организации и движения, опериращи
в техните държави, дейността им по
отношение на закони, постановяващи
политиката за младежта в Република
България и в Румъния.
2. С траните улесняват развитието на директни връзки между партньорските
организации на всички нива, чието сътрудничество отговаря на целите на това
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Споразумение, включително обмена на
делегации и информация по въпроси от
общ интерес. Ако бъдат изградени директни връзки между сътрудничещи си
организации, ще бъдат проведени общи
програми. Програмната и финансовата
отговорност за изпълнението на задълженията, произтичащи от тези програми,
ще се носи от организациите, които ще
ги провеждат.
3. С траните улесняват развиването на директни връзки между изследователски институции и центрове, които се занимават
с проблемите на младежта, включително
следните форми на сътрудничество:
– у частие на специалисти, лектори в
научни пактически конференции,
семинари, симпозиуми, които се
провеждат в държава – страна по
Споразумението;
– о бмен на специалисти, които да изнасят лекции и да дават консултации, да
организират общи проучвания с цел
разширяването на специализация и
повишаване на нивото на квалификация;
– о бмен на специална литература върху
политика за младежта.
4. С траните насърчават участието на представители на държавите – страни по
Споразумението, в младежки двустранни
мерки: фестивали, конференции, симпозиуми, семинари, изложби, срещи, форуми,
програми за обмен на доброволци и други
мероприятия, както и обмен на опит сред
специалистите в областта на държавната
политика за младежта.
5. С траните оказват цялостно съдействие на
организирани младежки групи, както и
представители на Страните, които остават
на територията на държавата на другата
Страна в рамките на съвместни програми
и мероприятия.
Член 3
Сътрудничество в областта на спорта
1. С
 траните съдействат за координацията на
действията на държавните органи, отговарящи за спорта и спортните федерации по
различните видове спорт, с цел развитието
и укрепването на международното спортно
сътрудничество по пътя на провеждането
на срещи и консултации за обмен на опит
и информация.
2. С траните съдействат за участието на
български и румънски спортисти, отбори
и треньори в състезания и международни
спортни мероприятия, провеждащи се на
територията на двете държави.
3. С траните поощряват провеждането на
учебно-тренировъчни лагери, съвместни
тренировки на националните, сборни
и клубни отбори по различни видове
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спортове на спортната база на Страните
с цел повишаване на нивото на тяхната
подготовка и спортно майсторство.
С траните си съдействат за обмена на научни разработки, информация за последните постижения в областта на спорта,
високото спортно майсторство, спортната
диагностика, използване на съвременната
научна апаратура и оборудване при подготовката на елитни спортисти, както
и за обучение и обмен на персонал от
лаборатории за допингов контрол.
С траните способстват за обмена на опит
в областта на управлението на спортни
обекти и съоръжения и развитието на
спортния маркетинг.
С траните си съдействат за установяване
на преки контакти между спортните
федерации, центровете за олимпийска
подготовка, научните и учебните заведения със спортен профил с цел развитие
на спорта в Страните.
С траните насърчават партньорството
между българските и румънските спортни
структури с цел съвместно организиране
на спортни мероприятия.
С траните насърчават участието на специалисти в спортни семинари, симпозиуми
и конференции, организирани от двете
страни, които са от техен взаимен интерес,
включително по проблемите на борбата
срещу допинга в спорта.
С траните насърчават укрепването на
спортните взаимоотношения и си сътрудничат за популяризирането на олимпийските принципи, в частност на честната
игра.
С траните предприемат съвместни дейности в борбата срещу използването
на забранени вещества и методи във и
извън състезателните дейности, както
и сътрудничество в разработване на съвременни програми за допинг контрол
(ориентирани към интелигентно и целево тестване), антидопингови програми
с цел популяризиране на спорта без
допинг, обмяна на опит в разработването на информационно-образователни и
обучителни мероприятия, сключване на
споразумение за реципрочно тестване и
взаимно признаване на разрешения за
терапевтична употреба.
Член 4
Изпълнение

1. С
 траните ск лючват споразумение за
изпълнение и развитие на конкретни
програми по дипломатически път чрез
срещи, размяна на кореспонденция и по
други начини. Всяка страна отговаря за
координиране изпълнението на плановете
и програмите от своя страна.
2. По време на срещи на представители на
Страните се прави преглед на изпълнени-
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ето на това Споразумение и се определя
график за съвместните дейности, които
ще се предприемат, когато е необходимо.
3. С траните заявяват, че формите на сътрудничество в областта на младежта
и спорта, залегнали в Споразумението,
се осъществяват при взаимно уважение,
равенство и при спазване на правата и
задълженията на Страните. Формата,
програмата и финансовите условия за
реализацията на това Споразумение се
определят от съответните спортни органи
чрез консултации.
4. Р азпоредбите на това Споразу мение
няма да засягат правата и задълженията
на Страните, които произтичат от други
международни договори, по които Република България и Румъния са страни.
Член 5
Финансови условия
Всички разходи, произтичащи от това
Споразумение, се осъществяват в рамките
на наличния бюджет и ресурси. Конкретните
условия по обмена ще се съгласуват взаимно
от договарящите Страни за всеки конкретен
случай.
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Съставено в гр. Русе на 7 март 2014 г. в два
оригинални екземпляра, всеки от които на
български, румънски и английски език, като
всички текстове имат еднаква правна сила. В
случай на различия в тълкуването меродавен
ще бъде текстът на английски език.
За Министерството
За Министерството
на младежта и спорта
на младежта и спорта
на Република България:
на Румъния:
Мариана Георгиева,
Габриела Сабо,
министър на младежта
министър на
и спорта
младежта и спорта
8901

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Правилник за изменение на Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
(ДВ, бр. 66 от 2014 г.)

Член 7
Разрешаване на спорове

§ 1. Навсякъде в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация думите „Министерството
на регионалното развитие“, „министърът на
регионалното развитие“ и „министъра на регионалното развитие“ се заменят съответно с
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“, „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и
„министъра на регионалното развитие и благоустройството“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в ,,Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова

Всички спорове, произтичащи от тълкуването или изпълнението на това Споразумение, се разрешават по приятелски начин чрез
консултации или преговори между Страните.

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Член 6
Изменение и допълнение на споразумението
Това Споразумение се изменя по взаимно
съгласие на Страните, изразено писмено. Съответните изменения влизат в сила от датата
на получаване на отговор от едната Страна,
съдържащ съгласието на другата Страна относно предложените изменения.

Член 8
Влизане в сила, срок и прекратяване
1. Т
 ова Споразумение влиза в сила от датата
на последното уведомление, чрез което
Страните се информират писмено по
дипломатически път, че са приключили
съответните им вътрешни процедури за
неговото влизане в сила.
2. С поразумението се сключва за период
пет години и може да се подновява за следващи подобни периоди, освен ако някоя
от Страните не уведоми писмено другата
по дипломатически път за желанието си
да го прекрати най-малко шест месеца
преди изтичането на съответния период.
3. Прекратяването на това Споразумение не
засяга действието на текущите програми
по Споразумението до приключването им,
освен ако не е договорено друго.
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НАРЕДБА № 8121з-995
от 13 декември 2014 г.

за условията и реда за предоставяне на порционни пари на служителите на Министерството
на вътрешните работи
Чл. 1. На служителите на Министерството
на вътрешните работи (МВР) се изплащат
ежемесечно порционни пари.
Чл. 2 Размерът на порционните пари се
определя ежегодно със заповед на министъра
на вътрешните работи.
Чл. 3. (1) Порционните пари се изплащат
за действително отработено време.
(2) При неотработен пълен месец порционните пари се изчисляват пропорционално на
отработеното време.
Чл. 4. При изчисляване на индивидуалния
месечен размер на порционните пари за отработено време се зачита:
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1. времето на ползване на платен годишен
отпуск;
2. времето на ползване на отпуск поради
временна неработоспособност – до 30-ия календарен ден включително без прекъсване;
3. ползване на неплатен отпуск, независимо от основанието – до 30-ия календарен ден
включително без прекъсване;
4. командироване или специализация в чужбина при условията и по реда на Наредбата за
служебните командировки и специализациите
в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г.
(ДВ, бр. 50 от 2004 г.) – до 30-ия календарен
ден включително без прекъсване.
Чл. 5. Порционните пари не се изплащат
за времето на:
1. ползване на отпуск поради бременност,
раждане и осиновяване;
2. ползване на отпуск за отглеждане на дете
до 2-годишна възраст или при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст;
3. ползване на отпуск поради временна неработоспособност – след срока по чл. 4, т. 2;
4. ползване на неплатен отпуск, независимо
от основанието – след срока по чл. 4, т. 3;
5. командироване или специализация в чужбина при условията и по реда на Наредбата за
служебните командировки и специализациите в
чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. – след
срока по чл. 4, т. 4;
6. командироване в чужбина при условията и по реда на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат,
приета с ПМС № 188 от 2008 г. (ДВ, бр. 70
от 2008 г.), и Наредбата за условията и реда
за участие на граждански специалисти от
Република България в операции и мисии на
международни организации за управление
на кризи извън територията на Република
България, приета с ПМС № 9 от 2011 г. (ДВ,
бр. 9 от 2011 г.);
7. временно отстраняване от длъжност.
Чл. 6. (1) При настъпване на някое от
обстоятелствата по чл. 5 екземпляр или заверено копие от документите, удостоверяващи
настъпването му, се изпращат незабавно в обслужващото финансово звено за прекратяване
изплащането на порционните пари.
(2) При промяна или отпадане на обстоятелство по чл. 5 екземпляр или заверено копие
от документите, удостоверяващи промяната
или отпадането му, се изпращат незабавно в
обслужващото финансово звено за възстановяване на изплащането на порционните пари.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 181, ал. 1 във връзка с ал. 5 от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Веселин Вучков
8909
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НАРЕДБА № 8121з-1010
от 16 декември 2014 г.

за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи на работно и униформено
облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на
неносещите униформа държавни служители
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията
и редът за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
(МВР) на работно и униформено облекло, друго
вещево имущество и снаряжение и ежегодно
на парична сума за облекло на неносещите
униформа държавни служители.
Чл. 2. Размерът на сумите и доволствията
по чл. 1 се определя ежегодно със заповед на
министъра на вътрешните работи.
Чл. 3. Работното облекло, униформеното
облекло, еднократното допълнително вещево
имущество и снаряжението се осигуряват от
вещевото звено, обслужващо съответната
структура на МВР.
Чл. 4. Сумата за облекло и левовата равностойност на еднократното допълнително вещево
имущество се изплащат чрез автоматизираната
информационна система „Труд и работна заплата“ (АИС – ТРЗ).
Раздел II
Униформено и работно облекло
Чл. 5. Униформено облекло на държавните
служители в МВР се осигурява при условията
и по реда за предоставянето му, предвидени в
наредбата по чл. 151, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
Чл. 6. (1) Работно облекло на държавните
служители в МВР се осигурява по реда на чл. 3.
(2) Работно облекло, което е униформено
облекло за служебно ползване, се осигурява на
държавни служители при условията и по реда,
предвидени в наредбата по чл. 151, ал. 2 ЗМВР.
Раздел III
Вещево имущество
Чл. 7. (1) Държавните служители в МВР
имат право на еднократно допълнително вещево
имущество или на левовата му равностойност
по чл. 234, ал. 5 ЗМВР за прослужени 10 и повече години като държавен служител в МВР
към датата на прекратяване на служебното им
правоотношение.
(2) Еднократното допълнително вещево
имущество или левовата му равностойност се
предоставя след представяне от служителя на
удостоверение за прослужени 10 и повече години
като държавен служител в МВР към датата на
прекратяване на служебното правоотношение,
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издадено от дирекция „Човешки ресурси“ – МВР
(ДЧР – МВР), или звеното „Човешки ресурси“
на съответната структура на МВР.
Чл. 8. Еднократното допълнително вещево
имущество или левовата му равностойност не
се предоставя в случаите по чл. 234, ал. 7 ЗМВР.
Раздел IV
Снаряжение
Чл. 9. Снаряжение се осигурява по реда
на чл. 3.
Раздел V
Парична сума за облекло
Чл. 10. Индивидуалните размери на паричната сума за облекло на неносещите униформено облекло държавни служители се определя
пропорционално на отработените месеци през
календарната година.
Чл. 11. За отработен се зачита месецът,
през който служителят е отработил повече от
половината от работните дни или нормативно
определените работни часове по основното си
служебно правоотношение.
Чл. 12. За отработено време на неносещите
униформено облекло държавни служители се
признава времето:
1. на ползване на платен отпуск по чл. 189,
ал. 1, т. 1 – 4 ЗМВР;
2. на ползване на неплатен отпуск – до 30
работни дни през календарната година;
3. на ползване на следните видове отпуски
по чл. 190 ЗМВР:
а) отпуск поради бременност, раждане и
осиновяване и отглеждане на малко дете;
б) допълнителен платен годишен отпуск за
работа при специфични условия и рискове за
живота и здравето;
в) отпуск за изпълнение на обществени и
граждански задължения;
г) отпуск за временна неработоспособност;
д) платен отпуск за приемен изпит в учебно
заведение и платен отпуск за обучение;
4. за участие в професионално обучение с
откъсване от работа, включително професионална квалификация и специализация.
Чл. 13. (1) Когато неносещ униформено
облекло държавен служител бъде назначен на
длъжност, чието изпълнение изисква носене на
униформено облекло, той възстановява в срок
до 7 работни дни от встъпване в длъжност във
финансовото звено, от което е получил сумата
за облекло, сума, която е пропорционална на
неотработеното време от момента на встъпване
в длъжност до края на календарната година.
(2) Финансовото звено издава за възстановената сума по ал. 1 служебна бележка, която
се изпраща в съответното вещево звено.
Чл. 14. (1) Когато в рамките на календарната година държавен служител, изпълняващ
служебните си задължения в униформено облекло, бъде назначен на длъжност за неносещ
униформено облекло, вещевото звено в срок 7
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работни дни от встъпване в длъжност уведомява със служебна бележка финансовото звено,
в което служителят ще бъде на финансово
обслужване.
(2) В случай че на служителя по ал. 1 не
е предоставено униформено облекло за предходната и текущата календарна година, на
същия се изплаща стойността на униформеното
облекло, като за текущата календарна година – пропорционално на времето, отработено
на длъжност за носещ униформено облекло
държавен служител.
(3) В случай че служителят по ал. 1 е получил
униформено облекло за част от определения
размер на сумата за униформено облекло (лимит за униформено облекло) за съответната
година, на същия се изплаща стойността на
униформеното облекло след приспадане на
усвоените суми от лимита за предходната и
за текущата календарна година. За текущата
календарна година стойността на униформеното
облекло се изплаща пропорционално за времето,
отработено на длъжност за носещ униформено
облекло държавен служител.
(4) В случай че служителят по ал. 1 е получил униформено облекло в пълния размер на
определения лимит за униформено облекло за
съответната година, служителят възстановява
стойността на униформеното облекло за текущата календарна година пропорционално на
неотработеното време на длъжност за носещ
униформено облекло държавен служител.
(5) В срок 7 работни дни от датата на встъпване в длъжност като неносещ униформено
облекло служителят по ал. 1 възстановява във
финансовото звено на предходната си месторабота стойността на униформеното облекло
пропорционално за времето, което не е прослужено на длъжност за носещ униформено
облекло държавен служител.
(6) Финансовото звено, в което е възстановена сумата по ал. 5, уведомява за това вещевото
звено на предходната месторабота на служителя,
както и финансовото звено, което обслужва
структурата, в която лицето е преназначено.
(7) На служителя по ал. 1 се изплаща сума
за облекло за неносещ униформено облекло
държавен служител пропорционална на отработеното време като такъв след възстановяване
на сумата по ал. 5.
Чл. 15. (1) Когато лице, работещо по трудово
правоотношение в МВР (ЛРТП), бъде назначено
на длъжност за държавен служител, то възстановява в срок до 7 работни дни от встъпване
в длъжност във финансовото звено, от което
е получило сумата за облекло по чл. 180, ал. 6
ЗМВР, сума, която е пропорционална на неотработеното време от момента на встъпване в
длъжност като държавен служител до края на
календарната година.
(2) Финансовото звено, в което е възстановена сумата по ал. 1, уведомява за това финансовото звено, което обслужва структурата, в която
лицето е назначено като държавен служител.
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(3) Когато ЛРТП бъде назначено за държавен
служител, неносещ униформено облекло, служителят получава сума за облекло за държавен
служител пропорционално за отработеното
време като държавен служител.
(4) Когато ЛРТП бъде назначено за държавен служител, изпълняващ служебните си
задължения в униформено облекло, служителят
получава униформено облекло при условията
и по реда, предвидени в наредбата по чл. 151,
ал. 2 ЗМВР.
Чл. 16. (1) На неносещите униформено облекло държавни служители, чието служебно
правоотношение е прекратено, се изплаща
парична сума за облекло пропорционално за
отработеното време през текущата календарна
година.
(2) Лицата по ал. 1 възстановяват частта от
сумата за облекло пропорционално на неотработеното време през календарната година в
срок 7 работни дни от датата на прекратяване
на правоотношението във финансовото звено
по последната месторабота.
(3) На наследниците на държавен служител,
неносещ униформено облекло, чието служебно
правоотношение е прекратено на основание
чл. 226, ал. 1, т. 12 ЗМВР, се изплаща пълният
размер на сума за облекло за текущата година,
в случай че не му е изплатена.
Чл. 17. (1) Когато служебното правоотношение на държавен служител, изпълняващ служебните си задължения в униформено облекло, е
прекратено, държавният служител възстановява
стойността на полученото униформено облекло
за текущата година пропорционално за неотработеното време до края на годината в срок
7 работни дни от датата на прекратяване на
правоотношението във финансовото звено по
последната месторабота.
(2) В случай че на служителя по ал. 1
не е предоставено униформено облекло за
предходната календарна година, на същия
се изплаща стойност та на у ниформеното
облекло след приспадане на усвоените суми
от лимита за униформено облекло за предходната година.
(3) На наследниците на държавен служител,
изпълнявал служебните си задължения в униформено облекло, чието служебно правоотношение е прекратено на основание чл. 226, ал. 1,
т. 12 ЗМВР, в случай че не му е било осигурено
през предходната и текущата календарна година
изцяло или частично униформено облекло, се
изплаща стойността на униформеното облекло
след приспадане на усвоените суми от лимита
за униформено облекло.
Чл. 18. Изплащането на паричната сума за
облекло, левовата равностойност по чл. 234,
ал. 5 ЗМВР и стойността на униформеното
облекло се извършва чрез начисляване на индивидуалните суми в АИС – ТРЗ от съответното
финансово звено по последната месторабота
на държавния служител след възстановяване
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на стойността на униформеното облекло, ако
такава се е дължала, и получена служебна
бележка от вещевите звена за:
1. усвоените суми от лимита за униформено
облекло;
2. за вече получено еднократно допълнително вещево имущество или левовата му
равностойност.
Чл. 19. (1) При назначаване на държавни
служители съответното звено „Човешки ресурси“ задължително посочва в актовете за
встъпване в длъжност дали служителите изпълняват служебните си задължения в униформено
облекло, или са неносещи униформено облекло
държавни служители.
(2) Актовете за встъпване в длъжност на
държавните служители, които изпълняват служебните си задължения в униформено облекло,
се изпращат във вещевите звена.
(3) Актовете за встъпване в длъжност на
неносещите униформено облекло държавни
служители се изпращат във финансовите звена.
(4) Актовете за встъпване в длъжност на
държавни служители, които и преди са работили в МВР, следва да бъдат придружени от
справка, издадена от звената „Човешки ресурси“,
за периода, през който служителят е работил
в МВР, и за местоработата му. Справката се
изпраща в съответното вещево и финансово
звено заедно с акта за встъпване.
(5) След получаване на справката от звеното
„Човешки ресурси“ финансовото или вещевото
звено в новата месторабота на служителя по
ал. 4 изисква служебна бележка от финансовото
или вещевото звено в предишната месторабота
на служителя в МВР относно предоставяне на
еднократно допълнително вещево имущество
или левовата му равностойност за работа в МВР.
Чл. 20. Ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР създават организация за своевременното изготвяне и утвърждаване на поименни списъци на неносещите униформено
облекло държавни служители от подчинените
им структури с дължимите им суми за облекло,
определени съгласно заповедта по чл. 2. Списъците се предоставят на финансовите звена.
Чл. 21. Ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР създават организация за изпращане
на списък с индивидуалния размер на сумата
за облекло за текущата календарна година на
държавните служители, на които е изплатена
сума за облекло, несъответстваща пропорционално на отработеното време през предходната
година, който се изпраща в срок до края на
месец януари на следващата календарна година
в съответните финансови звена.
Чл. 22. Ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР създават организация за своевременно писмено уведомяване на държавните
служители за размера на дължимите от тях
суми, начина и срока за заплащането им.
Чл. 23. Държавните служители възстановяват в срок до края на месец февруари на
текущата календарна година изплатената сума
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за облекло за предходната календарна година,
изчислена пропорционално за времето, което
не се зачита за отработено, съгласно списъците
по чл. 21 в съответното финансово звено, от
което са изплатени.
Чл. 24. В случаите по чл. 9, ал. 3, т. 1 – 4
от Кодекса за социално осигуряване на служителите не се предоставя униформено облекло,
работно облекло или сумата за облекло за
времето, което се зачита за осигурителен стаж.
Чл. 25. (1) На държавните служители, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, на които временно е възложено
със заповед на ръководителите на структури
по чл. 37 ЗМВР изпълнение на служебни задължения без униформено облекло за срок
не по-кратък от 12 месеца, се изплаща сума
за облекло за неносещи униформено облекло
държавни служители.
(2) За срока по ал. 1 на държавния служител
не се предоставя униформено облекло.
(3) Сумата по ал. 1 се определя в размер,
пропорционален на периода на временното
изпълнение на служебните задължения без
униформено облекло.
(4) След изплащане на сумата по ал. 1 финансовото звено писмено уведомява вещевото
звено за направеното плащане в срок 7 работни
дни от датата на извършването му.
Чл. 26. (1) На държавните служителки,
родили през текущата календарна година, се
изплаща:
1. сума за облекло – за неносещите униформено облекло държавни служителки;
2. стойност на униформеното облекло след
приспадане на усвоените суми от лимита за
текущата календарна година за униформено
облекло – за носещите униформено облекло
държавни служителки.
(2) Изплащането на сумите по ал. 1 се извършва след представяне на:
1. копие от акт за раждане;
2. служебна бележка от съответното вещево звено след приспадане на усвоените суми
от лимита за текущата календарна година
за униформено облекло – само за носещите
униформено облекло държавни служителки.
(3) Финансовото звено издава за изплатената
левова равностойност по ал. 1, т. 2 служебна
бележка, която се предоставя на съответното
вещево звено и се прилага във вещевата книжка
на служителката.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 181, ал. 2 във връзка с ал. 5 от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2015 г.
Министър:
Веселин Вучков
8934

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-986
от 12 декември 2014 г.

за организацията и реда за съпровождане
на лица, спрямо които е наложена мярка за
административна принуда
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат организацията и редът за осъществяване на
дейността по съпровождане на лица, спрямо
които са наложени принудителни административни мерки (ПАМ), от полицейските
органи на Министерството на вътрешните
работи (МВР).
Чл. 2. (1) По смисъла на инструкцията
съпровождане са всички действия с изключение на случаите на конвоиране, свързани
с придвижването на лица, спрямо които са
наложени ПАМ.
(2) Съпровождането на лица, спрямо които
са наложени ПАМ по Закона за чужденците
в Република България (ЗЧРБ) и Закона за
влизането, пребиваването и нап ускането
на Република България на гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните
семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС), се осъществява
в съответствие с международни договори, по
които Република България е страна.
Чл. 3. (1) В зависимост от начина за осъществяване съпровождането се извършва:
1. етапно – чрез предаване на съпроводени
лица между нарядите/екипите по маршрута за
съпровождане, при което на съпровождащите могат да се предават допълнително лица
за съпровождане, когато маршрутът за това
съвпада с първоначално планирания;
2. директно – когато лицата се съпровождат между териториалните звена от един и
същ наряд/екип независимо от смяната на
превозното средство.
(2) Директно се съпровождат лица:
1. за които има данни, че са осъждани за
извършено умишлено престъпление на територията на Република България, което съгласно
българския закон се наказва с не по-малко
от една година лишаване от свобода;
2. бременни жени и майки с деца;
3. групи, по-големи от 15 души, когато
срокът за съпровождане не позволява съпровождането да се извърши етапно или чрез
етапно съпровождане значително ще се увеличи пътят на съпровождането.
(3) На съпровождащия екип могат да се
възлагат и задачи за двупосочно съпровождане.
(4) Съпровождането се осъществява след
писмено уведомление освен в случаите, които
не търпят отлагане.
(5) В неотложни случаи уведомяването
по ал. 4 може да бъде направено и устно,
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като заявяващото звено представя писмено
потвърждение не по-късно от 24 часа.
Чл. 4. При съпровож дане разчет ът на
силите и средствата, както и мерките за
сигурност и охрана се определят съобразно
оперативната обстановка, данните за личността и поведението на съпровождания за всеки
конкретен случай.
Чл. 5. Забранява се назначаването в наряд/
екип за съпровождане на служители:
1. без полицейски правомощия;
2. които поради други обстоятелства може
да се считат за предубедени или заинтересовани пряко или косвено от осъществяването
на съпровождането.
Г л а в а

в т о р а

Л И Ц А , П ОД Л Е Ж А Щ И Н А С Ъ П Р О ВОЖДАНЕ. СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩ Е С Т В Я В А Н Е Н А Д Е Й НО С Т Т А ПО
СЪПРОВОЖДАНЕ
Раздел I
Лица, подлежащи на съпровождане
Чл. 6. Полицейските органи съпровождат
лица:
1. по отношение на които е издадена подлежаща на изпълнение заповед за налагане
на ПАМ „експулсиране“ или „принудително
отвеждане до границата на Република България“ по ЗЧРБ или ЗВПНРБГЕСЧТС;
2. по отношение на които е издадено решение за експулсиране от компетентните органи
на друга държава – членка на Европейския
съюз;
3. настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) – за
осигуряване участието им като страни в досъдебни и съдебни производства по наказателни
и административни дела;
4. в изпълнение на постановен по реда на
Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) акт
за принудително довеждане на чужденец, настанен в СДВНЧ, с изключение на случаите,
подлежащи на конвоиране;
5. подлежащи на трансфериране от и на
други държави в съответствие с приложим
закон, европейски регламент или международен договор, по които Република България
е страна;
6. в случаите на преместване на настанени в
СДВНЧ чужденци от и до друг СДВНЧ, от и до
медицинско заведение или друга институция;
7. в други случаи, когато това е изрично
предвидено в закон.
Раздел II
Сили и средства за осъществяване на дейността по съпровождане
Чл. 7. (1) Ръководителите на структури
от МВР, определени в чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ или
оправомощени от тях длъжностни лица изда-
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ват писмена заповед относно организацията
на дейността по съпровождане в съответната
структура, в която се посочват:
1. силите и средствата, с които ще се осъществява дейността по съпровождане;
2. организацията на съпровождането по
обичайните маршрути, редът за охрана, приемане и предаване на съпровожданите лица;
3. редът за връзка, взаимодействие и координация между нарядите/екипите за съпровождане, оперативните дежурни части и
полицейските структури по маршрута;
4. редът за провеждане на инструктаж и
контрол съобразно особеностите и местонахождението на крайния пункт или дестинация
на съпровождане;
5. указания относно изготвянето, предаването и съхранението на документите, свързани с
осъществяваната дейност по съпровождането;
6. други дейности, които могат да бъдат
възлагани на служители от нарядите/екипите
за съпровождане, извън основната им дейност,
както и редът за осъществяването им.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава за срок
една година, като се актуализира при необходимост.
Чл. 8. (1) Съпровождането се извършва:
1. със специализирани или други служебни
автомобили;
2. с автобуси, обслужващи междуселищни
маршрути;
3. с железопътен транспорт;
4. с въздушен транспорт;
5. с воден транспорт;
6. по комбиниран способ.
(2) Изборът на пътно превозно средство се
извършва за всеки конкретен случай в зависимост от информацията за съпровожданото
лице, оперативната обстановка и наличните
сили и средства.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО
СЪПРОВОЖДАНЕ
Чл. 9. Ръководителите на структури от
МВР, определени в чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ, или
оп ра вомощен и о т тя х д л ъж нос т н и л и ца
организират дейност та по съпровож дане,
осъществяват взаимодействие и контролират
нейното изпълнение.
Чл. 10. (1) Въз основа на заповедта по чл. 7
ръководителите на структури, непосредствено
отговарящи за дейността по съпровождането, в
рамките на своята компетентност разработват
планове за организацията и изпълнението на
дейността по съпровождане на територията
на страната и извън нея.
(2) В плановете се предвиждат и мерки за
действие на състава при извънредни ситуации.
(3) Неразделна част от плана са указанията
за работа на служителите по маршрутите за
съпровождане. Указанията съдържат:
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1. описание на обичайните маршрути за
съпровождане съобразно възможните крайни
пунктове и дестинации;
2. особености на маршрутите, които могат
да окажат съществено или решаващо влияние
при изпълнението на дейността, възможността
за използване на различни видове транспортни средства, организацията на придвижване,
престой/почивки, както и други особености,
които екипът за съпровождане трябва да има
предвид;
3. реда за осъществяване на връзка, взаимодействие и координация;
4. реда за действие на нарядите/екипите
за съпровождане при:
а) нападение;
б) достатъчно данни, че съпроводът може
да бъде осуетен;
в) бягство на съпровождан;
г) влошаване на здравословното състояние
или настъпила смърт на съпровождано лице
или член от състава на наряда/екипа;
д) възникване на други извънредни ситуации.
(4) Плановете се утвърждават от съответните ръководители по йерархичен ред.
Чл. 11. Началниците на структури и звена,
осъществяващи съпровождане, непосредствено отговарят за изпълнението на дейността,
като:
1. познават обстановката на територията
и по маршрутите, по които се осъществява
дейността;
2. не по-малко от веднъж на шестмесечие
оценяват ефективността от работата на подчинения им състав, като предприемат или
предлагат конкретни мерки за отстраняване
на констатираните слабости;
3. планират и организират изпълнението
на решенията за ежедневната разстановка
на нарядите/екипите и разчета на силите и
средствата по направленията за съпровождане в съответствие с поставените им задачи
и указания;
4. осигуряват управлението на екипите за
съпровождане при изпълнение на служебните
им задължения и организират взаимодействието и координацията им;
5. взаимодействат непосредствено с други
държавни органи, организации и лица, имащи
отношение към конкретното съпровождане;
6. предприемат своевременни мерки при
възникнали проблеми, свързани с взаимодействието и координацията на нарядите/
екипите за съпровождане при изпълнение на
дейностите, като информират за това висшестоящите ръководители;
7. планират и провеждат учебни занятия,
инструктират и контролират подчинените си
служители;
8. водят служебната документация и следят
за нейното правилно попълване и съхранение;
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9. изготвят предложение относно оборудването на екипите с необходимите технически
и помощни средства.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СЪПРОВОЖДАНЕТО
Раздел I
Разчет на силите и средствата
Чл. 12. Съставът и броят на служителите
на наряда/екипа за съпровождане се определят
в зависимост от:
1. броя на лицата, които ще се съпровождат,
информацията за тях, данните за извършени
от тях противоправни деяния, както и от особеностите на личността на съпровожданите;
2. поведението, което съпровожданите са
показали по време на задържането, престоя
им в СДВНЧ/структури на МВР или при
предишно съпровождане;
3. възрастта, физиката и пола на съпровожданите лица;
4. разстоянието и особеностите на маршрута, по който ще се съпровождат;
5. превозното средство, което ще бъде
използвано;
6. наличието на извънредна ситуация или
на достатъчно данни, че съпровождането ще
бъде осуетено;
7. въоръжението, техническите и помощните средства, с които ще бъдат оборудвани
нарядите/екипите за съпровождане.
Чл. 13. (1) При съпровож дане на едно
лице, за което има данни, че е осъждано
за извършено умишлено престъпление на
територията на Република България, което
съгласно българския закон се наказва с не помалко от една година лишаване от свобода, се
осигуряват най-малко двама съпровождащи.
(2) На всеки наряд/екип за съпровождане
със заповед на ръководителя на структурата,
осъществяваща съпровождане, за ръководител се определя служителят с най-висока
длъжност, а при равни длъжности – този с
най-голям стаж и професионален опит.
Чл. 14. За уреждане на административни,
езикови, медицински и други специфични
въпроси извън разчета на силите за съпровождане могат да бъдат включени и други
държавни служители, включително и такива
без полицейски правомощия.
Раздел II
Изпълнение на дейността по съпровождане
Чл. 15. Полицейските органи извършват
съпровождане на категориите лица, посочени
в чл. 6, когато това им е възложено въз основа
на акт на компетентен орган.
Чл. 16. Документи, даващи основание за
съпровождане, са:
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1. подлежаща на изпълнение заповед за
налагане на ПАМ „експулсиране“ и „принудително отвеждане до границата на Република
България“ по ЗЧРБ или ЗВПНГЕСЧТС;
2. решение за експулсиране от компетентните органи на друга държава – членка на
Европейския съюз;
3. акт на съдебен орган за осигуряване
участието на настанени в СДВНЧ чужденци
като страни в досъдебни и съдебни производства по наказателни и административни дела;
4. постановен по реда на НПК акт за принудително довеждане на чужденец, настанен
в СДВНЧ, с изключение на случаите, подлежащи на конвоиране;
5. искане за трансфериране от и на други
държави в съответствие с приложим закон,
европейск и регламенти и изпълнение на
международни договори, по които Република
България е страна;
6. установяващи необходимост за съпровождане на чужденец, настанен в СДВНЧ до и от
друг СДВНЧ, до и от медицинско заведение
или друга институция;
7. други документи, когато това изрично е
предвидено в закон.
Чл. 17. (1) Организацията за съпровождане
на лицата започва от получаването на документите по чл. 16 в структурата на МВР,
компетентна да извърши съпровождането.
(2) Ръководителят на структурата по ал. 1
или оправомощен от него служител издава
писмена заповед за съпровождане на лицето
(приложение № 1).
(3) Към заповедта се прилагат съответните
документи по чл. 16, както и съпроводителни
документи, ако има такива.
(4) По отношение на съпровожданите лица
заповедта има действие до крайния пункт за
съпровождане.
(5) Екземпляр от заповедта се предоставя на
звеното, което осигурява финансовите средства
за осъществяване на съпровождането, когато
се използва обществен транспорт.
(6) Когато се съпровожда лице или лица
от женски пол, в екипа за съпровождане се
включва и служител от същия пол.
Чл. 18. При изпълнение на заповед за налагане на ПАМ „експулсиране“ или „принудително отвеждане до границата на Република
България“ командироването на служители се
извършва съгласно приложимите условия и
ред за осъществяване на служебни командировки в страната и в чужбина.
Чл. 19. (1) Заповедта за съпровождане се
издава за всеки отделен случай, като в нея се
отразяват способът за съпровождане, трите
имена и длъжността на служителите от наряда/екипа, който го осъществява, имената,
датата, мястото на раждане и гражданството
на съпровожданото лице, регистрационният
номер на заповедта за налагане на принуди-
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телна административна мярка, органът, който
я е издал, данни за транспортното средство, с
което ще се извършва съпровождането, данни
за маршрута, организацията на храненето на
наряда/екипа и съпровожданите лица (при
необходимост), както и други данни, имащи
отношение към конкретния случай.
(2) Когато съпровождането на лицата се
осъществява по въздушен път и е необходимо транзитно преминаване през трета държава, органът, разпоредил съпровождането,
организира своевременното уведомяване на
съответните власти на третата държава. В
тези случаи съпровождането се извършва след
получаване на съгласието от третата държава.
(3) При всяко съпровождане по въздушен
път се спазват общите насоки относно мерките за сигурност при съвместни операции за
извеждане по въздушен път в съответствие с
приложим закон, европейски регламент или
международен договор, по които Република
България е страна.
Чл. 20. Ръководи тели те на ст ру к т у ри,
непосредствено отговарящи за дейността по
съпровождане:
1. контролират комплектоването на документите на съпровожданото лице, необходими
за изпълнение на наложената ПАМ: паспорт/
пасаван, копия на заповеди, приемателнопредавателни протоколи за граничните контролно-пропускателни пунктове, протоколи за
върнати парични средства от закупени билети,
удостоверителни документи и др.;
2. познават обстановката на територията
и по маршрутите, по които се осъществява
съпровождането;
3. организират и планират силите и средствата по направленията за съпровождане в
съответствие с поставените задачи и указания;
4. поддържат връзка с определените за
съпровождане служители при изпълнение на
служебните им задължения и организират
взаимодействието и координацията между тях;
5. взаимодействат с други служби и институции, имащи отношение към конкретния
случай на съпровождане, като предприемат
своевременни мерки при възникнали проблеми и информират за това висшестоящите
ръководители;
6. познават личните и професионалните
качества на подчинените си служители;
7. докладват за необходимостта от изменение в разпределението на силите и средствата и за реда за изпълнение на дейността
в зависимост от обстановката;
8. проверяват въоръжението, боеприпасите
и снаряжението на служителите, като вземат
необходимите мерки за правилното им съхранение и носене.
Чл. 21. (1) Изпълнението на дейността по
съпровождане започва след провеждане на
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непосредствения инструктаж на служителите
на наряда/екипа за съпровождане въз основа
на издадената заповед за съпровождане.
(2) За предаването и приемането на съпровожданите лица се попълва и подписва
предавателно-приемателен протокол (приложение № 2).
Раздел III
Инструктаж на екипа за съпровождане
Чл. 22. (1) Началниците на структури, непосредствено отговарящи за дейността по съпровождане, създават организация за системно
и правилно провеждане на инструктажите.
(2) Преди започване на работа по изпълнение на конкретна задача за съпровождане
служителите, назначени в наряда/екипа, задължително се инструктират.
Чл. 23. (1) Преди започване на инструктажа
инструктиращият се информира за здравословното състояние на служителите, проверява
оръжието, служебните карти, снаряжението,
външния им вид, както и необходимите за
съпровождане документи.
(2) На инструктажа служителите се запознават със:
1. оперативната обстановка;
2. броя на лицата, основанието за тяхното
съпровождане и данни за здравословното им
състояние, поведението, което съпровожданите са показали при задържането и престоя
им в СДВНЧ, други структури на МВР или
при предишно съпровождане (бягство, агресивност и др.);
3. особеностите на маршрута, транспорта,
разчета на силите и средствата, реда и мястото
за предаването/приемането;
4. задачите за изпълнение;
5. разпределението на слу жителите от
наряда/екипа и техните права и задължения;
6. действия при възникване на извънредни ситуации, допълнителни обстоятелства,
както и данни за възможно осуетяване на
съпровождането;
7. реда за връзка, взаимодействието и координацията по маршрута на съпровождането;
8. други въпроси от организационен и
тактически характер.
(3) Провеждането на инструктажа се документира с полагане на подписите на инструктиращия и инструктираните в книгата/плана
за инструктаж (приложение № 3).
Раздел IV
Задължения на служителите от наряда/екипа
за съпровождане
Чл. 24. (1) След приключване на инструктажа ръководителят на наряда/екипа за съпровождане е длъжен да:
1. провери в наличност ли са необходимите
документи за съпровождане на лицата;
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2. получи необходимите документи за пътуването и предаването на съпровожданите
лица;
3. изясни маршрута за съпровождане и
неговите особености;
4. организира действията по съпровождането на лицата, както и да осъществява
постоянен контрол за изпълнението на поставената задача;
5. запознае съпровожданите лица с правата
и задълженията им по време на съпровождането.
(2) Ръководител ят на наряда/ек ипа за
съпровождане поддържа връзка с прекия си
началник или оперативните дежурни части
по въпроси от организационен и технически
характер, възникнали по време на съпровождането, при което задължително докладва за:
1. началото на съпровождането;
2. възникнали проблеми или инциденти
по време на съпровождането;
3. приключване на съпровождането и предаването/приемането на лицата;
4. завръщането на съпровождащия наряд/
екип в изпращащата структура.
Чл. 25. (1) При изпълнение на задълженията
си служителите от наряда/екипа са длъжни да:
1. изискват от съпровожданите лица спазването на разпоредения ред за движение и
правила за поведение;
2. предприемат мерки за осигуряване на
личната си безопасност и тази на съпровожданите лица, като извършват проверка на
вещите им и отстраняват всички предмети,
които биха послужили за нападение, бягство,
осуетяване на съпровождането или биха довели до възникване на извънредна ситуация;
3. непрекъснато да наблюдават и охраняват
съпровожданите лица с цел недопускане на
бягство, самоубийство, нападение, влизане
във връзка с други лица или за създаване на
условия за възникване на извънредна ситуация;
4. опазват зачисленото им оръжие и помощни средства;
5. предупреждават и отстраняват гражданите, които се доближават до съпровожданите лица, опитват се да разговарят с тях,
да им предават бележки, вещи, предмети и
други, като при наличието на основанията за
това предприемат действия за установяване
на самоличност, както и свидетели на тези
действия, за което докладват писмено по
установения ред.
(2) При установяване наличието на вещи,
с които съпровожданите могат да застрашат
своя или живота на други лица или да осуетят
съпровождането, същите се вписват в заповедта за съпровождане, отделят се в пакет
или в такова място в багажа им, което да
не позволява тяхното лесно изваждане или
използване.
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(3) При съпровождане личният багаж на
съпроводените лица не трябва да надвишава
20 кг и трябва да е пригоден за носене самостоятелно на гръб, през рамо или с една ръка.
Когато личният багаж надхвърля 20 кг или
е невъзможно носенето му от съпроводеното
лице, същият се транспортира отделно по
служебен ред.
(4) Мобилните телефони на съпровожданите
трябва да се разединят, като захранващият
им блок се постави в багажа на съпровожданото лице.
Чл. 26. След завръщането на наряда/екипа за съпровождане ръководителят изготвя
писмена докладна записка до началника на
структурата, в която отразява изпълнението
на заповедта, възникналите извънредни ситуации и обстоятелства и използването на
помощни средства.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ДЕЙНОСТТА ПО СЪПРОВОЖДАНЕ
Раздел I
Контрол по организацията и изпълнението
на дейността по съпровождане
Чл. 27. Контролът по организацията на
дейността по съпровождане се осъществява
за установяване на:
1. ефективността на създадената организация за изпълнение на съпровождането;
2. качеството на провежданите инструктажи;
3. спазването на правилата за изпълнение
на съпровождането;
4. ползването и съхранението на зачисленото оръжие и помощни средства;
5. правилното оформяне, водене и съхранение на служебната документация.
Раздел II
Отчетност на дейността по съпровождане
Чл. 28. За отчетност на дейността по съпровождане се водят и съхраняват:
1. заповед на ръководителя на структурата
по чл. 7 относно организацията на дейността
по съпровождането;
2. заповедите за съпровождане;
3. книга за инструктаж;
4. предавателно-приемателни протоколи.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 77, ал. 2 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 2. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар
на МВР.
Министър:
Веселин Вучков
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Приложение № 1
към чл. 17, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ .........../..........20... г.
Екз. № ........................
З А П О В Е Д
за съпровождане на лице
на основание чл. ....., ал. ..... ЗМВР и във връзка
със: ...........................................................................
...................................................................................
(посочва се съответният документ по чл. 16 от инструкцията и заповед за налагане на ПАМ, рег. № ......,
издадена от ........ на ........)
З А П О В Я Д В А М:
Да бъде съпроводено лицето ................................
...................................................................................
...................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, гражданство,
ЛНЧ, дата и място на раждане)
Да бъде съпроводено от .......................................
през ......................./се предаде ...............................
(посочва се звено на МВР, СДВНЧ, затвор, арест и др.)
до ............................................................................. ,
(посочва се крайният пункт)
гр. ........................., бул. (ул.) ................................. ,
длъжностно лице ....................................................
(посочват се крайният адресат и
длъжностното лице)
Документи, съпровождащи лицето:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Допълнителни сведения за лицето .....................
(има/няма)
Лицето да бъде съпроводено: .............. (етапно/
директно).
Определям служители, които ще осъществят
съпровождането:
1. ...............................................................................
......................... – ръководител на наряда/екипа;
2. .............................................................................. ;
3. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, длъжност на
служителите)
Съпровождането да се извърши със ...................
...................................................................................
(служебен автомобил или обществен транспорт)
Предмети по чл. ....., ал. ..... от Инструкция .....
................................................................. (няма/има)
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ........................
(подпис, собствено
и фамилно име)
Допълнителни данни за лицето, получени по
време на съпровождане: .......................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
(длъжност, име и фамилия, подпис, дата)
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Приложение № 2
към чл. 21, ал. 2
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ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-988
от 12 декември 2014 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН
ПРОТОКОЛ

Раздел I
Общи положения

Днес, ................ 20....... г., с цел организиране
изпълнението на .....................................................
.................................................................................. ,
(посочват се номерът на документа, органът и датата на издаване)
след проверка на редовността на необходимите
документи и на основание заповед за съпровождане № ................../................. 20.... г. предадох/
приех ........................................................................
(брой лица)
на/от ........................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, длъжност)
Настоящият протокол се изготви в 2 еднообразни
екземляра.
ПРЕДАЛ: .................
(собствено, бащино и
фамилно име,
длъжност)

ПРИЕЛ: ...................
(собствено, бащино и
фамилно име
длъжност)

гр. ...............................

Приложение № 3
към чл. 23, ал. 3
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
К Н И Г А
за проведен инструктаж на наряда/екипа за
съпровождане
в .....................................
(група, структура)

ЗАПОЧНАТА НА: _____________
ЗАВЪРШЕНА НА: _____________

В Е Д О М О С Т
......................
(дата, месец,
година)

Длъжност,
собствено и
фамилно име

От До Подпис

Провел инструктажа:
Началник .................................
(група, структура)
8896

ВЕСТНИК

Чл. 1. Тази инструкция определя реда за
организация и управление на силите и средствата на Министерството на вътрешните
работи (МВР) за осигуряване на обществения
ред при провеждане на мероприятия.
Чл. 2. (1) По смисъла на тази инструкция
под мероприятия се разбира провеждането
на масови прояви на група от граждани за
постигане на конкретни цели, които могат
да бъдат:
1. организирани и провеждани съгласно
законоустановения в страната ред;
2. възникнали спонтанно или организирано
и се провеждат, без да са спазени изискванията на законоустановения в страната ред;
3. организирани при и по повод на международна дейност с участие на високопоставени лица.
(2) В зависимост от мащаба и оценката на
риска мероприятията могат да бъдат:
1. с висока степен на опасност:
а) свързани със струпване на граждани,
които при определени обстоятелства могат
да прераснат в групово нарушаване на обществения ред;
б) с участието на официални лица, за сигурността на които съществува повишен риск;
в) за които има информация за повишен
риск за сиг у рност та на у частниците или
други граждани;
г) съби т и я с меж д у народно значение,
при които се осъществява взаимодействие и
координация със структури на Европейския
съюз, НАТО и/или други държави и международни организации;
2. с ниска степен на опасност – мероприятия, за които оценката на риска не предполага
групово нарушаване на обществения ред.
(3) В зависимост от характера и съдържанието си мероприятията могат да бъдат:
обществено-политически, културно-просветни, спортни, религиозни и др.
(4) В зависимост от мащаба на мероприятието и състава на участниците мероприятията
са международни, национ ални, областни и
местни.
Чл. 3. (1) Дейността по опазване на обществения ред при провеждане на мероприятия
се организира от структурите „Охранителна
полиция“ в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) при
получаване на информация за провеждането
им или по писмено искане на организатора.
(2) При необходимост действията на съответната структура, организирала опазването
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на обществения ред, се подпомага със сили
и средства от други структури на МВР.
Чл. 4. (1) Групово нарушаване на обществения ред при провеждане на мероприятия
е налице при спонтанно струпване на група
граждани за кратко време в нарушение на
законоустановения в страната ред.
(2) В случаите по ал. 1 се предприемат
съответни действия за възстановяване на
обществения ред.
Чл. 5. При възстановяване на обществения
ред може да се използват физическа сила
и помощни средства съгласно нормативно
установения ред.
Чл. 6. За опазване на обществения ред при
мероприятия с висока степен на опасност
се провеж да специа лизирана полицейска
операция (СПО).
Чл. 7. (1) След приключване на операцията по чл. 6 ръководителят прави анализ за
резултатите.
(2) При поискване анализът се предоставя
на директора на Главна дирекция „Охранителна полиция“ (ГДОП) по установения в
МВР ред.
Чл. 8. В случаите, когато при охрана на
мероприятие или овладяване на групово нарушаване на обществения ред настъпят обстоятелства за възникване на криза, действията
за овладяване на същата се осъществяват по
реда за управление на силите и средствата
на МВР при кризи.
Раздел II
Ръководство и управление
Чл. 9. (1) Общото ръководство на силите и
средствата, участващи в дейността по осигуряване на обществения ред при провеждане
на мероприятия, се осъществява от директора
на ОДМВР, на чиято територия се провежда
мероприятието или е възникнало групово
нарушаване на обществения ред.
(2) В зависимост от обстановката общото
ръководство, координация и контрол може
да се осъществяват от полицейски орган, на
когото са делегирани правомощия за това,
по определения в МВР ред.
Чл. 10. (1) При мероприятия с висока степен на опасност непосредственото управление
на силите и средствата на МВР, участващи
в операцията, се осъществява от директора
по чл. 9, ал. 1 или от определен с негова заповед полицейски орган, наричан по-нататък
ръководител на операцията.
(2) За координиране на действията на всички участници в операцията и подпомагане
дейността на ръководителя на операцията се
формира Временен оперативен щаб (ВОЩ).
(3) В състава на ВОЩ се включват ръководители на всички участващи в операцията
структури на МВР, а при необходимост и
представители на други ведомства, органи и
организации, физически и юридически лица,
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които могат да допринесат за успешното
изпълнение на задачите.
(4) Съставът, задачите, ръководителят,
мястото и редът за работа на ВОЩ се определят със заповед на директора по чл. 9, ал. 1.
Чл. 11. (1) При необходимост за управление на силите на място се сформира Група
за оперативно управление (ГОУ).
(2) В състава на ГОУ се включват ръководителите на полицейските сили и специализирани екипи, изпълняващи задачи в
конкретната зона за сигурност.
(3) В случаите, когато обстановката налага
това, могат да се създадат повече от една ГОУ.
(4) Съставът, задачите, ръководителят,
мястото и редът за работа на ГОУ се определят от ръководителя на операцията.
Чл. 12. Ръководителят на ВОЩ:
1. организира дейността на щаба;
2. поддържа непрекъсната връзка с висшестоящия орган за управление;
3. организира взаимодействието между
силите на МВР по райони и сектори за отговорност;
4. при необходимост сформира ГОУ на
силите в отделните оперативни райони и
сектори;
5. координира действията на силите на
МВР с други органи на централната и местната изпълнителна власт, органи на местно
самоуправление, съдебната власт, служби за
сигурност и охрана извън МВР, физически и
юридически лица;
6. осигурява спазването на дисциплината
и мерките за безопасност;
7. оценява заплахата и организира разработване на план за провеждане на специализираната операция;
8. съгласува информацията, предоставяна
на средствата за масово осведомяване;
9. организира набирането на информация,
подпомагаща действията на силите;
10. п ри в л и ча л и ца и спец иа л ис т и по
проблеми, които не са от компетенцията
на ВОЩ и които могат да бъдат в помощ за
изпълнение на поставените задачи;
11. в случаи на инциденти създава организация за набиране на информация от
свидетели, в т.ч. очевидци;
12. при пристигане на служител на МВР,
на когото са делегирани правомощия по
непосредственото ръководство на силите, се
уверява в неговата самоличност и правомощия, докладва обстановката и предприетите
до момента действия.
Раздел III
Сили и средства
Чл. 13. (1) Силите и средствата за осъществяване охраната на мероприятия и овладяване
групови нарушения на обществения ред са
собствени, допълнителни и сили за сигурност
и охрана извън МВР.
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(2) Собствени сили и средства са тези, с
които разполага ОДМВР, на чиято територия
се провежда мероприятие или е възникнало
групово нарушение на обществения ред.
(3) Допълнителни са сили и средства на
други структури на МВР, които се привличат
за изпълнение на задачи на територията на
ОДМВР по ал. 2 за изпълнение на задачи по:
1. опазване на обществения ред;
2. пожарогасителни и спасителни дейности;
3. т ърсене и обезвреж дане на взривни
устройства;
4. осигуряване на средствата за връзка;
5. връзки с обществеността;
6. медицинско осигуряване;
7. психологическо осигуряване;
8. осъществяване на други специфични
дейности.
(4) Сили за сигурност и охрана извън МВР
могат да бъдат служители и лица от:
1. Национална служба за охрана (НСО);
2. Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);
3. Служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната;
4. Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието;
5. търговци, извършващи частна охранителна дейност;
6. други институции.
Чл. 14. (1) Допълнителните сили от състава на МВР се привличат с писмено искане.
(2) Допълнителни сили от структури на
МВР се придават на ОДМВР, на чиято територия се провежда мероприятието със заповед
на главния секретар на МВР, по писмено
предложение на директора на съответната
дирекция, което съдържа:
1. брой и специфични изисквания към
необходимите сили;
2. екипировка и оборудване;
3. време и място за явяване и инструктаж;
4. други организационни мероприятия.
(3) В неотложни случаи предложението
до главния секретар на МВР за придаване
на допълнителни сили и средства може да
бъде отправено устно.
Чл. 15. (1) Храненето, настаняването и
материа лно-техническото осиг у ряване на
силите по чл. 14 се организира от ОДМВР,
на чиято територия се провежда мероприятието или е възникнало групово нарушение на
обществения ред, по установения в МВР ред.
(2) По искане на ОДМВР административните дирекции на МВР и съответните им
структури оказват съдействие в рамките на
функционалната си компетентност.
Чл. 16. За осигуряване на управлението
и сигурността на силите се планират и използват:
1. транспортни средства;
2. средства за свръзка и комуникация;
3. подвижни пунктове за управление;
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4. въоръжение, защитни и помощни средства;
5. съоръжения и знаци, ограничаващи
достъпа;
6. мегафони, средства за заснемане, видеофилмиране и наблюдение, стационарни и
преносими металдетектори и др.
Раздел IV
Дейност за опазване на обществения ред при
провеждане на масови мероприятия с висока
степен на опасност
Чл. 17. За организиране на опазването
на обществения ред и сигурността при провеждане на мероприятия с висока степен на
опасност се изготвя план, който се утвърждава
от директора на ОДМВР, на чиято територия
се провежда мероприятието.
Чл. 18. (1) Планът по чл. 17 съобразно
конкретната обстановка следва да съдържа:
1. информация за характера и мащаба
на проявата: време и място за провеждане,
програма на официалните лица и др.;
2. подготвителни мероприятия със съответните срокове и отговорници;
3. организация на управлението;
4. определяне на зони за сигурност, маршрути за придвижване на официалните лица
(основен и резервни), оперативните райони,
сектори и техните отговорници;
5. разстановка на силите и средствата;
6. определяне на резерв от сили и средства – определят се местата, където ще се
установи, задачите, които ще изпълнява, и
редът за включването му в разстановката;
7. ред и последователност за изпълнение
на задачите;
8. организиране на взаимодействието между различните оперативни райони и сектори
по време и място;
9. ред за действие при усложнена обстановка вследствие на групово нарушаване на
обществения ред, предполагаемо наличие
на взривни устройства, други общоопасни
средства и др.;
10. осигуряване на групи за работа с евентуално задържани лица, екипи за филмиране,
медицинско, пси хологическо, противопожарно, материално-техническо, финансово
и комуникационно осигуряване, маршрути
за извеж дане на пост рада ли гра ж дани и
служители на МВР и др.;
11. частни разпореждания – определя се
времето за заемане на охраната, вид на униформено облекло, оборудване на служителите,
мерки за безопасност и др.
(2) Зоните за сигурност по ал. 1, т. 4 може
да се обозначават с полицейски съоръжения
и знаци, ограничаващи достъпа, като при
необходимост по периметъра им се изграждат
контролно-пропускателни пунктове (КПП).
Чл. 19. (1) При събития от международно
значение може да се създават звено/звена за
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контакт със структури на Европейския съюз,
организации и страни-партньори.
(2) Съставът, структурата и задачите на
звеното/звената по ал. 1 се определят със
заповед на главния секретар на МВР.
(3) Данните за звеното/звената (имена
и информация, необходима за оперативна
връзка) се предоставят на Генералния секретариат на Съвета на Европа, както и на
аналогичните звена на други организации и
страни-партньори.
Раздел V
Дейност за опазване на обществения ред при
провеждане на мероприятия с ниска степен
на опасност
Чл. 20. (1) Охраната на мероприятия с
ниска степен на опасност се организира от
директора на ОДМВР или началника на районното управление (РУ), на чиято територия
се провеждат.
(2) За управление на силите и средствата
на място се определя полицейски орган от
състава на съответната ОДМВР или РУ, на
чиято територия се провежда мероприятието.
Чл. 21. (1) Служителят по чл. 20, ал. 2
орга н изи ра ох ра ната на мероп ри я т ие т о,
като изготвя план съобразно конкретната
обстановка и изискванията на чл. 18, ал. 1.
(2) Планът по ал. 1 се у твърж дава от
директора на ОДМВР или оправомощен от
него служител или от началника на РУ, на
чиято територия се провежда мероприятието.
(3) При провеж дане на мероприятия с
ниска степен на опасност, при които не се
очаква масово участие на граждани и охраната не изисква концентрирано полицейско
присъствие, план може да не се изготвя.
(4) В слу чаите по ал. 3 анга ж ираните
служители се инструктират писмено.
Чл. 22. (1) При необходимост от допълнителни сили и средства началникът на РУ, на
чиято територия се провежда мероприятието, изпраща писмено искане до директора
на ОДМВР.
(2) Допълнителни сили и средства за охрана на мероприятието се придават по заповед
на съответните директори на ОДМВР или
оправомощени от тях длъжностни лица.
Раздел VI
Дейност за възстановяване на реда при групови нарушения на обществения ред
Чл. 23. При действията за възстановяване
на реда при групово нарушение на обществения ред се прилагат общи процедури за:
информиране, реаг и ране, п ровеж дане на
операция за възстановяване на реда и последващи действия.
Чл. 24. При информирането по чл. 23:
1. информацията за възникване на групово
нарушение на обществения ред се предава
незабавно на съответния оперативен дежурен
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в оперативния дежурен център/оперативната
дежурна част (ОДЦ/ОДЧ) на ОДМВР;
2. когато информацията се получава от
източник извън системата на МВР, ОДЦ/ОДЧ
организира проверка на сигнала;
3. информирането на други структури на
МВР, органи на държавната власт и местното
самоуправление се извършва по съществуващата система за оповестяване и информиране;
4. министърът на вътрешните работи и
главният секретар на МВР се информират
по установения в МВР ред.
Чл. 25. (1) В случаите, когато възниква
групово нарушение на обществения ред при
провеждане на мероприятие, първоначалните
действия по възстановяване на реда се извършват от полицейските органи, осъществяващи
охраната на същото.
(2) За овладяване на груповото нарушение
по заповед на ръководителя на операцията
могат да се въвеж дат резерви от сили и
средства съгласно плана за организиране
охраната на мероприятието.
Чл. 26. (1) При възникване на групово
нарушаване на обществения ред първоначалните действия по възстановяване на реда се
осъществяват от първите пристигнали на мястото служители с полицейски правомощия.
(2) Последващите действия по възстановяване на обществения ред се извършват в
съответствие с плановете за действие при
извънредни ситуации и защита при бедствия
в частта „Действие при групово нарушаване
на обществения ред“, като:
1. се предприемат незабавни действия за
извеждане на гражданите и пътните превозни средства (ППС) от района на груповото
нарушаване на обществения ред;
2. изграждат се зони за сигурност;
3. в съответните зони за сигурност не се
допуска влизането на граждани и ППС, нямащи отношение към възстановяването на
обществения ред;
4. гражданите се извеждат на безопасно
разстояние от зоната на възникналото групово
нарушение на обществения ред и по възможност се установява тяхната самоличност;
5. по отношение на лицата, за които има
съмнение за участие или съучастие в групово
нарушение на обществения ред, се извършват
допълнителни действия за установяване на
тяхната съпричастност.
(3) Плановете по а л. 2 се въвеж дат в
действие по установения в МВР ред.
Чл. 27. (1) Екипите от служители, осъществяващи контрол на пътното движение,
въвеж дат доп ъ л н и т ел на орга н иза ц и я на
движението, като отклоняват по безопасни
маршрути личните ППС и тези за обществен
превоз.
(2) В случаите, когато е невъзможно отклоняването по безопасни маршрути, движението
се преустановява.
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Чл. 28. (1) При възстановяване на обществения ред представителите на средствата за
масово осведомяване се допускат до найвъншната обозначена зона за сигурност.
(2) Предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване по отношение действията на МВР се организира от
служители на административна дирекция
„Пресцентър и връзки с обществеността“
(ДПВО) – МВР.
Чл. 29. Най-старшият по длъжност служител на МВР с полицейски правомощия,
намиращ се по компетентност на мястото,
наблюдава непрекъснато развитието на обстановката, като:
1. незабавно информира ОДЦ/ОДЧ за
развитието на обстановката;
2. при пристигане на ръководителя на
операцията го информира за обстановката и
за предприетите до момента действия.
Чл. 30. При групово нарушаване на обществения ред, вследствие на което възниква
риск за живота и здравето на гражданите,
движимо и недвижимо имущество, се провежда специализирана операция за възстановяване на реда.
Чл. 31. Ръководителят на операцията по
чл. 30 организира работата на ВОЩ на място.
Чл. 32. (1) При необходимост директорът
на ОДМВР, на чиято територия е възникнало групово нарушение на обществения ред,
изготвя предложение съгласно чл. 14, ал. 2 и
3 до главния секретар на МВР за придаване
на допълнителни сили и средства от други
ОДМВР или структури на МВР.
(2) При поиск ване от ръководи тели те
на допълнителните сили и средства, както
и специализираните екипи, ръководителят
на мероприятието от ОДМВР организира и
осигурява маршрути за тяхното придвижване.
Чл. 33. (1) В зоната/зоните за сигурност
полицейските сили и специализираните екипи
се съсредоточават в определен от ръководителя на операцията пункт/пунктове за явяване.
(2) На пункта/пунктовете специалната
техника престоява без включени звукови и
светлинни сигнали, освен ако ръководителят
на операцията не е разпоредил друго.
Чл. 34. При пристигане на мястото ръководителите на полицейски сили и специализирани екипи се представят на ръководителя
на операцията и се включват в работата на
ВОЩ, като си осигуряват надеждна и скрита
връзка с ръководените от тях сили.
Чл. 35. Със сили и средства на Медицинския институт на МВР (МИ – МВР) и Института по психология на МВР (ИП – МВР)
се организира работата на пункт за оказване
на първа медицинска и психологична помощ
на пострадали служители на МВР, а при
необходимост – и на граждани.
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Чл. 36. Служителите на ДПВО – МВР, организират работата на пресцентъра съгласно
указанията на ръководителя на операцията и
предоставят информация на представителите
на средствата за масово осведомяване.
Чл. 37. (1) По разпореждане на ръководителя на операцията екипите за търсене
и обезвреждане на взривни устройства извършват проверка за незадействани такива.
(2) При откриване на взривни устройства
същите се изнасят или обезвреждат по решение на ръководителя на екипите за търсене
и обезвреждане на взривни устройства.
Чл. 38. Преди, по време и след приключване на операцията по възстановяване на
обществения ред по разпореждане на ръководителя на операцията се провеждат и
операт ивно-изди рвателни мероп ри я т и я и
действия по разследване за установяване на
правонарушителите и подвеждането им под
отговорност.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Специализираната операция за овладяване на груповото нарушение на обществения
ред“ е съвкупност от съгласувани по цел,
място, време и задачи действия, извършвани
от силите на МВР, провеждани по единен
план и под единно ръководство.
2. „Риск“ е вероятността за настъпване
в определен период от време на събитие,
оказващо негативно въздействие върху оперативната обстановка, свързано с нарушаването
на законоустановения в страната ред.
3. „Оценка на риска“ е процес за определяне на степента на заплаха чрез оценяване
и сравняване на нивото на риска спрямо
общоприетите правила и норми на поведение
и законоустановения в страната ред.
4. „Зона за сигурност“ е определена по
служебен ред територия с определен периметър, по който се осъществява контрол
на достъпа, към охраняван обект, място на
провеждане на мероприятие или възникнало
групово нарушение на обществения ред.
Заключителни разпоредби
§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 14, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 5 от
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР).
§ 3. Изпълнението на инструкцията се
възлага на ръководителите на структурите
по чл. 37 ЗМВР.
§ 4. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар
на МВР.
Министър:
Веселин Вучков
8897
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ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1008
от 16 декември 2014 г.

за организацията и реда за съпровождане
на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на Министерството на
вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат организацията и редът за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските
органи на Министерството на вътрешните
работи (МВР).
Чл. 2. (1) Съпровождане на малолетни и
непълнолетни лица са всички действия, свързани с придвижването им от едно до друго
структурно звено на МВР, специализирана
институция за деца, дирекция „Социално подпомагане“, лечебно заведение или адреса, на
който живеят лицата, по определен маршрут.
(2) При необходимост се предприемат мерки за охрана на съпровожданите малолетни
и непълнолетни лица.
(3) Съпровождането приключва с предаването на малолетните и непълнолетните лица
на структурно звено на МВР, специализирана
институция за деца, социален работник в
дирекция „Социално подпомагане“, лечебно
заведение, родител, настойник, попечител
или друго лице, което полага грижи за дете.
(4) Маршрутът може да преминава през
територия, обслужвана от повече от една
областна дирекция на МВР (ОДМВР) или
регионална дирекция „Гранична полиция“
(РДГП).
Чл. 3. (1) Малолетните и непълнолетните
лица се съпровож дат от полицейски служители, които имат най-малко две години
професионален стаж.
(2) При съпровождане на малолетни и
непълнолетни лица могат да се включват и
педагози, психолози, психиатри, преводачи,
здравни и социални работници или други лица,
когато изпълнението на задачата налага това.
(3) При съпровождане малолетните и непълнолетните лица, на които е предоставена
полицейска закрила, могат да бъдат придружавани от родител, настойник, попечител
или друго лице, което полага грижи за дете,
когато това е в техен интерес.
Раздел II
Малолетни и непълнолетни лица, подлежащи
на съпровождане
Чл. 4. (1) Съпровождат се следните малолетни и непълнолетни лица:
1. обявените за издирване;
2. неявилите се в указания срок или отклонилите се от възпитателни училища – интернати (ВУИ) или социалнопедагогически
интернати (СПИ);
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3. отклонилите се от други специализирани
институции за деца;
4. избягалите от дома си;
5. избя га л и т е о т домове за времен но
настаняване на малолетни и непълнолетни
(ДВНМН);
6. издирените от органите на МВР избягали
от поправителни домове (ПД);
7. задържаните при условията и по реда
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР);
8. на които е предоставена мярка „Полицейска закрила“ на основание Закона за
закрила на детето (ЗЗД);
9. пострадалите от домашно насилие по
смисъла на Закона за защита от домашното
насилие (ЗЗДН);
10. депортираните/репатрираните в Република България непридружени и/или задържани
в чужбина български граждани;
11. чужденците, подлежащи на експулсиране
или принудително отвеждане до границата на
Република България.
(2) Лицата по ал. 1, т. 6 се предават в
най-близкото териториално звено „Охрана“
(ТЗО) на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО)
при Министерството на правосъдието (МП).
(3) Извън посочените случаи в ал. 1 съпровождане на малолетни и непълнолетни
лица се извършва само в случаи, когато това
е предвидено в закон.
Чл. 5. Съпровождане на малолетни и непълнолетни лица независимо от гражданството
им за/от друга държава се извършва при:
1. експулсиране, депортиране и/или репатриране на лицето;
2. изпълнение на решение на български
или чуждестранен съдебен орган по силата на
международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.
Чл. 6. За съпровождане на малолетни и
непълнолетни лица, които са чужденци на
територията на страната, се уведомява дежурният в оперативния дежурен център (ОДЦ)
или оперативната дежурна част (ОДЧ) на
съответната ОДМВР или РДГП.
Раздел III
Сили и средства за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица
Чл. 7. (1) Полицейските служители, които
осъществяват съпровождане на малолетни и
непълнолетни лица, се определят поименно
със заповед на:
1. директорите на ОДМВР и РДГП или
оправомощени от тях длъжностни лица;
2. началниците на районни управления
(РУ), гранични полицейски участъци (ГПУ) и
зонални жандармерийски управления (ЗЖУ).
(2) За служителите от Главна дирекция
„Охранителна полиция“ (ГДОП) и Главна
дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) за-
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поведта по ал. 1 се издава от директора на
съответната дирекция или оправомощено от
него длъжностно лице.
(3) Заповедите по ал. 1 и 2 се актуализират
ежегодно или при необходимост.
Чл. 8. (1) Съпровождане на малолетни и
непълнолетни лица се извършва със:
1. служебни автомобили на МВР;
2. автобуси, обслужващи междуселищни
маршрути;
3. железопътен, въздушен и воден транспорт.
(2) Не се допуска съпровождане на малолетни и непълнолетни лица с обществен
транспорт в градските зони.
Чл. 9. (1) При съпровождане на малолетни
и непълнолетни лица могат да се използват
домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) съобразно
изискванията за прием и настаняване в тях.
(2) В случаите, когато малолетните и непълнолетните са предадени в ДВНМН, по-нататъшното им съпровождане се осъществява
по реда, определен за работа в тях.

2. силите и средствата за осъществяване
на съпровождането на малолетни и непълнолетни лица;
3. изготвянето на документацията за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица
в структурното звено;
4. обучението на полицейските служители,
които са определени за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица по чл. 7.
Чл. 13. Полицейските служители, определени за осъществяване на съпровождането:
1. се запознават и спазват нормативните
актове, регламентиращи дейността с малолетни и непълнолетни лица, и Етичния кодекс
за работeщите с деца;
2. осъществяват дейността по съпровождане
на малолетните и непълнолетните лица;
3. докладват писмено по установения ред
след прик лючване на съпровож дането на
малолетните и непълнолетните лица;
4. попълват и регистрират документацията
за съпровождане на малолетните и непълнолетните лица.

Раздел IV
Задължения на длъжностните лица при съпровождане на малолетни и непълнолетни лица

Раздел V
Ред за осъществяване на дейността по съпровождане на малолетни и непълнолетни лица

Чл. 10. Директорите на ГДОП и ГДГП:
1. организират и контролират дейността
по съпровождането на малолетни и непълнолетни лица;
2. организират взаимодействието между
структурните звена на МВР за осъществяване
на съпровождането на малолетни и непълнолетни лица;
3. координират съвместната дейност с
други институции по повод съпровождането
на малолетни и непълнолетни лица.
Чл. 11. Директорите на ОДМВР, РДГП и
директорът на дирекция „Жандармерия“ при
ГДОП или оправомощени от тях длъжностни
лица организират:
1. дейността по съпровождането на малолетни и непълнолетни лица в съответните
ОДМВР, РДГП и в ЗЖУ;
2. правилното разпределение и ефективното
използване на силите и средствата за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица;
3. взаимодействието и координацията между структурните звена, ОДЦ и ОДЧ;
4. взаимодействието с конвойните звена
при териториалните структурни звена на МВР;
5. взаимодействието с териториалните звена
ТЗО на ГДО при МП;
6. обучението на полицейските служители,
които са определени за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица по чл. 7.
Чл. 12. Началниците на РУ, ГПУ и ЗЖУ
организират:
1. изпълнението на дейността и контрола
по съпровождането на малолетни и непълнолетни лица;

Чл. 14. Малолетните и непълнолетните
лица се съпровождат на следните основания:
1. телеграма за общодържавно издирване
или съобщение за местно издирване;
2. уведомително писмо от директор на
ВУИ, СПИ, друга специализирана институция
за деца или лечебно заведение за неявяване в
указания срок или отклоняване на малолетни
или непълнолетни;
3. заповед за задържане на малолетни и
непълнолетни лица при условията и по реда
на ЗМВР;
4. заповед за предоставяне на полицейска
закрила на основание на ЗЗД;
5. заповед на длъжностно лице или акт на
държавен орган за експулсиране или принудително отвеждане на чужденци до границата
на Република България;
6. документ на компетентен български
или чужд орган за депортиране/репатриране
на български граждани от други държави в
Република България;
7. съдебно решение за налагане мярка за
защита по смисъла на ЗЗДН;
8. в други случаи, определени със закон.
Чл. 15. (1) За всеки отделен случай на
съпровождане на малолетни и непълнолетни
длъжностните лица по чл. 7, ал. 1 и 2 издават
писмена заповед по образец (приложение № 1).
(2) Организаци ята на съпровож дането
започва от съответното структурно звено на
МВР с получаването на документа по чл. 14.
(3) В случаите, когато маршрутът за съпровождане следва извън съответната ОДМВР
или РДГП, съпровождането се продължава
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след издадена писмена заповед от директора
на компетентната ОДМВР/РДГП или оправомощен от тях служител за всеки отделен
случай.
Чл. 16. (1) В заповедта по чл. 15 се посочват:
1. датата на издаване;
2. длъжностното лице, издало заповедта;
3. основанието за съпровождане;
4. трите имена и ЕГН на съпровожданите
лица;
5. структурното звено, откъдето започва
съпровождането;
6. маршрутът, по който ще се съпровождат
лицата;
7. структурното звено, институцията за
отглеждане и възпитание на деца, лечебното
заведение или адресът, където да се предадат
лицата;
8. начинът за съпровождане на лицата
съгласно чл. 8;
9. длъжността и имената на полицейските
служители, които осъществяват съпровождането;
10. служителят, определен за ръководител
на екипа за съпровождане;
11. наличните съпроводителни документи;
12. лицата, включени в съпровождането,
съгласно чл. 3, ал. 2 и 3.
(2) За малолетни и непълнолетни лица
с неустановена самоличност в заповедта по
чл. 15 се посочват пол, видима възраст, ръст,
физически и психически статус и отличителни белези.
Чл. 17. Съпровождането на малолетните
и непълнолетните лица приключва с предаването им на структурно звено на МВР,
специализирана институция за деца, социален
работник от дирекция „Социално подпомагане“, лечебно заведение, родител, настойник,
попечител или лице, което полага грижи за
дете, за което се попълва протокол по образец
(приложение № 2).
Чл. 18. (1) Екземпляр от заповедта по чл. 15,
ал. 1 се предоставя на звеното за финансово
осигуряване на съответното структурно звено
на МВР, когато:
1. по време на съпровождането е необходимо малолетните и непълнолетните лица да
бъдат хранени;
2. се използва транспорт по чл. 8, ал. 1,
т. 2 и 3.
(2) Средствата за храна и транспорт за съпровождане на малолетните и непълнолетните
лица се осигуряват по ред и норми, определени
от министъра на вътрешните работи.
Чл. 19. Малолетните и непълнолетните
лица се запознават по разбираем за тях начин
с основанията и реда за съпровождането и с
правомощията на служителите спрямо тях.
Чл. 20. (1) Съпровождането на две и повече
малолетни и непълнолетни лица се осъщест-
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вява от екип от най-малко двама полицейски
служители.
(2) Броят на служителите по ал. 1 се определя съобразно броя на съпровожданите
малолетни и непълнолетни лица и оперативната обстановка.
(3) При определяне на служителите, съпровождащи малолетните и непълнолетните
лица, един от тях е от пола на съпровожданото
лице/съпровожданите лица.
(4) При съпровождането по ал. 1 един от
служителите се определя за ръководител на
екипа.
Чл. 21. По време на съпровождането на
малолетните и непълнолетните лица полицейските служители:
1. не допускат лица, които нямат отношение към съпровождането, да осъществяват
вербален или физически контакт със съпровожданите лица;
2. при необходимост извършват проверка
на личните им вещи, когато има достатъчно
данни, че се укриват вещи, свързани с извършено престъпление или нарушение;
3. предприемат необходимите мерки за
осигуряване на безопасността на съпровожданите лица и собствената си безопасност;
4. охраняват съпровожданите лица с цел
недопускане на бягство, самонаран яване,
самоубийство или посегателство върху тях,
други лица или имущество.
Чл. 22. При възникване на непредвидени
обстоятелства по време на съпровождането
ръководителят на екипа незабавно уведомява ръководния служител, издал заповедта за
съпровождане, или ОДЦ/ОДЧ и предприема
необходимите действия.
Чл. 23. (1) Не се допуска съпровождането
на малолетни и непълнолетни лица със:
1. конвоирани лица;
2. психично или заразно болни лица;
3. бременни или майки с деца.
(2) Не се допуска едновременно съпровождане на малолетни и непълнолетни лица,
извършили престъпление или противообществена проява, с деца, на които е предоставена
полицейска закрила.
Чл. 24. (1) Не се допуска съпровожданите
малолетни и непълнолетни лица:
1. да носят у себе си вещи, с които могат
да застрашат своя живот или живота на други
лица или да осуетят съпровождането;
2. да използват мобилни телефони по време на съпровождането; използването им се
разрешава от служителя, определен за ръководител на екипа, само за връзка с родител,
настойник, попечител, лице, което полага
грижи за дете, или длъжностно лице, имащо
отношение към съпровождането.
(2) Вещите по ал. 1, т. 1 и 2 се записват в
опис по образец (приложение № 3), отделят
се и се съхраняват по ред, определен от ръ-
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ководителя на екипа. След приключване на
съпровождането се предават на приемащия
лицето или на самото лице срещу разписка
по образец (приложение № 4).
(3) Личният багаж на съпровож даните
малолетни и непълнолетни лица трябва да
бъде пригоден за носене и да не надхвърля
5 килограма. Когато багажът е по-тежък,
голям е по обем и е невъзможно лицата да
го носят самостоятелно, се транспортира по
служебен ред.
(4) За оказване на неотложна медицинска
помощ или извършване на медицински преглед
преди и по време на съпровождането на малолетни и непълнолетни лица ръководителят
на екипа предприема необходимите действия
за осигуряването им.
(5) При съпровождането на малолетни и
непълнолетни лица се допуска те да приемат
лекарствени средства по лекарско предписание, които се съхраняват от служителя,
определен за ръководител на екипа.
Чл. 25. След приключване на съпровождането на малолетните и непълнолетните
лица служителят, определен за ръководител
на екипа, докладва писмено по установения
ред и представя протокола за предаване на
лицето/лицата.
Чл. 26. (1) За вписване на съпровожданите
малолетни и непълнолетни лица в териториалните структурни звена на МВР се води
дневник по образец (приложение № 5).
(2) Дневникът по ал. 1 се съхранява в ОДЦ/
ОДЧ на съответните структурни звена на МВР.
Чл. 27. До структурните звена и местата,
където се настаняват съпровождани малолетни
и непълнолетни лица, се осигурява достъп на
експерти, имащи право да ги посещават по
силата на ратифицирани от Република България международни договори. В тези случаи се
спазват изискванията на съответния договор,
както и пропускателният режим и вътрешният
ред, установени в МВР.
Раздел VI
Отчетност и документация
Чл. 28. (1) За отчетност на дейността по
съпровождане на малолетни и непълнолетни
лица в структурните звена се изготвят, водят
и съхраняват:
1. заповед по чл. 15, ал. 1;
2. протокол по чл. 17;
3. опис по чл. 24, ал. 2;
4. разписка по чл. 24, ал. 2;
5. дневник по чл. 26, ал. 1.
(2) Екземпляри от протокола, описа и разписката по ал. 1 се прилагат към заповедта
по чл. 15.
Чл. 29. (1) Всички действия при осъществяване на съпровождането на малолетни и
непълнолетни лица се отразяват в документите по образец, посочени в тази инструкция.
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(2) Документите се завеждат и съхраняват
в деловодството на съответното структурно
звено по определения за това ред.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тази инструкция се
издава на основание чл. 77, ал. 3 от Закона
за Министерството на вътрешните работи и
отменя Инструкция № Iз-2019 от 2006 г. за
организацията и реда за съпровождане на
малолетни и непълнолетни лица от органите
на МВР (ДВ, бр. 96 от 2006 г.).
Министър:
Веселин Вучков
Приложение № 1
към чл. 15, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(пълно наименование на структурно звено на МВР)
№ ........................... Екз. № ..........
............................................ г.

ЗА ПОВЕД
за съпровождане на малолетни
и непълнолетни лица
Днес, ............................ г., на основание чл. 15,
ал. 1 от Инструкцията за организацията и реда
за съпровождане на малолетни и непълнолетни
лица от органите на Министерството на вътрешните работи
подписаният ...........................................................
................................................................................. ,
(трите имена)
на длъжност ...........................................................
на/в ........................................................................ ,
(посочва се наименованието на структурното
звено)
на основание .........................................................
(посочва се основанието за съпровождане на лицето/
лицата съгласно чл. 14)
ЗА ПОВЯ ДВА М:
Да бъдат съпроводени следните малолетни и
непълнолетни лица:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
(избройте малолетните и непълнолетните лица,
като посочите трите имена и ЕГН)
от .............................................................................
................................................................................. ,
(посочва се структурно звено, откъдето започва
съпровождането)
по маршрут ............................................................
................................................................................. ,
(посочват се основните населени пунктове, през които
преминава маршрутът)
до .............................................................................
................................................................................. ,
(посочва се пълното наименование на структурното звено, специализираната институция за деца,
лечебното заведение или адресът, където да се
предадат лицата)
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с ...............................................................................
..................................................................................
(посочва се начинът за осъществяване на съпровождането съгласно чл. 8)
Лицата да бъдат съпроводени от:
1. .................................. . – ръководител на екипа
2. ............................................................................
3. ..............................................................................
(посочват се имената и длъжността на полицейските
служители, които да осъществят съпровождането
на лицата)
Съпроводителни документи:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
(избройте наличните съпроводителни документи)
Лицето/лицата с неустановена самоличност,
видимо под 18-годишна възраст, е/са:
1. Пол ........., видима възраст ....., ръст ..............
Физически и психически статус .........................
Отличителни белези .............................................
..................................................................................
2. Пол ........., видима възраст ....., ръст .............
Физически и психически статус .........................
Отличителни белези .............................................
..................................................................................
(попълва се само за лицата с неустановена самоличност, които е необходимо да бъдат съпровождани)
По време на съпровождането:
1. Лицето/лицата ............. ДА/НЕ бъдат хранени.
2. Използван транспорт съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2
и 3 ............... ДА/НЕ
За осъществяване на съпровож дането да се
включат:
1. ............................................................................. ;
2. ..............................................................................
(посочват се трите имена и социалният/професионалният статус на лицата съгласно чл. 3, ал. 2 и 3)
...................... г. ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: .........
Гр. ...............
Долуподписаният ............................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
на основание чл. 19 от Инструкцията за организацията и реда за съпровождане на малолетни и
непълнолетни лица от органите на МВР запознах
лицата, посочени в заповедта, с основанията
и реда за съпровождането и правомощията на
служителите спрямо тях.
................ г.
ПОДПИС: ................
(попълва се от ръководителя на екипа за съпровождане
след изпълнение на чл. 19)
Заповедта се попълва в 3 екземпляра – единият съпровожда лицето/лицата, единият се
предоставя на звеното за финансово осигуряване,
когато са налице условията на чл. 18, и единият
остава към дело.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

Приложение № 2
към чл. 17
П РОТОКОЛ
за предаване на съпровождани малолетни и
непълнолетни лица от органите на МВР
Подписаният ....................................................
................................................................................. ,
(трите имена)
ЕГН ........., на длъжност ...................................... ,
в ...............................................................................
(посочва се пълното наименование на структурното звено, специализираната институция за деца,
лечебното заведение или родителят, настойникът
или попечителят)
приех на ..................................................................
(посочва се датата и часът)
следните съпровождани малолетни и/или непълнолетни лица:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
(посочват се трите имена и ЕГН на съпровожданите лица)
Лицето/лицата е/са предадени от ......................
..................................................................................
................................................................................. ,
(трите имена)
на длъжност .......................................................... ,
в ...............................................................................
..................................................................................
(посочва се пълното наименование на териториалното
структурно звено на МВР, осъществило съпровождането на лицата)
Протоколът се състави в два екземпляра.
ПРЕДАЛ: ...........................................
(подпис, име и фамилия)
ПРИЕЛ: ..............................................
(подпис, име и фамилия)
........................ 2...... г.
Гр. .............................

Приложение № 3
към чл. 24, ал. 2
ОПИС
на вещи, приети на съхранение по време на съпровождане на малолетно или непълнолетно лице
Днес, .........................................., на основание
чл. 24, ал. 2 от Инструкцията за организацията
и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР
подписаният ...........................................................
..................................................................................
(трите имена на ръководителя на екипа за
съпровождане)
на длъжност ...........................................................
в ...............................................................................
(посочва се структурно звено на МВР)
в присъствието на .................................................
................................................................................. ,
(трите имена)
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съставих опис на вещите на лицето ..................
................................................................................. ,
(трите имена на съпровожданото лице)
ЕГН .........................................................................
В лицето бяха намерени следните вещи, с които то може да застраши своя живот или живота
на други лица или да осуети съпровождането:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(избройте под номер и опишете всички вещи,
приети за съхранение)
Настоящият опис се състави в два екземпляра,
единият от които беше предаден на съпровожданото малолетно/непълнолетно лице.

върнах на:

СЪПРОВОЖДАНО ЛИЦЕ: .....................
ПРИСЪСТВАЛ: ..........................................
СЪСТАВИЛ ОПИСА: ................................
....... 2.......... г.
(име и фамилия)

приетите за съхранение вещи съгласно описа от
предходната страница.
Съпровожданото/приемащото лице удостоверява с подписа си връщането/предаването на
съхраняваните вещи.
Настоящата разписка се състави в два екземпляра, единият от които беше предаден на
съпровожданото малолетно/непълнолетно лице
или длъжностното лице.
ПРЕДАЛ:
..................................................
ПРИЕЛ:
....... 2... г.
.................................................
Забележка. Приложение № 3 – Опис на вещите, и
приложение № 4 – Разписка за връщането им, са
неразделни части на една бланка: лицето е приложение № 3, гърбът – приложение № 4.

........................................................., ЕГН ............
(трите имена на съпровожданото лице)

предадох на:

........................................................., на длъжност
(посочват се трите имена на
лицето, приемащо вещите)

в ...............................................................................,
(посочва се структурното звено, специализираната
институция за деца, лечебното заведение или родителят, настойникът или попечителят)

Приложение № 4
към чл. 24, ал. 2
РАЗПИСКА
за връщане/предаване на приетите на съхранение
вещи за времето на съпровождане на малолетно
или непълнолетно лице
Днес, .........., подписаният ............................. ,
..................................................................................
..................................................................................
(трите имена и длъжност на ръководителя на екипа
за съпровождане)

Приложение № 5
към чл. 26, ал. 1
ДНЕВНИК
за вписване на съпровожданите малолетни и непълнолетни лица в
.........................................................................................................
(посочва се пълното наименование на структурно звено на МВР)
Започнат на .............................................................. г.
Завършен на ............................................................. г.
Срок на съхранение ................................................ г.
№
№ на
по заповед
ред за съпровождане
съгласно
чл. 15 на
инструкцията

1

8952

2

Трите
Дата и Териточас на риално имена и
ЕГН на
започ- струксъпроване на турно
съпро- звено, вождановожда- откъ- то малодето летно или
нето
започва непълсъпро- нолетно
вождалице.
нето
Основание за
съпровождане
3

4

5

Съпро- Маршрут Начин Имена и
води- за съпро- за съ- длъжност
телни вождане провож- на слудане
жителя,
доку(изпол- опредементи
зван
лен за
транс- ръковопорт) дител на
екипа за
съпровождане

6

7

8

9

Структурно звено,
специализирана
институция
за деца,
лечебно
заведение или
адрес, където да се
предаде
лицето
10

Дата и Забечас на
лежпредака
ване на
лицето.
Имена
и длъжност на
служителя/
имена на
родителя,
приел лицето
11

12

БРОЙ 106

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 19
от 22 декември 2014 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“
Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава
медицинският стандарт „Акушерство и гинекология“ съгласно приложението.
(2) С медицинския стандарт се определят:
1. обхватът на медицинската помощ, оказвана в специалността „Акушерство и гинекология“ (АГ);
2. устройствената рамка на акушеро-гинекологичната помощ;
3. квалификацията на лица, осъществяващи
медицински дейности в областта на АГ;
4. медицинските дейности в специалността АГ;
5. специфичните показатели за оценка на
медицинските дейности в специалността АГ;
6. изискванията към медицински дейности
в специалността АГ с оглед качество на медицинската помощ, защита интересите и правата
на пациента;
7. изискванията към структурите на лечебни
заведения, в които се оказва АГ помощ;
8. изискванията за съставяне и водене на
специфичната медицинска документация;
9. изискванията за поддържане на национална информационна система за ражданията.
(3) Дейностите по акушерство и гинекология
се осъществяват от лечебните заведения при
спазване на стандарта по ал. 1.
Чл. 2. Вътрешните актове на органите на
управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани
от лечебните заведения, не могат да съдържат
разпоредби, които определят по-ниско качество
на осъществяваната дейност по акушерство и
гинекология от установеното със задължителните изисквания на тази наредба.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Аборт“ е загуба или прекъсване на
бременност, преди плодът (плодовете) да е
(са) станал(и) потенциално жизнеспособен
(жизнеспособни) по критериите, дефинирани
в т. 17.
2. „Анормално раждане“ е раждане, при
което е налице задръжка на плацентарна част
или на цялата плацента.
3. „Безплодие (инфертилитет)“ е термин,
който обединява три състояния: невъзможност
да се зачене (стерилитет), невъзможност да
бъде доизносена бременността, докато плодът стане жизнеспособен (недоизносване), и
нежизнеспособност на новороденото.
От биологична гледна точка стерилитет е
неспособност за забременяване въпреки редовните сексуални контакти (поне 2 – 3 пъти
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седмично), неприлагането на мерки за предпазване от бременност и липса на лактационна
аменорея.
От клинична гледна точка изследването и
лечението на стерилитета трябва да започнат:
а) след повече от 12 месеца без настъпване
на бременност, ако жената е на възраст до
29 години, а партньорът є – до 39 години;
б) след повече от 6 месеца без настъпване
на бременност, ако възрастта на жената и/или
партньора є надвишава възрастта по буква „а“.
4. „Бременност с повишен риск (рискова
бременност)“ е бременност, при която вероятността за съществуване на заплаха за здравето
и живота на бременната (раждащата) и/или
концептуса е по-висока от вероятността за
липса на такава заплаха.
5. „Бременност с реализиран риск (патологична бременност)“ е бременност, при която
съществува заплаха за здравето и живота на
бременната (раждащата) и/или концептуса.
6. „Водене на раждането“ е лекарска дейност, която има за цел оптимален както за
майката, така и за потомството резултат от
раждането посредством:
а) непрекъснато и комплексно диагностично
обхващане;
б) динамично прогнозиране;
в) своевременно възприемане и прилагане
на адекватна акушерска тактика.
7. „Допълнителен диагностичен метод“ е
всеки диагностичен метод, който не е клинично изследване.
8. „Жив плод“ е плод, който проявява признаци на кръвна циркулация. При липса на
такива признаци плодът се обозначава като
„мъртъв“ (foetus mortuus).
9. „Зародиш“ (embryo) е човешкият концептус до 10 навършени гестационни седмици
включително.
10. „Изкуствена инсеминация“ е депониране на мъжки гамети в маточната кухина,
цервикалния канал или влагалището, без да
е сигурно дали ще последва непосредствен
контакт между женски и мъжки гамети.
11. „Изкуствено оплождане (изкуствена
фертилизация)“ е създаване на непосредствен
контакт между женски и мъжки гамети. Това
може да стане в майчиния организъм или
извън него. Изкуственото оплождане е част
от асистираната репродукция.
12. „Концептус (продукт от зачатие)“ е организъм, получен от сливането на мъжка и
женска гамета от момента на имплантирането
му в майчина тъкан до раждането. В понятието „концептус“ се включват и т. нар. плодни
придатъци, а именно: пъпна връв, плацента
и нейни предшественици, околоплодни ципи
и околоплодна течност.
13. „Нормална бременност“ е желана от
здрава жена бременност, по време на която
бременната и концептусът са здрави, а крайният
резултат е здрава майка и здраво потомство,
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с нормални възможности за физическо и
психическо развитие. При нормална бременност липсва заплаха за здравето и живота на
бременната (раждащата) и/или концептуса.
14. „Нормално раждане“ е раждане, което
отговаря едновременно на всички изброени
по-долу условия:
а) едноплодна бременност;
б) преминаване на родовия обект през
нормалните родови пътища;
в) живо новородено;
г) нормален биомеханизъм при главично
преднотилно предлежание;
д) върху плода не е упражнена тракция
(екстракция);
е) тегло на плода 2500 и повече грама;
ж) цялостна експулсия на плодните придатъци, като е възможно да бъде упражнена
тракция на пъпната връв;
з) времетраене (считано от началото на
родова дейност до раждане на плацентата,
включително):
– не по-малко от 4 часа за първескини и
от 2 часа за многораждали;
– не повече от 14 часа за първескини и от
10 часа за многораждали.
15. „Патологично раждане“ е:
а) раждане в седалищно предлежание („седалищно раждане“);
б) раждане с отклонения от нормалния биомеханизъм на главичното предлежание, които
създават риск при раждане през естествените
родови пътища, но този риск е приемлив (според
случая раждане в дълбоко право заднотилно
предлежание, лицево предлежание – брадичка
напред, предночерепно предлежание, дълбоко
напречно положение на предлежащата глава);
в) раждане с отклонения от нормалния
биомеханизъм на главичното предлежание,
които създават неприемлив риск при раждане през естествените родови пътища или
правят такова раждане невъзможно (според
случая раждане в челно предлежание, лицево
предлежание – брадичка назад, високо право
положение на предлежащата глава);
г) раждане в напречно или косо положение
на плода.
16. „Плод (foetus)“ е човешкият концептус
от 11-ата гестационна седмица до раждането.
17. „Потенциа лна ж изнеспособност“ е
теоретична способност на плода да води извънутробен живот. Плодът се определя като
потенциално жизнеспособен, ако отговаря на
следните критерии:
а) телесна маса при раждането 800 и повече грама и/или гестационна възраст 26 и
повече г.с. – независимо дали плодът е роден
жив, или мъртъв;
б) телесна маса при раждането под 800 грама
и/или гестационна възраст под 26 г.с. – при
условие че плодът е роден жив и е живял поне
3 денонощия.
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18. „Предимплантационен зародиш“ е организъм, получен от сливането на мъжка и
женска гамета („оплождане“) до момента на
имплантирането му в майчина тъкан („концепция“ или „зачатие“).
19. „Предтерминно (недоносено, преждевременно) раждане“ е раждане на потенциално
жизнеспособен плод (съобразно критериите
по т. 17) с телесна маса при раждането до
2499 грама вкл. и/или гестационна възраст
по-малко от 37 навършени г.с.
20. „Преципитирано раждане“ е раждане, при което времетраенето на раждането
е под 4 часа за първескини и под 2 часа за
многораждали.
21. „Протрахирано раждане“ е раждане,
при което времетраенето на раждането е
над 14 часа за първескини и над 10 часа за
многораждали.
22. „Раждане“ е цялостна (включваща плод
и плодни придатъци) експулсия или екстракция
на плод, който е потенциално жизнеспособен
по критериите, дефинирани в т. 17.
23. „Раждане на близнаци“ е раждане при
многоплодна бременност; изрично се отбелязва броят на близнаците.
24. „Раждане чрез цезарово сечение“ е
раждане, което не е през естествените родови
пътища.
25. „Раждане с налагане на форцепс (вакуумекстрактор)“ е раждане, при което върху плод
в главично предлежание е упражнена тракция
със съответното акушерско пособие.
26. „Родилна помощ“ е акушерска помощ,
оказвана през втората половина на бременността (след навършване на 26 гестационни
седмици), по време на раждането и до 14-ия
ден след раждането включително.
27. „Следродов период (puerperium)“ е периодът след раждане считано до 40-ия ден
включително.
28. „Спешно цезарово сечение (ЦС)“ е цезарово сечение, индикациите за което:
а) са поставени не повече от 2 часа преди
извършване на кожния разрез;
б) представляват заболяване (състояние),
което в конкретния случай застрашава живота или здравето на майката и/или плода в
по-голяма степен, отколкото самото цезарово
сечение.
29. „Срок на бременността (гестационен
срок, гестационна възраст)“ е продължителност на бременността, измерена от първия ден
на последната редовна менструация, който се
приема за „нулев ден“ на бременността. Срокът
на бременността се изразява в навършени дни
или навършени седмици. В случаите, в които
датата на последната редовна менструация не
се знае, гестационната възраст се базира на
комплексна преценка – клинични и ехографски (биометрични) данни.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Стандартните и специфичните оборудване и апаратура, определени в приложението
към чл. 1, ал. 1, ако не могат да бъдат осигурени за всяка клинична структура, следва
да бъдат осигурени в лечебното заведение в
брой и по специфика, достатъчни за обезпечаване изпълнението на изискванията за
компетентност и обем дейност на всяка от
структурите по нива.
§ 3. (1) В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със
собствена клинична лаборатория, то следва
да осигури осъществяването на дейност по
клинична лаборатория от съответното ниво,
определено с този стандарт, по договор със
самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура
на друго лечебно заведение. В тези случаи
лабораторията, с която е сключен договорът,
следва да бъде разположена в една и съща
сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава
24-часово осъществяване на дейностите по
клинична лаборатория за нуждите на структурата по акушерство и гинекология.
(2) В случаите по ал. 1, ако лабораторията
е самостоятелна медико-диагностична лаборатория или структура на лечебно заведение за
извънболнична помощ, тя следва да отговаря
на изискванията за съответното ниво болнична структура по клинична лаборатория,
определени с медицински стандарт „Клинична
лаборатория“.
§ 4. Отменя се Наредба № 12 от 2014 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ (ДВ, бр. 66 от 2014 г.).
§ 5. В Наредба № 41 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска паразитология“ (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), в
приложението към член единствен, ал. 1, се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1.1.2.2 след думата „отделения“ се поставя наклонена черта и се добавя „клиники“.
2. В т. 1.1.2.3 след думата „отделения“ се
поставя наклонена черта и се добавя „клиники“, а думите „на многопрофилни болници
за активно лечение“ се заличават.
§ 6. В Наредба № 5 от 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“
(ДВ, бр. 2 от 2014 г.), в приложението към
член единствен се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1.3.3 думите „специалисти по „Вирусология“ в лечебни заведения, здравни
заведени я или в съответната региона лна
здравна инспекция (РЗИ)“ се заменят с „разкрито лечебно заведение/структура/дейност
по вирусология“.
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2. Създава се т. 4.4.6:
„4.4.6. Дейности по вирусология от второ
ниво на компетентност могат да се извършват и
в лаборатория по микробиология от второ или
трето ниво на компетентност при спазване на
изискванията за организацията на дейността
съгласно т. 4.4, като в този случай броят на
лекарите със специалност „Вирусология“ е
най-малко един.“
3. Създава се т. 4.5.5:
„4.5.5. Дейности по вирусология от трето
ниво на компетентност могат да се извършват
и в лаборатория по микробиология от трето ниво на компетентност при спазване на
изискванията за организацията на дейността
съгласно т. 4.5, като в този случай броят на
лекарите със специалност „Вирусология“ е
най-малко двама.“
§ 7. В Наредба № 21 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни
болести“ (ДВ, бр. 54 от 2010 г.), в глава V, в
т. 3 се създава подточка 3.2.6:
„3.2.6. В инфекциозните клиники/отделения се осъществява дейност по медицинска
паразитология съгласно медицинския стандарт
„Медицинска паразитология“.“
§ 8. В Наредба № 20 от 2010 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по
хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохиру рги я, съдова хиру рги я, детска
хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия
(ДВ, бр. 53 от 2010 г.) § 6 от преходните и
заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 6. Дейността по микробиология може
да се осъществява в структура на лечебното
заведения или по договор с друго лечебно
заведение.“
Министър:
Петър Москов
Приложение
към чл. 1, ал. 1

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
Д Я Л

I

ОБЩА ЧАСТ
Г л а в а

I

ОБХВАТ НА МЕДИЦИНСК АТА ПОМОЩ,
ОК АЗВАНА В СПЕЦИАЛНОСТТА
„АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. Медицинската помощ, оказвана в специалността „Акушерство и гинекология“ (АГ),
обхваща:
1.1. физиологичните процеси:
1.1.1. оплождане;
1.1.2. бременност, раждане и следродов
период;
1.1.3. съзряване, циклична функция и стареене на женската репродуктивна система;
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1.2. патологичните отклонения в процесите
по т. 1.1;
1.3. други заболявания, засягащи женската
репродуктивна система.
2. Медицинската помощ по т. 1 се оказва:
2.1. в лечебни заведения;
2.2. от правоспособни лица;
2.3. чрез извършване на медицински дейности.
3. Повечето медицински дейности в АГ
са хирургични. Акушерство и гинекология е
хирургична специалност.
4. Значителна част от медицинските дейности в АГ, включително медицинската помощ
при всяко раждане, се практикува в условия
на спешност.
Г л а в а

I I

ПРОФИЛИРАНИ ОБЛАСТИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. В специалността АГ се обособяват следните профилирани области:
1.1. детска гинекология;
1.2. гинекологична ендокринология;
1.3. урогинекология;
1.4. миниинвазивна гинекологична хирургия;
1.5. семейно планиране и репродуктивно
здраве.
2. Медицинската дейност в профилирани
области на специалността АГ:
2.1. се практикува от специалисти акушер-гинеколози с допълнителна медицинска
квалификация;
2.2. включва извършване на:
2.2.1. специализирани диагностично-лечебни дейности (ДЛД);
2.2.2. високоспециализирани ДЛД от групи
А и Б (глава ХIII);
2.2.3. операции.
3. Детска гинекология:
3.1. Обхват: диагноза, прогноза, лечение и
профилактика на вродени и придобити заболявания, засягащи репродуктивната система
при лица от женски пол или с интерсексуални
състояния на възраст до 18 години включително.
3.2. Задължителна допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
3.2.1. гинекологична ендокринология или
ендокринология или детска ендокринология;
3.2.2. оперативна гинекология.
3.3. Препоръчителна допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
3.3.1. педиатрия;
3.3.2. детска психология;
3.3.3. консултиране;
3.3.4. права на пациента.
3.4. Включва извършване на операции от
групи 2, 4, 5, 7 и 11 (глава ХIV).
4. Гинекологична ендокринология.
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4.1. Обхват: диагноза, прогноза и лечение
на заболявания със следните основни прояви:
4.1.1. нарушено производство на репродуктивни хормони от женския организъм;
4.1.2. нарушена регулация на това производство;
4.1.3. нарушена реактивност на организма
спрямо тези хормони.
4.2. Задължителна допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
ендокринология или гинекологична ендокринология.
4.3. Препоръчителна допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
4.3.1. хистероскопия;
4.3.2. лапароскопия или миниинвазивна
хирургия.
4.4. Включва извършване на операции от
групи 4, 5 и 11 (глава ХIV).
5. Урогинекология.
5.1. Обхват:
5.1.1. диагноза, прогноза и лечение на заболявания, засягащи едновременно женската
репродуктивна система и дисталната част
на пикочоотделителната система (дистално от linea terminalis – горната граница на
малкия таз);
5.1.2. извършване на гинекологични операции.
5.2. Задължителна допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
5.2.1. урогинекология или урология;
5.2.2. оперативна гинекология.
5.3. Препоръчителна допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
5.3.1. цистоскопия;
5.3.2. уродинамометрия.
5.4. Включва извършване на операции от
групи 2, 6 и 7 (глава ХIV).
6. Миниинвазивна гинекологична хирургия.
6.1. Обхват: извършване на гинекологични
операции чрез „минимален достъп“, както
следва:
6.1.1. гинекологични операции през минилапаротомия;
6.1.2. гинекологични операции чрез лапароскопски достъп, комбиниран или не с
минилапаротомия;
6.1.3. ви деоасис т и ра н и г и неколог и ч н и
операции;
6.1.4. у рогинекологични операции чрез
лапароскопски достъп;
6.1.5. гинекологични операции чрез хистероскопски достъп.
6.2. Задължителна допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
6.2.1. оперативна гинекология;
6.2.2. миниинвазивна хирургия или лапароскопия;
6.2.3. хистероскопия.
6.3. Препоръчителна допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
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6.3.1. онкогинекология;
6.3.2. стерилитет.
6.4. Включва извършване на операции от
групи 2 – 7 и 9 (глава ХIV).
7. Семейно планиране и репродуктивно
здраве.
7.1. Обхват:
7.1.1. контрацепция;
7.1.2. прекъсване на бременност по желание;
7.1.3. консултиране на потребители на
медицинска помощ, с оглед предпазване от
рискове, свързани със:
7.1.3.1. желана бременност, раждане, следродов период и хранене на кърмачето;
7.1.3.2. безплодие;
7.1.3.3. полово п редавани инфек ц ии и
други възпалителни генитални заболявания;
7.1.3.4. физиология и психология на сексуалността и половия живот;
7.1.3.5. сексуално посегателство;
7.1.3.6. генитални неоплазми;
7.1.3.7. прояви на преходните възрасти.
7.2. Задължителна допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
7.2.1. семейно планиране;
7.2.2. репродуктивно и сексуално здраве.
7.3. Препоръчителна допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
7.3.1. консултиране;
7.3.2. гинекологична ендокринология или
ендокринология;
7.3.3. масов скрининг;
7.3.4. андрология;
7.3.5. сексология.
7.4. Включва извършване на операции от
групи 5 и 7 (глава ХIV).
Г л а в а

I I I

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ОБЛАСТИ НА
К ЛИНИЧНАТА МЕДИЦИНА С УЧАСТИЕ
НА СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. Практикуването в интердисциплинарни
области изисква равнопоставено участие на
специалност АГ и на други клинични специалности. Това може да означава, че:
1.1. двама или повече различни специалисти (от които единият правоспособен в
АГ) работят в екип;
1.2. един и същи специалист е правоспособен в АГ и в още една или повече други
специалности.
2. Специалността АГ участва в следните
интердисциплинарни области на клиничната
медицина:
2.1. фетална медицина;
2.2. перинатална медицина (перинатология);
2.3. медицина на високия майчин риск;
2.4. онкогинекология;
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2.5. асистирани репродуктивни технологии;
2.6. тазова хирургия;
2.7. чрез извършването на профилактични
гинекологични прегледи специалността АГ
участва и в интердисциплинарната област
мамология.
3. Фетална медицина.
3.1. Обхват:
3.1.1. диагноза (включително чрез специални ехографски изследвания – доплерова и
триизмерна ехография), прогноза, лечение
и профилактика на малформации и забол явани я на концепт уса с изк лючение на
перинаталната патология на потомството;
3.1.2. диагностична и лечебна дейност
(ДЛД) при случаи, сигнализирани от антенаталния скрининг;
3.1.3. извършване на акушерски операции.
3.2. Освен специалист(и) по АГ задължително участие имат специалист(и) по:
3.2.1. медицинска генетика;
3.2.2. медицинска биология или молекулярна биология;
3.2.3. неонатология.
3.3. Допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
3.3.1. задължителна допълнителна медицинска квалификация:
3.3.1.1. образна диагностика или ехография;
3.3.1.2. доплерова ехографи я (ако не е
включена в т. 3.3.1.1 от тази глава);
3.3.1.3. триизмерна ехография (ако не е
включена в т. 3.3.1.1 от тази глава);
3.3.1.4. оперативно акушерство;
3.3.1.2. п репор ъч и т ел на доп ъ л н и т ел на
медицинска квалификация:
3.3.1.2.1. медицинска генетика;
3.3.1.2.2. ембриология;
3.3.1.2.3. права на пациента.
3.4. Включва извършване на операции от
групи 1, 5, 7, 8 и 11 (глава ХIV).
4. Перинатална медицина (перинатология).
4.1. Обхват: диагноза, прогноза, лечение
и профилактика на заболявания на потомството, които възникват или се проявяват
непосредствено преди раждането, по време на
раждането или 7 дни след раждането, както
и заболявания на майката, които създават
риск за потомството в тези периоди. Това са:
4.1.1. перипартални акутни заболявания
на майката (генитални и екстрагенитални,
гестационни и екстрагестационни);
4.1.2. преждевременно пукнат околоплоден мехур;
4.1.3. друга интраутеринна и вродена инфекция на потомството;
4.1.4. ин т рау теринна и ин т рапар та лна
„асфиксия“ на потомството;
4.1.5. незрялост и недоносеност;
4.1.6. родов травматизъм на майката;
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4.1.7. родов травматизъм и преохлаждане,
други вродени и придобити заболявания на
новороденото – до поемане на грижите за
него от специализираната неонатологична
помощ.
4.2. Освен специалист(и) по АГ задължително участие имат специалист(и) по:
4.2.1. неонатология;
4.2.2. анестезиология и интензивно лечение.
4.3. Допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
4.3.1. задължителна допълнителна медицинска квалификация:
4.3.1.1. елек т рофизиологи я на плода и
кардиотокография;
4.3.1.2. ехография или образна диагностика;
4.3.1.3. оперативно акушерство;
4.3.2. препоръчителна допълнителна медицинска квалификация фетална медицина.
4.4. Включва извършване на операции от
групи 1, 7, 8, 11 и 12 (глава ХIV).
5. Медицина на високия майчин риск.
5.1. Обхват: диагноза, лечение и профилактика на:
5.1.1. бременности с повишен (предимно)
майчин риск;
5.1.2. бременности с реализиран (предимно) майчин риск, включително интензивни
грижи за бременната, раждащата и родилката.
5.2. Освен специалист(и) по АГ задължително участие имат специалист(и) по:
5.2.1. вътрешни болести и/или кардиология и/или пневмология и фтизиатрия и/или
нефрология;
5.2.2. анестезиология и интензивно лечение.
5.3. Допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
5.3.1. задължителна допълнителна медицинска квалификация:
5.3.1.1. бременност и придружаващи заболявания;
5.3.1.2. оперативно акушерство;
5.3.1.3. елек т рофизиологи я на плода и
кардиотокография;
5.3.2. препоръчителна допълнителна медицинска квалификация:
5.3.2.1. фетална медицина;
5.3.2.2. перинатология.
5.4. Включва извършване на операции от
групи 1, 7, 8, 11 и 12 (глава ХIV).
6. Онкогинекология.
6.1. Обхват:
6.1.1. диагноза, прогноза, лечение и профилактика на преинвазивни и инвазивни
заболявания на женските гениталии, включително всички форми на трофобластна болест;
6.1.2. диагноза, прогноза и планово лечение
на генитални тумори, за които към началото
на лечението не се знае дали са инвазивни;
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6.1.3. ДЛД при случаи, сигнализирани от
онкогинекологичния скрининг;
6.1.4. определяне на комплексна лечебна
тактика при болни с генитални неоплазми;
6.1.5. лечение на непосредствени, ранни
и късни следлечебни усложнения, засягащи
външните полови органи и малкия таз на
жената.
6.2. Освен специалист(и) по АГ задължително участие имат специалист(и) (специалност) по:
6.2.1. медицинска онкология (онкология);
6.2.2. лъчелечение;
6.2.3. обща и клинична патология.
6.3. Допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
6.3.1. задължителна допълнителна медицинска квалификация:
6.3.1.1. колпоскопия и епизиоскопия;
6.3.1.2. оперативна гинекология;
6.3.1.3. клинична онкология или нейни
раздели (химиотерапия, онкохирургия) или
онкогинекология;
6.3.2. желателна допълнителна медицинска
квалификация:
6.3.2.1. клинична патология или клетъчна
патология;
6.3.2.2. масов скрининг;
6.3.2.3. лапароскопия;
6.3.2.4. хистероскопия.
6.4. Включва извършване на планови операции от групи 2 – 5, 7, 9 и 12 (глава ХIV).
7. Асистирани репродуктивни технологии.
Медицинските дейности от тази интердисциплинарна област се уреждат съгласно Наредба
№ 28 от 2007 г. за дейности по асистирана
репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.).
8. Тазова хирургия.
8.1. Обхват: извършване на аблативни,
радикални, свръхрадикални и/или реконструктивни хирургични намеси, засягащи
поне две от трите основни системи, разположени в малк и я таз – репродуктивна,
пикочоотделителна, храносмилателна.
8.2. Освен специалист(и) по АГ задължително участие имат специалист(и) по:
8.2.1. хирургия или висцерална хирургия;
8.2.2. урология.
8.3. Допълнителна медицинска квалификация за специалиста по АГ:
8.3.1. задължителна допълнителна медицинска квалификация:
8.3.1.1. онкогинекология или онкохирургия;
8.3.1.2. оперативна гинекология;
8.3.2. препоръчителна допълнителна медицинска квалификация:
8.3.2.1. образна диагностика;
8.3.2.2. права на пациента.
8.4. Включва извършване на операции от
групи 3, 4, 6, 7, 9, 10 и 12 (глава ХIV).
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ДОПЪЛНИТЕЛН А К ВА ЛИФИК А ЦИ Я В
С П ЕЦ И А Л НОС Т ТА „ А К У Ш ЕРС Т ВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ“

УСТРОЙСТВЕНА РАМКА НА АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ

1. За извършване на някои високоспециализирани дейности и някои оперативни
намеси в област та на А Г се изисква допълнителна медицинска квалификация по
следните специалности и теми, които не
попадат в обхвата на основната специалност
„Акушерство и гинекология“:
1.1. образна диагностика;
1.2. ендокринология;
1.3. хирургия;
1.4. миниинвазивна хирургия;
1.5. лапароскопия;
1.6. естетична хирургия;
1.7. урология;
1.8. андрология;
1.9. педиатрия;
1.10. детска психология (немедицинска
специалност);
1.11. неонатология;
1.12. онкология;
1.13. клинична патология;
1.14. трансфузионна хематология;
1.15. анестезиология и интензивно лечение;
1.16. медицинска биология;
1.17. медицинска генетика;
1.18. биология (немедицинска специалност);
1.19. обществено здраве;
1.20. права на пациента;
1.21. сексология.
2. Тем и за доп ъ л н и т ел на мед и ц и нска
квалификация, които попадат изцяло или
отчасти в обхвата на основната специалност
„Акушерство и гинекология“, са:
2.1. стерилитет;
2.2. гинекологична ендокринология;
2.3. детска гинекология;
2.4. гинекологична лапароскопия;
2.5. колпоскопия и епизиоскопия;
2.6. хистероскопия;
2.7. контрацепция;
2.8. семейно планиране;
2.9. оперативно акушерство;
2.10. оперативна гинекология;
2.11. урогинекология;
2.12. електрофизиология на плода и кардиотокография;
2.13. ехография в АГ;
2.14. фетална медицина;
2.15. перинатология;
2.16. бременност и придружаващи заболявания;
2.17. други.

Л ЕЧ Е БН И З А ВЕ Д Е Н И Я , К ЪД Е Т О С Е
ОК АЗВА А К У ШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧН А
ПОМОЩ

Г л а в а

V

1. За целите на този медицински стандарт
лечебните заведения (ЛЗ), в които се оказва
АГ помощ, са групирани в следните класове:
1.1. ЛЗ от клас А – ЛЗ за извънболнична
помощ;
1.2. ЛЗ от клас Б – ЛЗ за болнична помощ.
2. ЛЗ от клас А включват:
2.1. ЛЗ от клас А0 – практики за първична
извънболнична помощ;
2.2. ЛЗ от клас А1 – ЛЗ за специализирана
извънболнична помощ без разкрити легла за
наблюдение и лечение до 48 часа;
2.3. ЛЗ от клас А2 – ЛЗ за специализирана
извънболнична помощ с разкрити легла за
наблюдение и лечение до 48 часа.
3. ЛЗ от клас Б включват:
3.1. ЛЗ от клас Б1 – специализирани болници за активно лечение по АГ (СБАЛАГ) и
многопрофилни болници за активно лечение
(МБАЛ), където може да се оказва:
3.1.1. АГ помощ, включително родилна
помощ;
3.1.2. АГ помощ без родилна помощ;
3.1.3. родилна помощ без други видове АГ
помощ;
3.1.4. медицинска помощ в отделни профилирани области на АГ или интердисциплинарни области на клиничната медицина
с участие на специалността АГ;
3.2. ЛЗ от клас Б2 – специализирани болници за активно лечение по онкология (СБАЛО)
и комплексни онкологични центрове(КОЦ),
където се оказва:
3.2.1. медицинска помощ в профилираната
област на АГ „Онкогинекология“;
3.2.2. медицинска помощ в интердисциплинарната област с участие на специалността
АГ „Тазова хирургия“.
4. В лечебните заведения, където се практикуват медицински дейности от областта на
АГ, се осигурява достъп на пациентките до
други медицински дейности, а именно дейности от областта на:
4.1. анестезиология и интензивно лечение;
4.2. неонатология;
4.3. онкология;
4.4. клинична лаборатория;
4.5. обща и клинична патология (включително цитопатология);
4.6. микробиология, включително болнична
епидемиология;
4.7. клинична имунология;
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4.8. рентгенова (образна) диагностика;
4.9. физикална терапия и рехабилитация.
5. Изискването по т. 4 се изпълнява:
5.1. в лечебните заведения от клас А1 – чрез
издаване на медицинско направление за съответната дейност или чрез разкриване на
съответни структури;
5.2. в лечебните заведения от клас А2 – чрез
издаване на медицинско направление за съответната дейност или чрез разкриване на
съответни структури;
5.3. в лечебните заведения от клас Б – чрез
разкриване на съответни структури или чрез
сключване на договори с други лечебни заведения.
Г л а в а

V I

УСТРОЙСТВЕНА РАМК А НА АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ КЛАС „А“
1. Устройствената рамка на лечебни заведения от клас А0 (практики за първична
извънболнична помощ) се урежда съгласно
Наредба № 41 от 2005 г. за утвърждаване на
медицински стандарти по обща медицинска
практика (ДВ, бр. 1 от 2006 г.).
2. За оказване на АГ помощ лечебни заведения от клас А1 и А2 разкриват АГ кабинети.
3. Изисквания за амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по
АГ (кабинет по АГ) и нейното оборудване са
съгласно глава ХIV.
4. В случай че в лечебни заведения от
клас А1 или А2 се практикуват диагностично-лечебни дейности от интердисциплинарни
области с пряко участие на друг специалист,
на територията на това лечебно заведение
трябва да има структура, която отговаря на
утвърдените медицински стандарти за съответната специалност.
5. В случай че в лечебни заведения от
клас А2:
5.1. се практикува еднодневна АГ хирургия:
5.1.1. към изискванията за АГ кабинет се
добавят изискванията, предвидени в съответния медицински стандарт;
5.1.2. се осигурява възможност за спешни
консултации намясто със специалисти по:
5.1.2.1. АГ;
5.1.2.2. анестезиология и интензивно лечение;
5.1.2.3. хирургия или висцерална хирургия;
5.1.2.4. вътрешни болести и/или кардиология и/или пневмология и фтизиатрия и/или
нефрология;
5.1.2.5. трансфузионна хематология;
5.2. се извършват АГ операции от група 4
(глава ХIV) – на територията на това лечебно
заведение трябва да има структура по обща
и клинична патология, която извършва експресна хистологична диагностика.

ВЕСТНИК
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УСТРОЙСТВЕНА РАМК А НА АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ В ЛЕЧЕБНИ
ЗАВЕДЕНИЯ ОТ КЛАС „Б“
1. АГ помощ в лечебни заведения от клас Б
се оказва на територията на акушерски и/или
гинекологични отделения и/или клиники.
2. ДЛД от областта на анестезиологията
и интензивното лечение в лечебни заведения
от клас Б се извършват съгласно изискванията на медицинския стандарт „Анестезия и
интензивно лечение“.
3. В случай че в лечебни заведения от
клас Б се практикува АГ помощ, отговаряща
на критериите за еднодневна хирургия, това
става при спазване на изискванията на този
медицински стандарт.
4. В лечебните заведения от клас Б се
осигурява възможност за:
4.1. спешни консултации намясто със специалисти по:
4.1.1. АГ;
4.1.2. анестезиология и интензивно лечение;
4.1.3. хирургия или висцерална хирургия;
4.1.4. вътрешни болести и/или кардиология и/или пневмология и фтизиатрия и/или
нефрология;
4.1.5. трансфузионна хематология;
4.1.6. неонатология (ако в лечебното заведение се осъществява родилна помощ);
4.2. планови консултации с широк кръг
специалисти;
4.3. редовни консултации в рамките на
мултидисциплинарен консилиум за онкологични заболявания.
5. В случай че в лечебни заведения от клас
Б се извършват:
5.1. оперативни намеси от която и да е
група в глава ХIV, както и комплексно консервативно лечение по стационарни пакети
(глава ХV) – трябва да се осигури възможност
за своевременна доставка на кръв и кръвни
продукти;
5.2. оперативни намеси от група 4 (глава
ХIV) – на територията на лечебното заведение
трябва да има структура по обща и клинична
патология, която извършва експресна хистологична диагностика;
5.3. ДЛД от интердисциплинарни области
с пряко у частие на друг специалист – на
територията на същото лечебно заведение
трябва да има структура, която отговаря на
утвърдените медицински стандарти за съответната специалност.
6 . П р и н е о бход и м о с т и в ъ з м ож н о с т
СБАЛАГ разкрива структура за медико-генетични изследвания и изследвания от областта
на молекулярната биология.
7. Лечебните заведения от клас Б1 осигуряват:
7.1. Клинична лаборатория:
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7.1.1. от първо ниво на територията на
лечебното заведение за обезпечаване на дейността на клиника/отделение по акушерство
и гинекология от първо ниво;
7.1.2. от второ ниво (включително кръвногазов анализ) на територията на лечебното
заведение за обезпечаване на дейността на
клиника/отделение по акушерство и гинекология от второ ниво;
7.1.3. от второ или трето ниво (включително кръвно-газов анализ) на територията
на лечебното заведение за обезпечаване на
дейността на клиника/отделение по акушерство и гинекология от трето ниво.
7.2. Рентгенов апарат:
7.2.1. на територията на лечебното заведение
за обезпечаване на дейността на клиника/
отделение по акушерство и гинекология от
първо, второ и трето ниво.
7.3. Мик робиологична лаборатори я на
територията на лечебното заведение или по
договор за обезпечаване на дейността на клиника/отделение по акушерство и гинекология
от второ и от трето ниво.
7.4. К АТ или МРТ на територията на населеното място за обезпечаване на дейността на клиника/отделение по акушерство и
гинекология от второ и от трето ниво, без
родилна помощ.
7.5. Отделение по обща и клинична патология на територията на областта за обезпечаване на дейността на клиника/отделение по
акушерство и гинекология от първо и второ
ниво. Отделение по обща и клинична патология на територията на населеното място
за обезпечаване на дейността на клиника/
отделение по акушерство и гинекология от
трето ниво.
7.6. Вирусологична, патоморфологична,
имунологична и генетична лаборатория на
територията на населеното място за обезпечаване на дейността на клиника/отделение
по акушерство и гинекология от трето ниво.
8. Устройствена рамка на родилната помощ.
8.1. Структурни единици:
8.1.1. структура за прием на раждащи жени
(глава ХХIII);
8.1.2. акушерски стационар, който включва:
8.1.2.1. родилна зала (глава ХХIV);
8.1.2.2. структура за следродови грижи, което е съобразено с изискванията на медицински
стандарт „Неонатология“ и може да бъде:
8.1.2.2.1. централизирано – новороденото и
майката са в отделни помещения, несвързани
помежду си;
8.1.2.2.2. децентрализирано – новороденото
и майката са в едно и също помещение;
8.1.2.2.3. полуцентрализирано – новороденото и майката са в отделни помещения,
свързани помежду си;
8.1.2.3. при необходимост и възможност:
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8.1.2.3.1. структура за новородени съгласно
медицински стандарт „Неонатология“;
8.1.2.3.2. структура по патологична бременност или структури по профилирани и
интердисциплинарни области (глави II и III);
8.1.2.4. в лечебно заведение, в което има
клиника/отделение по акушерство и гинекология от трето ниво, осъществяващо родилна помощ, се създават две родилни зали за
нуждите на това отделение.
8.1.3. Операционна зала.
8.1.3.1. В лечебните заведения, в които
има к линика/отделение по акушерство и
гинекология от първо ниво, осъществяващо
родилна помощ, се създава организация (график) за използване на операционна зала от
това отделение.
8.1.3.2. В лечебните заведения, в които има
клиника/отделение по акушерство и гинекология от второ или от трето ниво, осъществяващи
родилна помощ, се създават операционни зали
за нуждите на всяко от тези отделения. В тези
операционни зали се осигурява непрекъснат
24-часов режим на работа и кът за първична
реанимация на новороденото.
8.1.3.3. В лечебните заведения, в които
има к линика/отделение по акушерство и
гинекология от второ или от трето ниво, осъществяващи родилна помощ, допълнително
се осигурява възможност тези отделения да
използват по график и други операционни
зали на територията на лечебното заведение.
9. Устройствена рамка на акушеро-гинекологичната помощ, без родилна помощ.
9.1. За оказване на АГ помощ извън обхвата
на родилната помощ лечебните заведения от
клас Б разкриват следните структури:
9.1.1. гинекологичен стационар (глава ХХV),
който може да включва структури по профилни
или интердисциплинарни области;
9.1.2. един или повече приемни гинекологични кабинети, които отговарят на изискванията за амбулатория за специализирана
извънболнична медицинска помощ по АГ (АГ
кабинет) съгласно глава ХII.
9.2. В лечебни заведения от клас Б1 с клиника/отделение по акушерство и гинекология
от първо или второ ниво, без родилна помощ,
се създава организация (график) за използване
на операционна зала на територията на лечебното заведение от тези отделения. В лечебни
заведения от клас Б1 с клиника/отделение по
акушерство и гинекология от трето ниво, без
родилна помощ, се създава операционна зала
за нуждите само на това отделение. В тази
операционна зала се осигурява непрекъснат
24-часов режим на работа.
9.3. При необход и мос т и въ змож нос т
СБАЛАГ и МБАЛ могат да разкрият:
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9.3.1. акушерски стационар със структура
по патологична бременност и/или структури
по профилирани или интердисциплинарни
области;
9.3.2. един или повече приемни акушерски
кабинети, които отговарят на изискванията
за амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по АГ (АГ кабинет)
съгласно глава ХХII.
Г л а в а

V I I I

РЕГЛАМЕНТИРАНЕ УСТРОЙСТВОТО И
ДЕЙНОСТТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИ Я, КЪДЕТО СЕ ПРАКТИКУ ВА АКУШ ЕРО-Г И Н ЕКОЛОГ И Ч Н А Д ЕЙ НОС Т –
ВЪТРЕШНИ СТАНДАРТИ
1. Основен вътрешен стандарт е „Правилник за устройството и дейността на лечебното
заведение“. Изискванията за този правилник
са съгласно глава ХХVI.
2. Вътрешни стандарти са и:
2.1. длъжностни характеристики на персонала;
2.2. медицински алгоритми за:
2.2.1. диагностично-лечебни;
2.2.2. долекарски грижи в стационара;
2.2.3. предоперативна (предродилна) подготовка;
2.2.4. следоперативни (следродилни) грижи;
2.2.5. лекарствена политика;
2.2.6. борба с нозокомиалните инфекции;
2.3. организационни (логистични) алгоритми:
2.3.1. маршрут на спешните случаи, включително на всички раждащи;
2.3.2. правила при възникване на медицинска спешност;
2.3.3. оперативна дейност: обхват, място
на извършване, поставяне на индикации за
планови операции, поставяне на индикации
за спешни операции;
2.3.4. действия при извънредни обстоятелства (бедствия, тероризъм и др.);
2.3.5. условия и ред за:
2.3.5.1. планова хоспитализация;
2.3.5.2. изписване на пациентките;
2.3.6. правила и процедури при настъпване
на смърт:
2.3.6.1. на болна, бременна, раждаща или
родилка;
2.3.6.2. на новородено;
2.3.7. график на дейностите;
2.3.8. управление на листата на чакащите;
2.3.9. съхранение, ползване и поддръжка
на апаратура;
2.3.10. съхранение и ползване на документация;
2.3.11. разпределение на средства, получени
от здравноосигурителни фондове;
2.3.12. боравене с човешки тъкани, секрети
и екскрети;
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2.3.13. боравене с химически вещества
(реактиви);
2.3.14. боравене с източници на йонизиращи
лъчи и друга физическа енергия;
2.3.15. събиране и изхвърляне на отпадъци;
2.3.16. други;
2.4. мерки за управление на риска;
2.5. правила за работата на постоянни и
временни консултативни органи;
2.6. декларации за информирано съгласие
и информиран отказ;
2.7. стандартизирани формати за:
2.7.1. данни при постъпване на пациентката
в стационар (данни „Вход“);
2.7.2. данни, документирани в „История на
заболяването (раждането)“ преди дехоспитализация (данни „Изход“);
2.7.3. епикриза;
2.7.4. запис в „Актова книга за ражданията“;
2.7.5. оперативен протокол;
2.7.6. протокол за диагностична лапароскопия и хистероскопия;
2.7.7. искане на и описание на резултат от:
2.7.7.1. цитологично изследване;
2.7.7.2. хистологично изследване;
2.7.7.3. микробиологично изследване;
2.8. анкетни карти за допитване до пациентките за степента на удовлетвореност от:
2.8.1. медицинското обслужване;
2.8.2. битовите условия и общите грижи;
2.9. информация за пациентките относно:
2.9.1. техните права;
2.9.2. техните задължения (вътрешния ред
в лечебното заведение);
2.9.3. поведение в извънредни обстоятелства
(бедствия, тероризъм и др.);
2.9.4. предварителен режим при насрочване
на някои процедури;
2.9.5. следлечебен режим;
2.9.6. възможности за ползване на допълнителни услуги;
2.9.7. ценоразписи в лечебното заведение.
3. Органите за управление на лечебното
заведение преценяват кои от структурите в
лечебното заведение следва да разработят
собствени правилници за устройство и дейност
и други вътрешни стандарти.
4. Изискванията към по-важните документи
по т. 3 са съгласно глави ХХVII – ХХХ.
Д Я Л

I I I

ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
Г л а в а

I Х

ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПРАКТИКУВАНЕ
НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЛАСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. Определят се следните нива на отговорност за медицински дейности от областта
„Акушерство и гинекология“:
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1.1. долекарско ниво: някои медицински
дейности при проследяване на бременност и
при раждане през естествените родови пътища (описани в глава ХI);
1.2. медицински грижи за бременни, родилки и гинекологично болни:
1.2.1. лекарско ниво 1: медицински дейности в компетенциите на общопрактикуващ
лекар (ОПЛ);
1.2.2. лекарско ниво 2: медицински дейности
в компетенциите на лекар – специалист по АГ.
2. Правоспособни да практикуват медицински дейности на долекарско ниво в областта
на АГ са:
2.1. правоспособни акушерки;
2.2. само за оказване на долекарски грижи
за гинекологично болни – правоспособни
медицински сестри;
2.3. лекари.
3. Правоспособни да практикуват медицински дейности на лекарско ниво 1 в областта на АГ са:
3.1. общопрактикуващи лекари (ОПЛ);
3.2. лекари в процес на специализация по АГ;
3.3. лекари – специалисти по АГ (акушергинеколози).
4. Правоспособни да практикуват медицински дейности на лекарско ниво 2 от областта
на АГ са:
4.1. лекари – специалисти по АГ (акушергинеколози);
4.2. лекари в процес на специализация по АГ.
5. Практикуването на медицински дейности
в областта на АГ от лекари в процес на специализация по АГ става под пряк контрол от
лекар – специалист по АГ, който:
5.1. възлага на неспециалиста извършване на
медицински дейности, вместващи се в неговата
собствена правоспособност и компетентност;
5.2. не допуска извършването на други
медицински дейности от неспециалиста;
5.3. носи отговорност за медицинската
дейност на неспециалиста в областта на АГ
и резултатите от нея.
Д Я Л

I V

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
Г л а в а

Х

СЪЩНОСТ И ОБЕКТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ
ДЕЙНОСТИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. Според своята същност медицинските
дейности в специалността АГ се делят на:
1.1. диагностично-лечебни дейности (ДЛД);
1.2. профилактични дейности;
1.3. други медицински дейности:
1.3.1. методична помощ;
1.3.2. медицинска експертиза;
1.3.3. медико-козметични услуги.
2. Диагностично-лечебни дейности.
2.1. Обект на ДЛД в специалността са:
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2.1.1. спешните състояния в АГ, включително всички видове раждане;
2.1.2. бременностите с повишен риск, освен
ако този риск се дължи на екстрагенитално
заболяване, което в конкретния случай и в
интерес на болната се поема от друга медицинска специалност;
2.1.3. бременностите с реализиран риск (за
майката; за плода; за майката и за плода),
включително прекъсване на бременност по
медицински показания;
2.1.4. усложненият (патологичен) следродов
период на майката (пуерпериум), освен ако
това се дължи на екстрагенитално заболяване, което в конкретния случай и в интерес
на болната се поема от друга медицинска
специалност;
2.1.5. заболяванията на:
2.1.5.1. концептуса;
2.1.5.2. новороденото до поемане на грижите
за него от неонатолог;
2.1.6. интрапарталните и ранните усложнения на неоперативното раждане;
2.1.7. непосредствените и ранните усложнения на медицински намеси, дали отражение
върху женската репродуктивна система;
2.1.8. късни усложнения, засягащи пикочополовата система, перинеума или коремната
стена, при:
2.1.8.1. раждане;
2.1.8.2. гинекологични, акушерски или
други операции;
2.1.9. заболявания и аномалии в развитието
на женските репродуктивни органи;
2.1.10. безплодие;
2.1.11. заболявания на млечната жлеза при
бременни и родилки, свързани със:
2.1.11.1. галактостаза;
2.1.11.2. инфекции.
2.2. Според необходимите при практикуването им знания и умения ДЛД в специалността се делят на:
2.2.1. общи ДЛД – едни и същи за АГ и за
други клинични специалности;
2.2.2. специализирани ДЛД;
2.2.3. високоспециализирани ДЛД.
2.3. Този медицински стандарт не разглежда
общите ДЛД, практикувани в специалността
АГ.
2.4. Специализираните ДЛД включват:
2.4.1. специализирани ДЛД при проследяване на бременност и при раждане през
естествените родови пътища;
2.4.2. други специализирани ДЛД:
2.4.2.1. предимно лечебни процедури;
2.4.2.2. диспансерна дейност;
2.4.2.3. клинично прогнозиране и определяне на диагностично-лечебна тактика;
2.4.2.4. консултиране на потребители на
медицинска помощ.
2.5. Основните специализирани дейности в
областта на АГ са посочени в глави ХI и ХII.
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2.6. Високоспециализираните ДЛД:
2.6.1. се извършват в интерес на пациентката, когато за нейното качествено медицинско
обслужване не е достатъчно извършването на
специализирани ДЛД;
2.6.2. изискват допълнителна медицинска
квалификация, придобита от акушер-гинеколози.
2.7. Основн и т е високоспец иа л изи ра н и
ДЛД в областта на АГ и необходимата за
практикуването им допълнителна медицинска
квалификация са посочени в глава ХIII.
3. Профилактични и други дейности по
опазване на репродуктивното здраве и здравето на потомството.
3.1. Профилактичните дейности, осъществявани в специалността АГ, се делят на:
3.1.1. основни – извършват се от акушергинеколог или общопрактикуващ лекар (ОПЛ);
3.1.2. специализирани – извършват се от
акушер-гинеколог.
3.2. Основни профилактични дейности са:
3.2.1. проследяване на нормална бременност
и нормален следродов период;
3.2.2. профилактичен гинекологичен преглед (ПГП), включващ скрининг за рак на
маточната шийка и за рак на гърдата;
3.2.3. семейно планиране и репродуктивно
здраве;
3.2.4. имунизации и ваксинации на популационен принцип.
3.3. Специализирани профилактични дейности са:
3.3.1. профилактика на нежелателните
прояви на менопаузата;
3.3.2. имунизации и ваксинации на селективен принцип;
3.3.3. прекъсване на бременност по желание;
3.3.4. профилактика на вертикалното предаване на вродени инфекции;
3.3.5. профилактика на автохтонното (ендогенно) и хоризонта лното предаване на
нозокомиални (вътреболнични) инфекции;
3.3.6. профилактика на тромбоемболичните
усложнения на бременността, раждането и
оперативните намеси;
3.3.7. скрининг за вродени и наследствени
заболявания на потомството;
3.3.8. скрининг за остеопороза;
3.3.9. други дейности.
3.4. Специалността АГ поема и ДЛД, необходими при сигнализирани от скрининга
случаи, с изключение на:
3.4.1. всички видове лъчево лечение;
3.4.2. лечение на рак на млечната жлеза.
3.5. В област та на профилактиката се
обособява профилираната област „Семейно
планиране и репродуктивно здраве“. Нейният
обхват и необходимата за практикуването є
допълнителна медицинска квалификация са
описани в глава II.
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3.6. Опазване на репродуктивното здраве
и здравето на потомството освен чрез профилактика се осъществява чрез:
3.6.1. разпространение на здравни знания;
3.6.2. промоция на здравето.
3.7. Разпространението на здравни знания
и промоцията на здравето са задължение на
всички изпълнители на медицинска помощ
в областта на АГ. Те засягат всички области
на здравеопазването с основен акцент върху репродуктивното и сексуалното здраве.
Освен това тези дейности са в основата на
профилираната област „Семейно планиране
и репродуктивно здраве“ (т. 4 на глава II).
4. Други медицински дейности.
4.1. Медицинската експертиза, извършвана
в АГ, включва:
4.1.1. експертиза на майчина и перинатална
заболеваемост и смъртност;
4.1.2. експертиза на друга заболеваемост
и смъртност, причинно свързани със специалността АГ;
4.1.3. експертиза на временна нетрудоспособност, причинно свързана със специалността АГ;
4.1.4. експертиза при случаи на сексуално
посегателство;
4.1.5. експертиза, поискана от здравната
администрация или от правоприлагащите
органи.
4.2. Методична помощ може се оказва във
всички области, спадащи към специалността
АГ. Тя включва:
4.2.1. консултиране на изпълнители на
медицинска помощ;
4.2.2. организация на спешни и планови
ДЛД при бременни и гинекологично болни
жени;
4.2.3. участие в изготвяне, провеждане и
контрол на програми от областта на общественото здравеопазване;
4.2.4. участие в планиране защитата на
населението при природни бедствия, производствени аварии, военни действия, тероризъм и др.
4.3. Медико-козметични услуги в областта
на АГ са високоспециализирани дейности или
гинекологични операции, водещи до промяна
във външния вид на вторичните полови белези
и/или подобряване на сексуалната функция
на жената.
Г л а в а

Х I

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА БРЕМЕННОСТ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ, РАЖДАНЕ ПРЕЗ
ЕСТЕСТВЕНИТЕ РОДОВИ ПЪТИЩА И ПО
ВРЕМЕ НА ПУЕРПЕРИУМА
1. Ниво: долекарско:
1.1. предоставяне на подходяща информация и съвети (консултиране) по въпросите на
семейното планиране;
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1.2. установяване на бременност и проследяване на нормалната бременност; извършване
на необходимите прегледи за проследяване
протичането на нормалната бременност; това
включва:
1.2.1. антропометрия;
1.2.2. аускултация на детски сърдечни тонове с акушерска слушалка или ултразвуков
апарат;
1.2.3. акушерска мензурация, включително
външна пелвиметрия;
1.2.4. външно акушерско изследване;
1.2.5. кардиотокографски запис: извършване;
1.2.6. вземане на кръв за изследване;
1.2.7. вземане на натривка или материал
за микробиологично изследване от влагалище
или ранев секрет;
1.2.8. осигуряване на венозен път;
1.2.9. поставяне на интравагинални лекарствени форми;
1.2.10. парентерално въвеждане на лекарствени продукти и инфузионни разтвори;
1.3. назначаване или препоръчване на необходимите прегледи за възможно най-ранна
диагноза на рискова бременност;
1.4. подпомагане на раждащата и наблюдение на плода in utero чрез съответните клинични и технически средства; това включва:
1.4.1. дейностите, изброени в т. 1.2;
1.4.2. влагалищна промивка;
1.4.3. тоалет на външни полови органи;
1.4.4. катетеризация на пикочния мехур или
поставяне на постоянен уретрален катетър и
отчитане на диуреза;
1.4.5. проследяване на общото състояние
на раждащата, включително регистриране на
пулс, дишане и артериално кръвно налягане;
1.5. акуширане при нормално раждане в
главично предлежание, включително:
1.5.1. извършване на епизиотоми я при
необходимост;
1.5.2. акуширане на нормално отлепена
плацента;
1.5.3. клампиране и прерязване на пъпната
връв;
1.5.4. обозначаване на майка и новородено
с еднакъв идентификационен знак;
1.5.5. при спешни случаи – акуширане в
седалищно предлежание;
1.5.6. предприемане на наложителни спешни
мерки в отсъствие на специалист, по-специално
мануална екстракция на плацента и мануална
ревизия на маточната кухина;
1.6. откриване при майката и/или детето
на признаци за аномалии, които изискват
специализирана намеса, и оказване помощ на
специалиста в случай на интервенция;
1.7. преглед на новороденото и полагане
на грижи за него; това включва:
1.7.1. първична реанимация на новороденото;
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1.7.2. тоалет на новороденото;
1.7.3. антропометрия на новороденото;
1.7.4. профилактика на новороденото по
Credе;
1.7.5. вземане на кръв от пъпна връв;
1.7.6. впръскване на медикаменти, назначени от лекар, в пъпна вена;
1.7.7. обработка на пъпния чукан;
1.7.8. предприемане на всякакви инициативи, които се налагат в случай на необходимост, и извършване при нужда на незабавна
реанимация;
1.8. полагане на грижи за родилката, наблюдение на майката по време на пуерпериума и даване на всякакви полезни съвети за
отглеждане на новороденото при най-добри
условия;
1.9. провеждане на назначено от лекар
лечение;
1.10. поддържане на медицинска документация.
2. Ниво: лекарско 1 (ОПЛ):
2.1. всички дейности от ниво долекарско;
2.2. водене на нормално раждане (и трите
периода), включително акуширане;
2.3. локално инфилтративно обезболяване;
2.4. вливане на кръв и биопродукти;
2.5. назначаване на:
2.5.1. катетеризация на пикочния мехур или
поставяне на постоянен уретрален катетър;
2.5.2. вземане на кръв от раждащата за
изследване;
2.5.3. осигуряване на венозен път;
2.6. извършване на акушерски операции
(група 1 от глава ХIV).
3. Ниво: лекарско 2 (специалист по АГ):
3.1. всички дейности от нива долекарско
и лекарско 1;
3.2. интрапартална оценка на рисковете за
майката и плода, включително назначаване и
разчитане на кардиотокографски запис;
3.3. индукция на раждането;
3.4. водене на патологично раждане;
3.5. водене на раждане при многоплодна
бременност;
3.6. амниоскопия;
3.7. вземане на кръв за кръвно-газов анализ
от предлежаща част на плода;
3.8. проводна анестезия чрез пудендален
или парацервикален блок;
3.9. назначаване на:
3.9.1. снемане на уретрален катетър;
3.9.2. рентгенова пелвиметрия;
3.9.3. вземане на кръв от пъпна връв (в
повечето случаи се назначава от неонатолог);
3.10. извършване на акушерски операции
(група 1 от глава ХIV).
4. Обезболяване на раждането с проводна
(епидурална, спинална) или обща инхалационна анестезия се извършва от анестезиолог.
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА АКУШЕРСТВОТО
И ГИНЕКОЛОГИЯТА ИЗВЪН ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ
НА РАЖДАНЕ
1. Дейностите, обект на тази глава, се
делят на:
1.1. дейности в областта на АГ, извършвани на ниво лекарско 1 (ОПЛ) или лекарско
2 (специалист акушер-гинеколог);
1.2. дейности, извършвани на ниво лекарско
2 (специалист акушер-гинеколог).
2. Специализирани медицински дейности,
извършвани от общопрактикуващ лекар или
специалист акушер-гинеколог:
2.1. На ниво лекарско 1 или лекарско 2 се
извършват следните профилактични дейности
в областта на АГ: 2.1.1. профилактичен гинекологичен преглед (ПГП);
2.1.2. проследяване на нормална бременност, включително антенатална прогноза на
раждането;
2.1.3. проследяване на нормален следродов
период;
2.1.4. семейно планиране чрез предписване на следните противозачатъчни методи и
средства:
2.1.4.1. „календарен“ метод;
2.1.4.2. бариерни методи;
2.1.4.3. спермицидни средства;
2.1.4.4. перорални и трансдермални хормонални контрацептиви;
2.1.5. други дейности по опазване репродуктивното здраве и здравето на потомството – здравна промоция и разпространение на
здравни знания.
2.2. На ниво лекарско 1 или лекарско 2 се
извършват следните ДЛД в областта на АГ:
2.2.1. разпознаване на спешните случаи в
АГ (включително раждане) и слагане началото
на медицински мерки при тях;
2.2.2. клиничен гинекологичен преглед;
2.2.3. диагноза на бременността;
2.2.4. извършване и интерпретаци я на
следните допълнителни изследвания в АГ:
2.2.4.1. микроскопия на нативен препарат
от влагалищно съдържимо;
2.2.4.2. тест с калиева основа (аминотест);
2.2.4.3. тъканни тестове (тест с оцетна
киселина; тест с Луголов разтвор);
2.2.4.4. бром-тимолова проба;
2.2.5. назначаване на:
2.2.5.1. консултации;
2.2.5.2. лабораторни изследвания – хематологични, имунохематологични, биохимични,
урина, микробиологични, серологични;
2.2.5.3. рентгеноскопия и графия;
2.2.5.4. измерване на базална температура
за диагноза на овулацията;
2.2.5.5. остеодензитометрия;
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2.2.5.6. влагалищни промивки, тоалет на
външни полови органи;
2.2.5.7. перорални, инжекционни и интравагинални лекарствени форми с изключение на:
2.2.5.7.1. хормони, техни аналози, агонисти
и антагонисти, освен перорални и трансдермални контрацептиви;
2.2.5.7.2. „стратегически“ антибиотици – цефалоспорини от IV генерация, карбопенеми;
2.2.5.7.3. цитостатици;
2.2.5.8. разпознаване или съмнение за наличието на следните АГ заболявания, състояния
или синдроми, като степента на участие на
ОПЛ в лечението и проследяването на пациентката е в зависимост с възможностите на
индивидуалния ОПЛ за овладяване на състоянието и своевременното насочване към
специалист по АГ:
2.2.5.8.1. повръщане при бременните;
2.2.5.8.2. хипертензивни състояния на бременността;
2.2.5.8.3. анемии на бременността;
2.2.5.8.4. остри и хронични екстрагенитални
заболявания, съчетани с бременност;
2.2.5.8.5. седалищно предлежание на плода
след m. l. VII;
2.2.5.8.6. напречно и косо положение на
плода след m. l. VII;
2.2.5.8.7. матка, неотговаряща на срока на
аменореята;
2.2.5.8.8. тесен таз и съмнение за пелвифетална диспропорция;
2.2.5.8.9. хронологична преносеност;
2.2.5.8.10. мъртъв плод (антенатална загуба
на плода);
2.2.5.8.11. генитални кръвотечения по време
на бременността;
2.2.5.8.12. обременена репродуктивна анамнеза;
2.2.5.8.13. застрашаващо недоизносване на
бременността;
2.2.5.8.14. пукнат околоплоден мехур;
2.2.5.8.15. страдание на плода ante partum;
2.2.5.8.16. патология на пуерпериума;
2.2.5.8.17. нарушения в растежа и развитието
на момичето (жената), както и заболявания,
които водят до изменения във фенотипа;
2.2.5.8.18. възпалителни заболявания на
външните полови органи и влагалището,
включително полово предавани инфекции;
2.2.5.8.19. левкоплакия, крауроза и язви
на вулвата;
2.2.5.8.20. абсцеси и кисти на външните
полови органи и влагалището;
2.2.5.8.21. „раничка“ на маточната шийка;
2.2.5.8.22. тазова възпалителна болест;
2.2.5.8.23. ектопична бременност;
2.2.5.8.24. менструални аномалии, ациклично генитално кървене и генитално кървене
в менопауза;
2.2.5.8.25. статични заболявания на женските гениталии и инконтиненция на урината;
2.2.5.8.26. безплодие;
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2.2.5.8.27. нежелателни прояви на менопаузата;
2.2.5.8.28. състояние и рискове при дълготрайно приемане на хормонални препарати
(антиконцепция, хормонозаместваща терапия);
2.2.5.8.29. състояние и рискове при носителки на вътрематочно противозачатъчно
средство;
2.2.5.8.30. тумори на гърдата – с диаметър
над 1 см или причиняващи видими фенотипни
изменения;
2.2.5.8.31. тумори на вулвата – доброкачествени, с диаметър 1 и повече см, и злокачествени в клиничен стадий I и по-висок;
2.2.5.8.32. тумори на влагалището – доброкачествени с диаметър 1 и повече см, и злокачествени в клиничен стадий Ib и по-висок;
2.2.5.8.33. злокачествени тумори на маточната шийка – клиничен стадий Ib и по-висок;
2.2.5.8.34. тумори на маточното тяло, които
предизвикват уголемяване на матката колкото
бременност в m. l, II и повече;
2.2.5.8.35. тумори в малкия таз – с диаметър 5 и повече см;
2.2.5.8.36. асцит;
2.2.5.9. извършване на някои инвазивни
лечебни процедури:
2.2.5.9.1. екстирпация на чужди тела от
влагалището;
2.2.5.9.2. тампонада (цервико-влагалищна,
влагалищна);
2.2.5.10. провеждане на лечение, назначено
от специалист – по преценка на съответния
специалист;
2.2.5.11. медицинска помощ и събиране
на биологични и други материали, годни да
послужат за веществени доказателства при
случаи на сексуално насилие.
2.3. На ниво лекарско 1 или лекарско 2
се извършват следните видове медицинска
експертиза:
2.3.1. експертиза на временна неработоспособност, причинно свързана със специалността АГ;
2.3.2. експертиза, поискана от здравната
администрация или от правоприлагащите
органи.
3. Специализирани медицински дейности,
извършвани от специалист акушер-гинеколог.
3.1. Специализирани медицински дейности,
извършвани на ниво лекарско 2 (специалист
по АГ), са:
3.1.1. цялостно поемане на АГ частта в
овладяването на спешни състояния в АГ;
3.1.2. спец иа л изи ра н и п рофи ла к т и ч н и
дейности;
3.1.3. специализирани ДЛД.
3.2. Специализирани профилактични дейности, извършвани на ниво лекарско 2 (специалист по АГ), са:
3.2.1. профилактика на тромбоемболичните
усложнения на бременността;
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3.2.2. профилактика и скрининг на нежелателните прояви на менопаузата;
3.2.3. назначаване и интерпретация на
серумен скрининг за вродени аномалии на
потомството;
3.2.4. имунизации и ваксинации на целеви
групи: анти-D профилактика, противохепатитна ваксина, профилактични ваксини срещу
вирусни заболявания на гениталиите и други.
3.3. Специализирани ДЛД, извършвани на
ниво лекарско 2 (специалист по АГ), са:
3.3.1. проследяване (диспансерно наблюдение) на:
3.3.1.1. бременност с повишен и с реализиран
риск: антепартална оценка на рисковете за
майката и плода, вкл. назначаване и разчитане
на кардиотокографски запис, функционален
окситоцинов тест и нон-стрес тест;
3.3.1.2. гинекологични заболявания;
3.3.2. диагноза, прогноза и консервативно
лечение на усложнения на бременността и
пуерпериума;
3.3.3. участие във вземане на решение за
прекъсване на бременност по медицински
показания;
3.3.4. комплексно лечение на гинекологични заболявания (без злокачествени тумори),
включително с препарати, съдържащи:
3.3.4.1. всички полови хормони или техни
аналози;
3.3.4.2. всички противоинфекциозни средства;
3.3.4.3. цитостатици за локално приложение;
3.3.4.4. ваксини срещу вирусни заболявания
на гениталиите;
3.3.5. рутинна АГ ехография;
3.3.6. диагностика на овулацията: цервикален скор;
3.3.7. посткоитален тест;
3.3.8. хистеросалпингография – извършва
се в лечебно заведение с предмет на дейност
образна диагностика, с участие на лекар – специалист по образна диагностика;
3.3.9. диагностика на пикочната инконтиненция чрез анкетен метод;
3.3.10. колпоскопия и епизиоскопия;
3.3.11. щипкова биопсия от външни полови
органи, влагалище или маточна шийка;
3.3.12. медикаментозна инфилтрация на
външни полови органи, влагалище или маточна шийка;
3.3.13. интравагинална или интраутеринна
синехиолиза;
3.3.14. поставяне и премахване на влагалищен песар;
3.3.15. поставяне на вътрематочно противозачатъчно средство (ВПС);
3.3.16. екстирпация на ВПС в неусложнени
условия;
3.3.17. поставяне и премахване на противозачатъчни подкожни импланти;
3.3.18. хименотомия и хименорафия;
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3.3.19. други намеси за възстановяване
проходимостта на влагалището (инцизия на
влагалищен септум, на перинеум);
3.3.20. вторичен шев на кожа и подкожие.
Г л а в а
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ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“ И НЕОБХОДИМА ЗА ПРАКТИКУВАНЕТО ИМ ДОПЪЛНИТЕЛНА МЕДИЦИНСК А КВАЛИФИК АЦИЯ
1. Обект на тази глава са високоспециализирани ДЛД в областта на АГ с изключение на
акушеро-гинекологичните операции, описани
в глава ХIV.
2. Високоспециализираните ДЛД, обект на
тази глава, се извършват:
2.1. от специалисти акушер-гинеколози;
2.2. в лечебни заведения от клас А – високоспециализирани ДЛД от група А;
2.3. в лечебни заведения от клас А2 или
Б – високоспециализирани ДЛД от група Б.
3. Високоспециализирани ДЛД от група
А са:
3.1. специална АГ ехография – доплерова; триизмерна; с прилагане на контрастни
материи; интраутеринни и други инвазивни
процедури; изисква се задължителна допълнителна квалификация: съответна на ехографските методи;
3.2. тъканно-деструктивно лечение на външни репродуктивни органи, маточна шийка,
влагалище:
3.2.1. задължителна допълнителна медицинска квалификация: колпоскопия;
3.2.2. препоръчителна допълнителна медицинска квалификация: масов скрининг;
3.3. неинвазивна диагностика на стерилитета:
3.3.1. задължителна допълнителна медицинска квалификация:
3.3.1.1. гинекологична ендокринология или
стерилитет;
3.3.1.2. ехография;
3.3.2. желателна допълнителна медицинска
квалификация;
3.3.2.1. консултиране;
3.3.2.2. права на пациента;
3.4. хидротубация; задължителна допълнителна медицинска квалификация: стерилитет;
3.5. изкуствена инсеминация; задължителна допълнителна медицинска квалификация:
стерилитет;
3.6. електроексцизия на маточната шийка:
3.6.1. задължителна допълнителна медицинска квалификация: колпоскопия;
3.6.2. желателна допълнителна медицинска
квалификация: онкогинекология;
3.7. уродинамометрия; задължителна допълнителна медицинска квалификация: урогинекология;
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3.8. укрепване на уретралния сфинктер
чрез парауретрална инстилация; задължителна допълнителна медицинска квалификация:
урогинекология;
3.9. комплексна преценка по документи
на случаи, попадащи в профилирани области
на АГ или в интердисциплинарни области;
за дъл ж и телна допълни телна медицинска
квалификация: съответна на спецификата на
случаите.
4. Високоспециализирани ДЛД от група
Б са:
4.1. амниоцентеза (като самостоятелна
п роцед у ра); за д ъ л ж и т елна доп ъ лни т елна
медицинска квалификация:
4.1.1. фетална медицина;
4.1.2. оперативно акушерство;
4.2. диагностична хистероскопия; задължителна допълнителна медицинска квалификация:
4.2.1. хистероскопия;
4.2.2. оперативна гинекология;
4.3. хориална биопсия; задължителна допълнителна медицинска квалификация:
4.3.1. фетална медицина;
4.3.2. оперативно акушерство;
4.4. кордоцентеза; задължителна допълнителна медицинска квалификация:
4.4.1. фетална медицина;
4.4.2. ехография;
4.4.3. оперативно акушерство;
4.5. асистирани репродуктивни технологии;
за дъл ж и телна допълни телна медицинска
квалификация съгласно глава III;
4.6. участие в интердисциплинарна онкологична комисия (онкокомитет); задължителна
допълнителна медицинска квалификация:
онкогинекология или медицинска онкология
(онкология);
4.7. участие като председател в комисия
за прекъсване на бременност по медицински
показания; задължителна допълнителна медицинска квалификация: фетална медицина.
Г л а в а

Х I V

ОПЕРАТИВНИ НАМЕСИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. Този медицински стандарт:
1.1. разглежда раждането независимо от
срока на бременността, предлежанието на
плода и начина на родоразрешение като единна
оперативна намеса;
1.2. групира оперативните намеси в АГ,
включително раждането, в 12 групи;
1.3. определя:
1.3.1. клас на лечебното заведение, където
съответната оперативна намеса се извършва
в планов порядък;
1.3.2. препоръчителен стационарен престой
за отделните оперативни намеси;
1.3.3. други изисквания.
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2. Група 1: РАЖДАНЕ
2.1. Клас на лечебното заведение за спонтанно раждане в ход, което предстои да завърши
в кратък срок, не се дефинира.
2.2. Изискванията за поведение при раждане, усложнено с животозастрашаващо състояние, са посочени в глава ХIХ.
2.3. Водене на раждане през естествените
родови пътища и планово родоразрешение се
предприемат в лечебно заведение от клас Б1,
оказващо родилна помощ. По изключение и
при императивни индикации от страна на
майката планово родоразрешение може да
се предприеме в друго лечебно заведение от
клас Б.
2.4. Следните оперативни намеси по време
на раждане изискват поемане на отговорност
поне на ниво лекарско 1:
2.4.1. trachelorrhaphia;
2.4.2. мануална помощ при седалищно
раждане (по изключение отговорността може
да се поеме на долекарско ниво – вж. т. 1.5.5
на глава ХI);
2.4.3. налагане на изходящи щипци;
2.4.4. мануална екстракция на плацентата
и мануална ревизия на маточната кухина,
включително на цикатрикс от прекарано ЦС
(по изключение отговорността може да се
поеме на долекарско ниво – вж. т. 1.5.5 на
глава ХI);
2.4.5. маточно-влагалищна тампонада.
2.5. Следните оперативни намеси по време
на раждане изискват поемане на отговорност
на ниво лекарско 2:
2.5.1. амниотомия;
2.5.2. неспоменатите в т. 2.4 акушерски
операции за:
2.5.2.1. промяна в положението на плода;
2.5.2.2. тракция и екстракция на плода през
естествените родови пътища;
2.5.2.3. разширяване на естествените родови пътища;
2.5.2.4. редукция на обема на плода;
2.5.3. инструментална ревизия на маточната кухина;
2.5.4. репозиция на наскоро инвертирана
матка;
2.5.5. инцизия на абсцеси на млечната жлеза;
2.5.6. вторичен шев на рани;
2.5.7. цезарово сечение (ЦС).
2.6. Епикризата, издавана при/след изписване на родилката, трябва да съдържа резултат
от хистологично изследване:
2.6.1. на плод и плодни придатъци – при
раждане на мъртъв плод;
2.6.2. на плодни придатъци – при раждане
на плод:
2.6.2.1. с видими малформации;
2.6.2.2. с недоносеност III и IV степен;
2.6.2.3. при необходимост и възможност – с
други заболявания.
2.7. Препоръчителният болничен престой
на неусложнени случаи от тази група е:
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2.7.1. при раждане през естествените родови
пътища – 2 дни;
2.7.2. при раждане чрез ЦС – 5 дни.
3. Група 2: НЕРАДИК АЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА МАТК А, БЕЗ ИЛИ СЪС АДНЕКСИТЕ
3.1. Тази група включва следните основни
операции:
3.1.1. тотална хистеректомия;
3.1.2. суправагинална хистеректомия;
3.1.3. екстирпация на маточната шийка
(трахелектомия) след суправагинална хистеректомия.
3.2. Основни изисквания за тази група са:
3.2.1. непосредствено участие на специалист по АГ;
3.2.2. лечебно заведение от клас Б.
3.3. В тази група:
3.3.1. едновременно извършване на оперативна намеса:
3.3.1.1. от група 6 – изисква непосредствено
участие на специалист по АГ с допълнителна
медицинска квалификация, предвидена за
профилираната област урогинекология;
3.3.1.2. от група 9 – изисква непосредствено
участие на специалист по АГ с допълнителна
медицинска квалификация, предвидена за
профилираната област онкогинекология;
3.3.2. ползване на лапароскопски достъп
изисква непосредствено участие на специалист
по АГ с допълнителна медицинска квалификация, предвидена за профилираната област
миниинвазивна гинекологична хирургия.
3.4. Епикризата, издавана при/след изписване на пациентката, трябва да съдържа
резул тат о т х истолог и чно изследване на
екстирпираните органи.
3.5. На територията на лечебното заведение трябва да има структура по клинична
патологи я, която да извършва експресна
хистологична диагностика.
3.6. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи от тази група е:
3.6.1. при класически горен достъп – 6 дни;
3.6.2. при долен достъп – 4 дни;
3.6.3. при лапароскопски или лапароскопски
асистиран достъп – 3 дни.
4. Група 3: РАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ
НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ
4.1. Тази група включва следните основни
операции:
4.1.1. радикална хистеректомия;
4.1.2. радикална екстирпация на маточната
шийка (радикална трахелектомия);
4.1.2.1. след суправагинална хистеректомия;
4.1.2.2. като самостоятелна интервенция;
4.1.3. радикална параметректомия след
тотална хистеректомия;
4.1.4. тотална екстрафасциална хистеректомия, двустранна аднексектомия, оментектомия
със или без апендектомия;
4.1.5. същото и резекция на тазов париетален
перитонеум със или без резекция на черво;
4.1.6. радикална вулвектомия;
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4.1.7. радикална колпектомия (с хистеректомия със или без вулвектомия със или без
аднексектомия).
4.2. Операциите от тази група се планират
и извършват:
4.2.1. с непосредствено участие на специалист по АГ с допълнителна медицинска
квалификация, предвидена за профилираната
област онкогинекология, който поема отговорност за цялостния ход на диагностичнолечебния процес;
4.2.2. в лечебно заведение от клас Б.
4.3. В тази група:
4.3.1. е обичайно едновременно извършване
на оперативна намеса от група 9;
4.3.2. може да се ползва лапароскопски
достъп, което изисква непосредствено участие на специалист по АГ с допълнителна
медицинска квалификация, предвидена за
профилираната област миниинвазивна гинекологична хирургия.
4.4. Епикризата, издавана при/след изписване на пациентката, трябва да съдържа резултат
от хистологично изследване на екстирпираните
органи и тъкани.
4.5. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи от тази група е:
4.5.1. за операции 4.1.1 – 4.1.5:
4.5.1.1. при класически горен достъп – 8 дни;
4.5.1.2. при ендоскопски или ендоскопски
асистиран достъп – 6 дни;
4.5.2. за операции 4.1.6 и 4.1.7 – 10 дни.
5. Група 4: ОТСТРАНЯВАНЕ (ЕВАКУАЦИЯ) НА ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЛИ ПАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИИ ИЛИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗОВИТЕ ОРГАНИ ЧРЕЗ ГОРЕН
ДОСТЪП
5.1. Тази група включва следните основни
операции:
5.1.1. експлорация на таза със или без
освобождаване на сраствания със или без
възстановяване на проходимост във фимбриалната част на маточните тръби със или без
тъканна деструкция на патологични огнища
със или без фенестрация на яйчниците със
или без прекъсване на тазови нерви със или
без аспирация на фоликуларно съдържимо;
5.1.2. миомектомия;
5.1.3. кистектомия;
5.1.4. резекция на тумор;
5.1.5. салпингектомия и/или овариектомия;
5.1.6. салпинготомия с евакуация на тубарно съдържимо;
5.1.7. клиновидна резекция/фенестрация на
яйчник (яйчници);
5.1.8. едностранна аднексектомия с клиновидна резекция на другия яйчник със или
без оментектомия със или без апендектомия
при едностранни тумори на яйчника с гранична злокачественост или със специфично
биологично поведение;
5.1.9. стадиране на генита лни т у мори,
включително операции за „втори поглед“ и
„трети поглед“.
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5.2. Операциите от тази група се планират
и извършват с непосредствено участие на
специалист по АГ.
5.3. За планиране и извършване на операции 5.1.8 и 5.1.9 се изисква непосредствено
участие на специалист по АГ с допълнителна
медицинска квалификация, предвидена за
профилираната област онкогинекология.
5.4. Използването на лапароскопски достъп
изисква непосредствено участие на специалист
по АГ с допълнителна медицинска квалификация, предвидена за профилираната област
миниинвазивна гинекологична хирургия.
5.5. Операциите от тази група се извършват във:
5.5.1. лечебни заведения от клас Б – за
всички операции в групата, независимо от
достъпа;
5.5.2. лечебни заведения от клас А2 или
Б – за операции 5.1.1 – 5.1.7 и 5.1.9, ако се
извършват с лапароскопски достъп.
5.6. При операции по т. 5.1.8 е възможно
едновременно извършване на оперативна
намеса от група 9.
5.7. На територията на лечебното заведение трябва да има структура по клинична
патологи я, която да извършва експресна
хистологична диагностика.
5.8. Епикризата, издавана при/след изписване на пациентката, трябва да съдържа резултат
от хистологично изследване на екстирпираните
тъкани. Липса на такъв резултат се допуска
за оперативни намеси по т. 5.1.1.
5.9. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи от тази група е:
5.9.1. при класически горен достъп – 6 дни;
5.9.2. при лапароскопски достъп:
5.9.2.1. за операции по т. 5.1.1 и 5.1.9 – 2 дни;
5.9.2.2. за останалите операции в групата – 3 дни.
6. Група 5: ОТСТРАНЯВАНЕ (ЕВАКУАЦИЯ) НА ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЛИ ПАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИИ ЧРЕЗ ДОЛЕН ДОСТЪП
6.1. Тази група включва следните основни
операции:
6.1.1. диагностични или терапевтични (хемостатични) абразии и прицелна биопсия от
ендометриума;
6.1.2. полипектомия със или без абразио
на цервикалния канал и маточната кухина;
6.1.3. ексцизии на тъкан от външни репродуктивни органи, влагалище, маточна шийка;
6.1.4. конизация на маточната шийка;
6.1.5. вагинална или трансцервикална миомектомия;
6.1.6. проста вулвектомия;
6.1.7. вестибулектомия;
6.1.8. завършване на спонтанен аборт;
6.1.9. хименотомия;
6.1.10. влагалищна адхезиолиза;
6.1.11. сутури на перинеум, външни полови
органи, влагалище и маточна шийка;
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6.1.12. инцизии на абсцеси в областта на
външните репродуктивни органи, перинеума
или млечната жлеза;
6.1.13. екстирпация/марсупиализация на
кисти в областта на външните репродуктивни
органи или влагалището;
6.1.14. пункция или инцизия на влагалищен
свод, включително трансвагинална аспирация
на фоликуларно съдържимо;
6.1.15. пластика на маточната шийка;
6.1.16. прекъсване на бременност до 12 г.с.;
6.1.17. екстирпация на чужди тела от маточната кухина, включително премахване на
вътрематочно противозачатъчно средство в
усложнени условия.
6.2. Операциите от тази група се планират
и извършват:
6.2.1. с непосредствено участие на специалист по АГ;
6.2.2. в лечебни заведения от клас А2 или
Б, с изключение на т. 6.1.16, която се извършва в клас Б2 по изключение по медицински
показания, свързани с основното състояние.
6.3. В тази група може да се ползва ендоскопски достъп, което изисква непосредствено
участие на специалист по АГ с допълнителна
медицинска квалификация, предвидена за
профилираната област миниинвазивна гинекологична хирургия (хистероскопист).
6.4. Епикризата, издавана при/след изписване на пациентката, трябва да съдържа
резултат от хистологично изследване на екстирпираните тъкани при оперативни намеси по
т. 6.1.1 – 6.1.8.
6.5. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи от тази група е 1
ден. Операциите от тази група отговарят на
критериите за еднодневна хирургия.
7. Група 6: КОРЕКЦИИ НА ТАЗОВАТА
(ПЕРИНЕАЛНАТА) СТАТИК А И/ИЛИ НА
НЕЗАДЪРЖАНЕ НА УРИНАТА
7.1. Тази група включва следните основни
операции, самостоятелно или в комбинация:
7.1.1. пластика на влагалището и/или перинеума;
7.1.2. колпоклеизис;
7.1.3. цервикопексии;
7.1.4. ампутация на маточната шийка;
7.1.5. колпо-уретро-везикопексии;
7.1.6. слинг-операции;
7.1.7. пластика на уретралния сфинктер;
7.1.8. колпосуспенсия;
7.1.9. абревиация на маточни връзки;
7.1.10. трансабдоминална корекция на тазовото дъно;
7.1.11. тазови херниотомии/рафии, вкл. чрез
техника „free tension“.
7.2. Операциите от тази група се планират
и извършват:
7.2.1. за операции 7.1.1 – 7.1.4:
7.2.1.1. с непосредствено участие на специалист по АГ;
7.2.1.2. в лечебни заведения от клас А2
или Б;
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7.2.2. за операции 7.1.5 – 7.1.8:
7.2.2.1. с непосредствено участие на специалист по АГ с допълнителна медицинска
квалификация, предвидена за профилираната
област урогинекология;
7.2.2.2. в лечебни заведения от клас А2
или Б;
7.2.3. за останалите операции в групата:
7.2.3.1. с непосредствено участие на специалист по АГ с допълнителна медицинска
квалификация, предвидена за профилираната
област урогинекология;
7.2.3.2. в лечебни заведения от клас Б.
7.3. В тази група може да се ползва лапароскопски достъп, което изисква непосредствено участие на лекар с допълнителна
медицинска квалификация, предвидена за
профилираната област миниинвазивна гинекологична хирургия.
7.4. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи от тази група е до
възстановяване на чревния пасаж. При невъзстановена микция се осигурява дренаж
на урината.
8. Група 7: КОРЕКЦИИ НА ПРОХОДИМОСТ И ВЪЗСТА НОВЯВА НЕ Н А А Н АТОМИЯ
8.1. Пластика на маточните тръби във
фимбриалната им част не попада в тази група.
8.2. Тази група включва следните основни
операции:
8.2.1. пластика на маточните тръби извън
фимбриалната им част;
8.2.2. неовагина;
8.2.3. фистулорафии;
8.2.4. възстановяване анатомията на матката – мет ропластика, т рансабдомина лни
серклажи на небременна матка;
8.2.5. трайна женска стерилизация (при
наличие на съотв. нормативна уредба).
8.3. Операциите от тази група се планират
и извършват:
8.3.1. с непосредствено участие на специалист по АГ;
8.3.2. по т. 8.2.1 – 8.2.4 – в лечебни заведения от клас Б;
8.3.3. по т. 8.2.5 – в лечебни заведения от
клас А2 или Б.
8.4. В тази група може да се ползва ендоскопски достъп, което изисква непосредствено
участие на специалист по АГ с допълнителна
медицинска квалификация, предвидена за
профилираната област миниинвазивна гинекологична хирургия.
8.5. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи от тази група е:
8.5.1. при класически горен или смесен
(горен и долен) достъп – 8 дни;
8.5.2. при долен достъп – 4 дни;
8.5.3. при ендоскопски или ендоскопски
асистиран достъп – 3 дни;
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8.5.4. при трайна женска стерилизация през
ендоскопски или долен достъп – 1 ден (отговаря на критериите за еднодневна хирургия);
8.5.5. при невъзстановена микция се осигурява дренаж на урината.
9. Група 8: ОПЕРАЦИИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ
НА БРЕМЕННОСТ
9.1. Тази група включва трансвагиналните
серклажи на бременна матка.
9.2. Операциите от тази група се планират
и извършват:
9.2.1. с непосредствено участие на специалист по АГ;
9.2.2. в лечебни заведения от клас А2 или Б1.
9.3. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи от тази група е 1
ден. Операциите от тази група отговарят на
критериите за еднодневна хирургия.
10. Група 9: СИСТЕМНИ ЛИМФНИ ДИСЕКЦИИ
10.1. Тази група включва следните основни
операции, самостоятелно или в комбинация:
10.1.1. системна ингвино-феморална лимфна
дисекция;
10.1.2. системна тазова лимфна дисекция;
10.1.3. системна парааорта лна лимфна
дисекция.
10.2. Селективна лимфонодектомия в хода
на друга операция (включително екстирпация
на сентинелни лимфни възли) се извършва по
преценка на оператора или според възприетия
в лечебното заведение диагностично-лечебен
алгоритъм, без да представлява отделна група.
10.3. Операциите от тази група се планират
и извършват:
10.3.1. с непосредствено участие на специалист по АГ с допълнителна медицинска
квалификация, предвидена за профилираната
област онкогинекология;
10.3.2. в лечебни заведения от клас Б.
10.4. В тази група:
10.4.1. е обичайно едновременно извършване
на оперативна намеса от група 3;
10.4.2. може да се ползва лапароскопски
достъп, което изисква непосредствено участие
на специалист по АГ с допълнителна медицинска квалификация, предвидена както за
профилираната област онкогинекология, така
и за профилираната област миниинвазивна
гинекологична хирургия.
10.5. На територията на лечебното заведение трябва да има структура по клинична
патологи я, която да извършва експресна
хистологична диагностика.
10.6. Епикризата, издавана при/след изписване на пациентката, трябва да съдържа
резул тат о т х ист олог и чно изследване на
екстирпираните тъкани.
10.7. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи от тази група е:
10.7.1. при класически горен достъп – 8 дни;
10.7.2. при ендоскопски или ендоскопски
асистиран достъп – 3 дни.
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11. Група 10: ТАЗОВИ ЕКЗЕНТЕРАЦИИ
11.1. Операциите от тази група:
11.1.1. са обект на интердисциплинарната
област „тазова хирургия“;
11.1.2. се извършват от екип, отговарящ на
условията по глава III;
11.1.3. се планират и извършват в лечебни
заведения от клас Б.
11.2. Епикризата, издавана при/след изписване на пациентката, трябва да съдържа
резул тат о т х истолог и чно изследване на
екстирпираните органи и тъкани.
11.3. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи от тази група е 10 дни.
12. Група 11: ОПЕРАЦИИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ ПО МЕДИЦИНСКИ ПОК АЗАНИЯ НА
БРЕМЕННОСТ СЛЕД 12-ТА ГЕСТАЦИОННА
СЕДМИЦА
12.1. Тази група включва следните основни
операции:
12.1.1. разширение на цервикалния канал,
със или без приложение на простагландини
и други медикаменти с подобен ефект, чрез:
12.1.1.1. дилататори;
12.1.1.2. цервикални ламинарии;
12.1.1.3. интраутеринен балон-катетър;
12.1.2. интра- или екстраамниална инстилация на разтвори;
12.1.3. трансцервикална евакуация на маточно съдържимо;
12.1.4. sectio parva;
12.1.5. тотална или суправагинална хистеректомия;
12.1.6. влагалищно цезарово сечение.
12.2. Операциите от тази група се планират
и извършват:
12.2.1. с непосредствено участие на специалист по АГ;
12.2.2. в лечебно заведение от клас Б1.
12.3. Епикризата, издавана при/след изписване на пациентката, трябва да съдържа
резултат от хистологично изследване на плод
и плодни придатъци.
12.4. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи от тази група е:
12.4.1. по т. 12.1.1 – 12.1.3 – 2 дни;
12.4.2. по т. 12.1.4 – 12.1.6 – 5 дни.
13. Група 12: ОПЕРАЦИИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА НЕПОСРЕДСТВЕНИ И РАННИ
УСЛОЖНЕНИЯ НА РАЖДАНЕ, АБОРТИ И
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ
13.1. Тази група включва следните основни
оперативни намеси:
13.1.1. тотална хистеректомия;
13.1.2. суправагинална хистеректомия;
13.1.3. шев на матка; предшества се от
евакуация на маточното съдържимо, верифицирано при отворен корем;
13.1.4. ревизия на коремната кухина или
стена, с евакуация на екстравазална кръв и
дефинитивна хемостаза;
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13.1.5. двустранна лигатура на вътрешните
хълбочни артерии, при непреодолими технически затруднения – на маточните артерии;
13.1.6. репозиция на отдавнашна инверзия
на матката;
13.1.7. ревизия и дренаж на следоперативно
лимфоцеле;
13.1.8. възстановяване или деривация на
пасажа през кухи тазови органи.
13.2. Операциите от тази група се планират
и извършват:
13.2.1. по т. 13.1.1 – 13.1.6 – с непосредствено участие на специалист по АГ;
13.2.2. по т. 13.1.7 и 13.1.8 – с непосредствено
участие на специалист по АГ с допълнителна
медицинска квалификация, предвидена за
профилираната област онкогинекология;
13.2.3. в лечебни заведения от клас Б.
13.3. Епикризата, издавана при/след изписване на пациентката, трябва да съдържа
резул тат о т х ист олог и чно изследване на
екстирпираните органи и тъкани при оперативни намеси по т. 13.1 – 13.3.
13.4. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи от тази група е 6 дни.
Г л а в а

Х V

СТАЦИОНАРНИ ПАКЕТИ ЗА КОМПЛЕКСНО КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. С термина „стационарни пакети за
комплексно консервативно лечение“ в този
стандарт се обозначават диагностично-лечебни
дейности, които:
1.1. се провеждат в стационар;
1.2. се състоят в комплексно медикаментозно лечение и/или интензивни грижи;
1.3. не представляват подготовка за спешна
(до 6 часа от хоспитализацията) операция;
1.4. след изминаване на 6 часа от хоспитализацията не включват АГ операции от групи
1 – 4 и 6 – 12, глава ХIV;
1.5. могат да вк лючват гинекологични
операции от група 5, глава ХIV, а именно:
1.5.1. диаг ност и чни и ли терапевт и чни
абразии;
1.5.2. пункция или инцизия на влагалищен
свод;
1.5.3. завършване на спонтанен аборт;
1.5.4. екстирпация на чужди тела от маточната кухина.
2. Комплексното консервативно лечение,
отговарящо на условията по т. 1, може да
доведе до един от следните резултати:
2.1. оздравяване или подобрение на състоянието, позволяващо дехоспитализация на
болната;
2.2. стациониране или влошаване на състоянието, налагащо преминаване към оперативно
лечение по смисъла на глава ХIV.
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3. С вземане на решение за преминаване
към оперативно лечение комплексното консервативно лечение се счита за приключило.
4. В специалността АГ се обособяват два
стационарни пакета за комплексно консервативно лечение, а именно:
4.1. акушерски стационарен пакет;
4.2. гинекологичен стационарен пакет.
5. Акушерски стационарен пакет:
5.1. Акушерският стационарен пакет представлява лечебно-диагностични дейности за
комплексно консервативно лечение на пациентки, при които е налице развиваща се
интраутеринна бременност с реализиран риск.
5.2. Рисковете за бременността, при които
е възможно да се провежда комплексно консервативно лечение по акушерски стационарен
пакет, спадат към следните категории:
5.2.1. акушерска спешност;
5.2.2. нарушена бременност;
5.2.3. ембриопатична/фетопатична бременност;
5.2.4. друга заплаха за здравето на бременната и/или на плода.
5.3. Комплексното консервативно лечение
по акушерски стационарен пакет се провежда
в лечебни заведения от клас Б1.
5.4. В случай че срокът на бременността е
20 или повече гестационни седмици, лечението
се провежда в лечебни заведения от клас Б1,
оказващи родилна помощ.
5.5. Цялостна отговорност за комплексно
консервативно лечение по акушерски стационарен пакет се поема от лекар специалист
по АГ с допълнителна медицинска квалификация по оперативно акушерство и/или
бременност и придружаващи заболявания в
тясно сътрудничество със:
5.5.1. лекар – специалист по анестезиология
и интензивно лечение;
5.5.2. при нужда – консултанти от други
медицински специалности.
5.6. Препоръчителният болничен престой
на пациентки, лекувани по акушерски стационарен пакет, е 7 дни.
6. Гинекологичен стационарен пакет:
6.1. Гинекологичният стационарен пакет
представлява лечебно-диагностични дейности
за комплексно консервативно лечение на пациентки, при които не се констатира развиваща
се интраутеринна бременност.
6.2. Състояния, синдроми и нозологични
единици, при които е възможно да се провежда комплексно консервативно лечение по
гинекологичен стационарен пакет, са:
6.2.1. тазова възпалителна болест;
6.2.2. интра- и постпартални усложнения;
6.2.3. интра- и постабортни усложнения;
6.2.4. интра- и постоперативни усложнения при гинекологични операции и цезарово
сечение, включително вагинално цезарово
сечение и sectio parva;
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6.2.5. усложнени аднексиални формации,
включително торзия на яйчник (аднекс) и
синдром на яйчникова хиперстимулация.
7. Комплексното консервативно лечение по
гинекологичен стационарен пакет се провежда
в лечебни заведения от клас Б1 (за всички
категории по т. 6.2) или от клас Б2 (за категории 6.2.3 – 6.2.5).
8. Цялостна отговорност за комплексно
консервативно лечение по гинекологичен
стационарен пакет се поема от лекар специалист по АГ с допълнителна медицинска
квалификация по оперативна гинекология, в
тясно сътрудничество с лекар – специалист по
анестезиология и интензивно лечение.
9. Препоръчителният болничен престой
на пациентки, лекувани по гинекологичен
стационарен пакет, е 7 дни.
Д Я Л

V

СПЕЦИФИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА
МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
Г л а в а

Х V I

СПЕЦИФИЧНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОК АЗАТЕЛИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ
В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. За оценка на медицинските дейности,
дефинирани в този медицински стандарт, се
използват следните специфични количествени
показатели:
1.1. престой на пациентката в лечебното
заведение;
1.2. използваемост по предназначение на
мощностите и човешките ресурси в лечебното
заведение.
2. Престой на пациентката в лечебното
заведение:
2.1. За медицинските дейности в АГ:
2.1.1. минималният болничен престой се
определя индивидуално – по критерии, които
са вътрешен стандарт на съответното лечебно
заведение;
2.1.2. препоръчителният болничен престой
при осъществяване на оперативна намеса
или лечение по стационарен пакет е съгласно
глави ХIV и ХV.
2.3. Средните годишни стойности за болничен престой по групи оперативни намеси
и стационарни пакети в лечебното заведение
не следва да надвишават съответните препоръчителни стойности с повече от 5 – 10 %.
3. Използваемост по предназначение на
мощностите и човешките ресурси.
3.1. Следните изисквания са в сила за амбулаторни медицински дейности в акушерски
и/или гинекологични структурни единици,
които функционират 3 и повече години:
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3.1.1. годишен брой амбулаторни прегледи и
домашни посещения на 1 щат за лекар – специалист по АГ, на пълен работен ден – 500
или повече;
3.1.2. съотношение на часовете по график
на лекари към часовете по график на друг
медицински персонал – 1 или по-малко от
единица.
3.2. Изисквания за стационарни медицински
дейности в акушерски структурни единици,
които функционират 3 и повече години:
3.2.1. в числото на изписаните от стационара пациентки съотношението на небременни жени (родили и абортирали, вкл. след
прекъсване на бременност по желание) към
жени със запазена бременност да е 3.0 или
повече годишно;
3.2.2. минимален годишен брой раждания
съобразно нивото на компетентност на болничната структура:
3 . 2 . 2 .1 . п р и I н и в о н а к о м п е т е н т ност – 80 – 10 0 ра ж дани я средногодишно
през последните три години;
3. 2 . 2 . 2 . п р и I I н и в о н а к о м п е т е н т ност – 200 – 300 раждания средногодишно
през последните три години;
3. 2 . 2 . 3. п р и I I I н и в о н а ко м п е т е н т ност – 700 – 800 раждания средногодишно
през последните три години;
3.2.3. минимален годишен брой раждания
на 1 лекар на трудов договор в акушерска структурна единица на пълен работен
ден – акушер-гинеколог или специализиращ
„Акушерство и гинекология“:
3.2.3.1. при липса на гинекологична дейност – 50 раждания;
3.2.3.2. при участие в не повече от 40 гинекологични операции годишно – 30 раждания;
3.2.3.3. при участие в повече от 40 гинекологични операции годишно – 20 раждания;
3.2.4. минимална обезпеченост с персонал:
3.2.4.1. при I ниво – трима лекари, от които: един със специалност „Акушерство и
гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография и един с допълнителна
квалификация по перинатална или фетална
медицина;
3.2.4.2. при II ниво – петима лекари, от
които: четирима със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна
квалификация по ехография, един с допълнителна квалификация по перинатална или
фетална медицина и един с допълнителна
квалификация по оперативна гинекология
или тазова хирургия;
3.2.4.3. при III ниво – осем лекари, от които: петима със специалност „Акушерство и
гинекология“, двама с допълнителна квалификация по ехография, двама с допълнителна
квалификация по перинатална или фетална
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медицина и един с допълнителна квалификация по оперативна гинекология или тазова
хирургия.
3.3. Изисквания за стационарни медицински
дейности в гинекологични структурни единици, които функционират 3 и повече години:
3.3.1. в числото на изписаните от стационара пациентки съотношението на оперирани
към неоперирани болни да е 4.0 или повече
годишно;
3.3.2. минимален годишен брой гинекологични операции от групи 2 – 12 на глава ХIV:
3.3.2.1. на 1 разкрито гинекологично легло – 35 операции;
3.3.2.2. на 1 операционна зала – 250 операции;
3.3.2.3. на всяка следваща операционна
зала – плюс 200 операции;
3.3.3. минимален годишен брой участия в
гинекологични операции на 1 лекар на трудов
договор в гинекологична структурна единица
на пълен работен ден – акушер-гинеколог или
специализиращ „Акушерство и гинекология“:
3.3.3.1. при липса на участие в раждания – 80
операции;
3.3.3.2. при участие в не повече от 20 раждания годишно – 60 операции;
3.3.3.3. при участие в повече от 20 раждания
годишно – 40 операции;
3.3.4. минимална обезпеченост с персонал:
3.3.4.1. при I ниво – двама лекари, от
които един със специалност „Акушерство и
гинекология“;
3.3.4.2. при II ниво – трима лекари, от
които: двама със специалност „Акушерство
и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография, един с допълнителна
квалификация по оперативна гинекология
или тазова хирургия; един с допълнителна
квалификация по лапароскопия или миниинвазивна хирургия и един с допълнителна
квалификация по колпоскопия;
3.3.4.3. при III ниво – петима лекари, от
които: трима със специалност по „Акушерство
и гинекология“, двама с допълнителна квалификация по ехография, един с допълнителна
квалификация по оперативна гинекология или
тазова хирургия; двама с допълнителна квалификация по лапароскопия или миниинвазивна
хирургия, един с допълнителна квалификация
по колпоскопия и един с допълнителна квалификация по онкогинекология или онкология.
3.4. Следното изискване се прилага за
оценка на болници, където се оказва акушерогинекологична помощ, които функционират 3
и повече години: броят на операции от групи
5 и 8 по глава ХIV да не надвишава 50 % от
броя на всички операции за една година.
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СПЕЦИФИЧНИ К АЧЕСТВЕНИ ПОК АЗАТ Е Л И ЗА Д И А Г НОС Т И Ч НО-Л ЕЧ ЕБН И
ДЕЙНОСТИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. Показателите за оценка на качеството,
възприети от дадено лечебно заведение, се
посочват в правилника за устройството и дейността на лечебното заведение, а методите за
приложението им се развиват във вътрешните
стандарти.
2. Лечебните заведения, в които се извършват профилактични гинекологични прегледи
(ПГП), отчитат следните показатели:
2.1. брой на извършени ПГП;
2.2. брой и относителен дял (БОД) на
цитологично сигнализирани преинвазивни и
инвазивни изменения на маточната шийка;
2.3. БОД на хистологично потвърдени инвазивни изменения на маточната шийка – по
клиничен стадий;
2.4. БОД на открити полово предавани
инфекции;
2.5. БОД на открити други гинекологични
заболявания – по диагнози;
2.6. БОД на открити тумори и тумороподобни изменения в млечната жлеза.
3. Лечебните заведения, в които се извършва
проследяване на бременност, отчитат следните
показатели:
3.1. брой на проследяваните за отчетния
период бременности, от тях:
3.1.1. БОД на бременности, завършили с
раждане, от тях:
3.1.1.1. БОД доносени новородени, от тях:
3.1.1.1.1. БОД мъртвородени;
3.1.1.1.2. БОД с вродени аномалии;
3.1.1.2. БОД недоносени новородени (по
степен на недоносеност), от тях:
3.1.1.2.1. БОД мъртвородени;
3.1.1.2.2. БОД с вродени аномалии;
3.1.2. БОД завършили със спонтанен аборт
(по срок на бременността);
3.2. брой на разпознати или обсервирани
бременности с повишен риск (рискови бременности) – по диагнози;
3.3. брой на разпознати или обсервирани
бременности с реализиран риск (патологични
бременности) – по диагнози;
3.4. брой на диспансерно наблюдавани рискови/патологични бременности – по диагнози;
3.5. брой на рискови/патологични бременности, насочени за диспансерно наблюдение в
други лечебни заведения – по диагнози.
4. Лечебните заведения, в които се извършва семейно планиране, отчитат следните
показатели:
4.1. общ брой жени, при които са осъществени дейности по семейно планиране;
4.2. БОД на аборти по желание;
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4.3. БОД на открити полово предавани
инфекции.
5. Лечебните заведения, в които се извършват
дейности, спадащи към интердисциплинарната
област „Асистирани репродуктивни технологии“, отчитат следните показатели:
5.1. брой на обслужени пациентки;
5.2. БОД на пациентки, при които са приложени:
5.2.1. изкуствена инсеминация (общо за
авто- и хетероинсеминация);
5.2.2. in vitro фертилизация;
5.2.3. интрацитоплазмено спермално инжектиране (ICSI);
5.2.4. други техники за асистирана репродукция – аспирационни или биопсични техники
от епидидим и др.;
5.2.5. ембриотрансфер;
5.2.6. селективна редукция на броя на концептусите;
5.2.7. криопрезервация на:
5.2.7.1. гонади;
5.2.7.2. гамети;
5.2.7.3. концептуси;
5.3. БОД на пациентки с диагностицирана
бременност след асистирана репродукция – по
приложен метод (5.2.1 – 5.2.4);
5.4. БОД на пациентки с раждане след
асистирана репродукция – по приложен метод
(5.2.1 – 5.2.4);
5.5. БОД на интраоперативни и ранни (до
седмия ден) следоперативни усложнения, групирани по вид (инфекциозни, хеморагични,
тромбоемболични, др.);
5.6. БОД на случаи с интраоперативна и
ранна следоперативна смъртност – общо и
само майчина смъртност.
6. Лечебните заведения за болнична помощ
по АГ отчитат следните показатели:
6.1. за родилна помощ:
6.1.1. брой на ражданията;
6.1.2. БОД на предтерминните ра ж дания – общо и по степен на недоносеност;
6.1.3. БОД на ражданията с цезарово сечение (ЦС) – общо и по степен на недоносеност;
6.1.4. БОД на седалищните раждания и в
тази група – БОД на ЦС;
6.1.5. перинатална смъртност – по критериите:
6.1.5.1. анте-, интра- и ранна постнатална;
6.1.5.2. степен на недоносеност;
6.1.6. брой на всички аборти;
6.1.7. БОД на спонтанните аборти;
6.1.8. БОД на аборти по медицински показания и в тази група – БОД на прекъснати
бременности след 12-ата г.с.;
6.1.9. БОД на интрапартални и ранни (до
седмия ден) постпартални усложнения, групирани по вид (инфекциозни, хеморагични,
тромбоемболични, др.);
6.1.10. брой на случаи с майчина смъртност;
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6.2. за АГ помощ, с изключение на родилна
помощ:
6.2.1. брой на оперативни намеси и разпределението им по групите, посочени в глава ХIV;
6.2.2. БОД на интраоперативни и ранни
(до седмия ден) следоперативни усложнения,
групирани по вид (инфекциозни, хеморагични,
тромбоемболични, др.);
6.2.3. БОД на случаи с интраоперативна
и ранна следоперативна смъртност – общо и
само майчина смъртност.
7. Резултатите от анализи по т. 2 се обобщават по тримесечия и за цялата календарна година и се размножават в 4 екземпляра: един
за структурната единица, един за лечебното
заведение, един за регионалния център по
здравеопазване и един за съответния национален регистър.
8. Резултатите от анализи по т. 3 – 6 се
обобщават по тримесечия и за цялата календарна година и се размножават в 3 екземпляра:
един за структурната единица, един за лечебното заведение и един за регионалния център
по здравеопазване.
9. Показатели за качество на процесите в
медицинската дейност:
9.1. Следните показатели засягат качеството
на процесите при стационарни и еднодневни
акушеро-гинекологични ДЛД:
9.1.1. БОД на:
9.1.1.1. случаи с усложнения (по време на
лечението и след него);
9.1.1.2. случаи с несъвпадение между долечебна и патологоанатомична диагноза;
9.1.2. показатели за нозокомиални инфекции.
9.2. Изискване за показателите:
9.2.1. по т. 9.1.1 е честотата на тези случаи да
не надвишава средните стойности за страната
с повече от 10 %.
10. Показатели за качество на крайния
продукт на ДЛД:
10.1. Показатели за качество на крайния
продукт са:
10.1.1. БОД на:
10.1.1.1. случаи, при които се е наложило
непредвидено в долечебния план допълнително
лечение;
10.1.1.2. случаи с непредвидени в долечебния
план рецидиви;
10.1.1.3. случаи, преведени в АГ клиники (отделения) на други болници за активно лечение;
10.1.2. само за еднодневни ДЛД – БОД на
случаи, претърпели конверсия в стационарна
ДЛД;
10.1.3. само за ендоскопски ДЛД – БОД на
случаи, претърпели конверсия в класическа
оперативна ДЛД;
10.1.4. болнична смъртност при АГ диагнози;
10.1.5. майчина смъртност.
10.1.6. само за акушерски стационарни
ДЛД – перинатална смъртност.

БРОЙ 106

ДЪРЖАВЕН

10.2. Изискванията за показателите по
т. 10.1.1 – 10.1.3, сведени към общия брой лекувани случаи за годината, са:
10.2.1. по т. 10.1.1.1 – да не надвишават 10 %;
10.2.2. по т. 10.1.1.2 – да не надвишават 5 %;
10.2.3. по т. 10.1.1.3 – да не надвишават 2 %;
10.2.4. по т. 10.1.3 – да не надвишават 5 %.
10.3. Изискването за показателите болнична
и майчина смъртност е годишните стойности
да не надвишават осемдесетия персентил на
стойностите за страната.
10.4. Изискването за показателя перинатална
смъртност е годишните стойности да не надвишават осемдесетия персентил на стойностите
за страната.
Г л а в а

Х V I I I

СПЕЦИФИЧНИ К АЧЕСТВЕНИ ПОК АЗАТЕЛИ ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИ ДЕЙНОСТИ
В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. Лечебните заведения за извънболнична
помощ по АГ (клас А) не могат да отказват:
1.1. проследяване на нормална бременност;
1.2. извършване на профилактичен гинекологичен преглед;
1.3. консултиране във връзка със семейно
планиране.
2. Проследяване на нормална бременност:
2.1. Проследяването на нормална бременност:
2.1.1. се придържа към изискванията на националните програми, свързани с бременността;
2.1.2. в отсъствие на действаща национална
програма – се придържа към изискванията,
описани в глава ХХI.
2.2. Специален показател за качество на
проследяването на бременността е откриваемостта на следните заболявания и състояния:
2.2.1. вродени заболявания и аномалии на
концептуса;
2.2.2. заболявания и състояния на майката,
представляващи повишен и реализиран риск
за бременността;
2.2.3. спонтанни аборти;
2.2.4. предтерминни раждания.
2.3. Диагнози по т. 2.2 се поставят или обсервират в съответното лечебно заведение. След
поставяне на окончателна диагноза бременните се насочват за диспансерно наблюдение в
същото или друго лечебно заведение.
3. Профилактични гинекологични прегледи:
3.1. Провеждането на ПГП:
3.1.1. се придържа към изискванията на
глава ХХI и е свързан със:
3.1.1.1. онкологичен скрининг;
3.1.1.2. репродуктивно здраве.
3.2. Специален показател за качество на ПГП
е откриваемостта на следните заболявания:
3.2.1. рак на маточната шийка;
3.2.2. рак на гърдата;
3.2.3. полово предавани инфекции.
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3.3. Диагнози по т. 3.2 се поставят или
обсервират в съответното лечебно заведение.
След поставяне на окончателна диагноза
пациентките се лекуват или се насочват за
диспансерно наблюдение в същото или друго
лечебно заведение.
4. Семейно планиране:
4.1. Дейностите по семейно планиране са
съобразени с нормативната уредба.
4.2. За целите на семейното планиране се
използват:
4.2.1. контрацептивни методи и средства;
4.2.2. прекъсване на нежелана бременност.
4.3. Методите по предходната точка се
използват с приоритет, съответен на подреждането им (4.2.1 – 4.2.2).
4.4. В хода на дейностите по семейно планиране се осъществяват и дейности, свързани
с полово предаваните инфекции, а именно:
4.4.1. скрининг;
4.4.2. своевременна диагноза;
4.4.3. лечение;
4.4.4. профилактика.
4.5. Лечебните заведения, където се осъществява семейно планиране:
4.5.1. осигуряват на пациентките си безплатен достъп до материали за разпространение
на здравни знания, свързани със семейно
планиране и репродуктивно здраве;
4.5.2. оказват разностранно съдействие на
институции и организации, осъществяващи
дейности по опазване на репродуктивното
здраве, включително:
4.5.2.1. органи на централната и местната
власт;
4.5.2.2. училища;
4.5.2.3. неправителствени организации.
4.6. Специален показател за качество на
семейното планиране са следните събития:
4.6.1. аборт по желание;
4.6.2. забол яване от полово предавани
инфекции (новооткрити случаи и рецидиви);
4.6.3. раждане под 19-годишна възраст на
майката.
Г л а в а
Х I Х
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСК АТА ПОМОЩ ПРИ
АКУШЕРСКА СПЕШНОСТ
1. „Акушерска спешност“ означава синдром
или нозологична единица, които представляват
непосредствена заплаха за живота на майката
и/или плода. В частност „акушерска спешност“
представляват проявите на шок от всички
патофизиологични типове при бременна или
родилка. Следните синдроми и нозологични
единици също се приемат за акушерска спешност независимо дали в момента се установяват
признаци на шок:
1.1. остър хирургичен корем, причинен от:
1.1.1. ектопична бременност;

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

1.1.2. некроза на миомен възел в бременна
матка;
1.1.3. торзия, некроза или руптура на аднексиална формация;
1.1.4. тазова възпалителна болест;
1.1.5. екстрагенитално заболяване;
1.2. остра кръвозагуба, усложнена или не
от коагулопатия, причинена от:
1.2.1. спонтанен аборт;
1.2.2. гроздовидна бременност;
1.2.3. ектопична бременност;
1.2.4. предлежаща плацента;
1.2.5. кръвотечения на плацентарния период;
1.2.6. предлежащи съдове (остра кръвозагуба на плода);
1.3. други патогенетични варианти на шок
или предшоково състояние, причинени от:
1.3.1. септичен аборт;
1.3.2. амниотит;
1.3.3. преждевременно отлепяне на нормално
прикрепена плацента;
1.3.4. HELLP синдром;
1.3.5. кардиогенен механизъм;
1.4. гърчови състояния;
1.5. хипертонична криза;
1.6. прекома или кома;
1.7. анте- и интрапартална асфиксия на
плода;
1.8. пролапс на пъпна връв;
1.9. застрашаваща или станала руптура на
матката;
1.10. инверзия на матката.
2. При транспортиране на пациентка с акушерска спешност решението за транспортиране
се съобразява със:
2.1. района на действие и достъпа на използваното транспортно средство (автомобил,
вертолет, друго);
2.2. информираното съгласие на пациентката
или неин законен представител;
2.3. при невъзможност за получаване на
информирано съгласие – с решение по целесъобразност, взето от:
2.3.1. медицинска комисия (консилиум);
2.3.2. при липса на възможност за събиране
на комисия – от най-висококвалифицираното
медицинско лице в конкретната ситуация.
3. При изпълнени условия по т. 2 изборът на
лечебното заведение, където се транспортира
пациентката, зависи от следните критерии:
3.1. основна причина за състоянието на
пациентката – спазват се следните правила:
3.1.1. пациентка в шок, следствие на екстрагестационна патология:
3.1.1.1. се транспортира в МБАЛ;
3.1.1.2. по изключение се транспортира в
СБАЛАГ;
3.1.2. пациентка в животозастрашаващо
състояние, следствие на гестационна патология:
3.1.2.1. се транспортира в СБАЛАГ;
3.1.2.2. при затруднен или липсващ достъп
до СБАЛАГ се транспортира в МБАЛ;
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3.2. очаквано времетраене на транспорта – при изпълнени условия по т. 2 и 3.1 пациентката се транспортира в лечебното заведение,
което се прецени за най-бързо достъпно.
4. В случай че раждаща пациентка, при
която спонтанното раждане предстои да завърши в най-кратък срок, се намира в лечебно
заведение от неадекватен за състоянието є
клас (А, Б1 без оказване на родилна помощ
или Б2), персоналът на това лечебно заведение
е длъжен спешно да организира и осъществи:
4.1. водене на раждане;
4.2. първична реанимация на новороденото
и обработка на пъпния чукан;
4.3. маркиране на майката и новороденото
с един и същ идентификационен знак;
4.4. документиране на раждането;
4.5. превеждане по възможност с медицински транспорт:
4.5.1. на майката – в лечебно заведение,
избрано по критериите в т. 3;
4.5.2. на новороденото – в лечебно заведение
с предмет на дейност родилна или неонатологична помощ, което може и да не е лечебното
заведение по предходната точка.
5. Действията по т. 4.2 – 4.5 се предприемат и в случай, че раждането е завършило в
отсъствие на специализирана АГ помощ.
6. В случай че пациентка с акушерска
спешност, при която не е налице спонтанно
раждане или то не предстои да завърши в найкратък срок, се намира в лечебно заведение
от неадекватен за овладяване на състоянието
є клас, персоналът на това лечебно заведение
е длъжен спешно да организира и осъществи:
6.1. начални животоспасяващи мерки;
6.2. превеждане на пациентката по възможност с медицински транспорт в лечебно
заведение, избрано по критериите в т. 3.
7. В случай че бременна в шок се намира в
лечебно заведение от адекватен за овладяване
на състоянието є клас, но което не оказва
родилна помощ, персоналът на това лечебно
заведение е длъжен спешно да организира и
осъществи:
7.1. ако пациентката е в напреднала бременност или раждаща:
7.1.1. по възможност – присъствие на консултант-неонатолог, снабден с транспортен кувьоз;
7.1.2. родоразрешение чрез:
7.1.2.1. спешно цезарово сечение;
7.1.2.2. водене на раждане през естествените
родови пътища и акушерски операции, за които
съществуват индикации и условия;
7.1.3. първична реанимация на новороденото
и обработка на пъпния чукан;
7.1.4. обозначаване на майка и новородено
с еднакъв идентификационен знак;
7.1.5. документиране на раждането;
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7.1.6. превеждане на новороденото с медицински транспорт и по възможност в транспортен кувьоз – в лечебно заведение с предмет на
дейност родилна или неонатологична помощ;
7.1.7. оказване на друга медицинска помощ,
необходима за овладяване животозастрашаващото състояние на майката;
7.2. ако пациентката не е в напреднала бременност – оказване на медицинската помощ,
необходима за овладяване на животозастрашаващото състояние.
Д Я Л

V I

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ“
Г л а в а

Х Х

ДИАГНОЗА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА
БРЕМЕННОСТТА
1. Диагноза на бременността:
1.1. Диагнозата на бременността установява:
1.1.1. наличие на бременност;
1.1.2. място на развитие на бременността.
1.2. Диагностичните цели по т. 1 се поставят и следва да бъдат постигнати на ниво
лекарско 1. Те по изключение се пренасят на
ниво лекарско 2.
1.3. При наличие на вътрематочна бременност диагнозата уточнява следните нейни
характеристики:
1.3.1. срок на бременността и вероятен
термин на раждане;
1.3.2. разположение на плода/плодовете в
матката (при напреднала бременност);
1.3.3. едноплодна/многоплодна бременност;
1.3.4. състояние на концептуса/концептусите;
1.3.5. състояние на плодните придатъци.
1.4. Диагностичните цели:
1.4.1. по т. 1.3.1 и 1.3.2 се поставят и следва
да бъдат постигнати на ниво лекарско 1; по
изключение се пренасят на ниво лекарско 2;
1.4.2. по т. 1.3.3 – 1.3.5 се поставят на ниво
лекарско 1; при невъзможност да бъдат постигнати на същото ниво се пренасят на ниво
лекарско 2.
2. Първоначални изследвания на бременната жена:
2.1. При първото си посещение в лечебното заведение, където ще се проследява бременността, бременната подлежи на следните
изследвания:
2.1.1. клинично изследване:
2.1.1.1. обща и гинекологична анамнеза;
2.1.1.2. соматичен статус, вк лючително
регистриране на ръст, телесно тегло, пулс,
артериално кръвно налягане;
2.1.1.3. акушерска мензу рация, външна
пелвиметрия;
2.1.1.4. гинекологичен статус;
2.1.1.5. външно акушерско изследване и
аускултация (при напреднала бременност);
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2.1.2. микроскопско изследване на нативен
препарат от влагалищно съдържимо и тест с
калиева основа (аминотест) или влагалищен
секрет за микробиологично изследване;
2.1.3. онкопрофилактична цитонамазка, при
условие че не е налице отрицателен резултат
от такава (I – II група по Papanicolaou) през
последните 24 месеца;
2.1.4. клинико-лабораторни изследвания:
2.1.4.1. кръв – хематологични и цитологични
изследвания;
2.1.4.2. урина – базова програма;
2.1.5. трансфузиологични изследвания –
кръвногрупова принадлежност (АВО и Rh);
2.1.6. микробиологични изследвания – посявка на стерилна урина;
2.1.7. скринингови имунологични изследвания:
2.1.7.1. за сифилис;
2.1.7.2. за хепатит;
2.1.7.3. за НIV (ако бременната е съгласна).
3. Проследяване на нормална бременност:
3.1. Нормално развиващата се бременност
изисква проследяване, както следва:
3.1.1. една консултация месечно – до VIII
лунарен месец включително;
3.1.2. две консултации месечно – в IХ и Х
лунарен месец.
3.2. Консултациите проследяват:
3.2.1. при всяка консултация:
3.2.1.1. телесно тегло;
3.2.1.2. артериално кръвно налягане;
3.2.1.3. нарастване обиколката на корема и
височината на fundus uteri;
3.2.1.4. детски сърдечни тонове (от момента
на появата им);
3.2.2. през три месеца:
3.2.2.1. микроскопско изследване на нативен
препарат от влагалищно съдържимо и тест
с калиева основа или влагалищен секрет за
микробиологично изследване;
3.2.2.2. клинико-лабораторни изследвания
по т. 2.1.4;
3.2.3. веднъж през периода 15-а – 20-а г.с.:
3.2.3.1. гинекологичен статус;
3.2.3.2. микробиологично изследване – посявка на стерилна урина;
3.2.4. три пъти (веднъж между 11-а и 14-а г.с.,
веднъж между 18-а и 24-та г.с. и веднъж между
28-а и 32-ра г.с.) – акушерска ехография;
3.2.5. през втората половина на бременността
и задължително преди раждането – определяне
положението и предлежанието на плода чрез
външно акушерско изследване.
4. Проследяване на бременност с повишен
риск (рискова бременност):
4.1. В хода на проследяването на нормална
бременност установяването на нововъзникнало
заболяване от какъвто и да е характер налага
консултация със съответен специалист.
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4.2. Освен заболяванията по т. 4.1 следните
фактори определят повишен риск за бременността и налагат разширяване на алгоритъма
за проследяване на нормална бременност:
4.2.1. фактори, произтичащи от особености
на здравата бременна:
4.2.1.1. възраст над 34 години – две допълнителни акушерски ехографии; серумен
скрининг за алфа-фетопротеин и бета-ЧХГ
(15-а – 19-а г.с.); при позитивен скрининг – генетична консултация; биопсия на хориални
въси или амниоцентеза се препоръчва в зависимост от получените резултати и/или при
допълнителни анамнестични данни за:
4.2.1.1.1. обремененост с риск от захарен
диабет;
4.2.1.1.2. предишни ембриопатични/фетопатични бременности;
4.2.1.1.3. прекарани остри инфекциозни
заболявания;
4.2.1.1.4. луес;
4.2.1.2. възраст под 20 години – изследване
за хламидиален антиген; 1 допълнителна акушерска ехография; 2 консултации месечно през
VIII лунарен месец; 3 консултации месечно
през Х лунарен месец;
4.2.1.3. мултипаритет (три и повече раждания) – 3 консултации месечно през IХ лунарен месец; 1 консултация седмично през Х
лунарен месец;
4.2.1.4. прехранване (наднормено тегло,
затлъстяване) и недохранване – консултиране
с оглед възможни промени в хранителния режим; 1 допълнителна акушерска ехография; 2
консултации месечно през VIII лунарен месец;
3 консултации месечно през Х лунарен месец;
4.2.1.5. гранични стойности на хематологичните показатели (серумен хемоглобин под
120 g/L) – корекции в диетата; допълването є
с желязо, фолиева киселина и други витамини
от група В;
4.2.1.6. мускулни крампи – допълване на
диетата с магнезий и калций;
4.2.1.7. преждевременна маточна активност
(заплаха от недоизносване на бременността) – симптоматично лечение; допълване на
диетата с магнезий;
4.2.1.8. кръвног ру пова несъвместимост
между майката и биологичния баща – 1 допълнителна акушерска ехография и изследване за
антитела в майчината кръв в следните срокове:
4.2.1.8.1. между 9-а и 12-а г.с.: на бременни
с обременена акушерска анамнеза, свързана
с изоимунизационна болест, с установени
антитела при предишни бременности и/или
предстоящи инвазивни изследвания;
4.2.1.8.2. между 17-а и 20-а г.с.: на останалите
бременни с кръвногрупова несъвместимост;
4.2.1.8.3. между 26-а и 28-а г.с.: на бременни
с кръвногрупова несъвместимост, при които
първото изследване не е установило антитела;
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4.2.1.9. предразположение към патологична бременност (обременена репродуктивна
анамнеза):
4.2.1.9.1. спонтанни (хабит уални) аборти – клинично и ехографско изследване на
долния маточен сегмент; изследване за токсоплазмоза; медикогенетична консултация; издирване на резултати от хистологични, микробиологични и други изследвания на абортирани
в миналото тъкани; пренатална диагностика
на вродените аномалии на концептуса;
4.2.1.9.2. предишно раждане на едър плод
(4000 и повече г), мъртъв плод и други особености в акушерската анамнеза, съмнителни
за латентен диабет – допълнителна акушерска
ехография; по преценка – насочване за антенатален скрининг на вродените заболявания на
концептуса; орален глюкозо-толерантен тест,
както следва:
4.2.1.9.2.1. при първо посещение;
4.2.1.9.2.2. ако е негативен – повторение
между 24-та и 28-а г.с.;
4.2.1.9.3. предишни ембриопатични/фетопатични бременности – вж. т. 4.2.1.1; допълване
на диетата с фолиева киселина;
4.2.1.9.4. прекарана бременност с изоимунизационна болест на плода и новороденото – т. 4.2.1.8;
4.2.2. заболявания на бременната:
4.2.2.1. съпътстващи екстрагенитални заболявания – консултация със съответен специалист;
4.2.2.2. вродени генитални заболявания и
аномалии – 1 допълнителна акушерска ехография, ранна прогноза на раждането; консултация
с комисия за прекъсване на бременност по
медицински показания;
4.2.2.3. придобити генитални заболявания
и състояния:
4.2.2.3.1. маточен цикатрикс – ранна прогноза на раждането, три консултации месечно
през Х лунарен месец;
4.2.2.3.2. неусложнени доброкачествени тумори и други пролиферативни изменения на
външни репродуктивни органи, влагалище и
влагалищна част на маточната шийка – клинично, колпоскопско, а по индикации и патоморфологично проследяване в динамика, ранна
прогноза на раждането, обсъждане на лечение;
4.2.2.3.3. неусложнени доброкачествени
тазови тумори – клинично и ехографско проследяване в динамика; ранна прогноза на
раждането; обсъждане на лечение;
4.2.2.3.4. възпалителни заболявания – симптоматично и етиологично лечение с медикаменти, подходящи за приложение по време
на бременност;
4.2.2.4. вирусоносителство (HIV, хепатит В
и С, херпес) – ранна прогноза на раждането;
консултация с комисия за прекъсване на бременност по медицински показания;
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4.2.2.5. наркомании – насочване за специализирана медицинска помощ; консултация
с комисия за прекъсване на бременност по
медицински показания;
4.2.3. външни фактори:
4.2.3.1. инцидентен контакт с єонизиращи
лъчи – пренатална диагностика на вродените аномалии на концептуса; консултация
с комисия за прекъсване на бременност по
медицински показания;
4.2.3.2. дълготрайна експозиция на єонизиращи лъчи, вибрации, органични разтворители,
инхалаторни анестетици – пренатална диагностика на вродените аномалии на концептуса;
трудоустрояване;
4.2.3.3. дейности, свързани с повдигане на
тежести (над 10 кг), продължителен изправен
стоеж (над 60 мин.), недоспиване, работно време
повече от 70 часа седмично – трудоустрояване;
4.2.3.4. контакт с причинители на инфекциозни заболявания – изследване за съответно
инфекциозно заболяване; пренатална диагностика на вродените аномалии на концептуса;
консултация с комисия за прекъсване на бременност по медицински показания;
4.2.3.5. прием на тератогенни медикаменти – пренатална диагностика на вродените аномалии на концептуса; консултация с комисия
за прекъсване на бременност по медицински
показания.
5. Реализиране на риска – превръщане на
рисковата бременност в патологична:
5.1. Рискът за бременността може да се
реализира под форма на:
5.1.1. акушерска спешност (т. 1 на глава ХIХ);
5.1.2. нарушена бременност – изгонването на
концепсуса от матката е в ход или е завършило;
5.1.3. ембриопатична/фетопатична бременност – концепсусът е тежко увреден, нежизненоспособен или мъртъв;
5.1.4. друга заплаха за здравето на бременната и/или на плода.
5.2. Случаите с акушерска спешност подлежат на:
5.2.1. по индикации – първична реанимация на майката и вътреутробна реанимация
на плода;
5.2.2. спешен транспорт до лечебно заведение
от адекватен клас (глава ХIХ).
5.3. Нарушена бременност е налице при:
5.3.1. ектопична бременност;
5.3.2. спонтанен аборт в ход и по-напреднали
клинични форми;
5.3.3. преждевременно пукнат околоплоден
мехур;
5.3.4. предтерминно раждане в ход и понапреднали клинични форми.
5.4. Формите на патологична бременност
по т. 5.3.1 и 5.3.2 подлежат на незабавна хоспитализация в лечебно заведение от клас Б1.
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5.5. Формите на патологична бременност
по т. 5.3.3 и 5.3.4 подлежат на незабавна хоспитализация в лечебно заведение от клас Б1,
оказващо родилна помощ.
5.6. Ембриопатична/фетопатична бременност е налице при:
5.6.1. „кухо яйце“;
5.6.2. missed abortion;
5.6.3. гроздовидна бременност;
5.6.4. малформации на концептуса;
5.6.5. тежки клинични форми на:
5.6.5.1. изоимунизационна болест на плода;
5.6.5.2. диабетна фетопатия;
5.6.6. мъртъв плод.
5.7. Формите на патологична бременност по
т. 5.6.1 – 5.6.3 подлежат на лечение в лечебно
заведение от клас А2 или Б1.
5.8. Формите на патологична бременност по
т. 5.6.4 – 5.6.6 подлежат на лечение в лечебно
заведение от клас Б1, оказващо родилна помощ.
5.9. Друга заплаха за здравето на бременната
и/или на плода е налице при:
5.9.1. неудържими повръщания на бременната;
5.9.2. субхориален хематом;
5.9.3. истмико-цервикална инсуфициенция;
5.9.4. прееклампсия в широкия смисъл на
думата (късни токсикози на бременността);
5.9.5. хипертония с екстрагестационна генеза;
5.9.6. преносеност;
5.9.7. многоплодна бременност и особено
нейни клинични форми, като:
5.9.7.1. бременност с повече от два концептуса;
5.9.7.2. синдром на изчезващия близнак;
5.9.7.3. фетална асиметрия;
5.9.7.4. интраутеринен трансфузионен синдром;
5.9.8. ненормално положение и предлежание
на плода след m.l. VII;
5.9.9. пелви-фетална диспропорция;
5.9.10. аномалии в прикрепянето на плацентата без или със минимални клинични прояви;
5.9.11. аномалии в количеството на околоплодната течност;
5.9.12. леки и средни клинични форми на:
5.9.12.1. захарен диабет на майката;
5.9.12.2. други хронични заболявания;
5.9.12.3. изоимунизационна болест на плода;
5.9.13. нееруптивни и особено еруптивни
остри инфекциозни и паразитни заболявания,
вкл. генитален херпес и инфекции с вируса на
човешкия папилом;
5.9.14. луес;
5.9.15. усложнени доброкачествени тазови
тумори, които не причиняват „остър корем“;
5.9.16. злокачествени заболявания на майката.
5.10. Формите на патологична бременност
по т. 5.8 подлежат на диспансерно наблюдение в лечебно заведение от клас А1 или А2
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и комплексна преценка в динамика, с оглед
лечение или пренасочване към лечебно заведение от клас Б1.
5.11. В случай че срокът на бременността е
20 или повече гестационни седмици, лечението
се провежда в лечебни заведения, оказващи
родилна помощ.
Г л а в а

Х Х I

ПРОФИ Л А КТ И ЧЕН Г ИНЕКОЛОГ И ЧЕН
ПРЕГЛЕД
1. Профилактичният гинекологичен преглед
(ПГП) е насочен към откриване на морбидни
и преморбидни състояния на женската репродуктивна система с основен акцент върху
скрининга за рак на маточната шийка и за
рак на гърдата.
2. На ПГП подлежат всички жени, навършили 30 години, както и по-млади жени,
които са полово активни (имали са поне едно
полово сношение).
3. ПГП:
3.1. се извършва в рамките на извънболничната помощ (лечебно заведение от клас А);
3.2. изисква ниво лекарско 1 или 2;
3.3. включва:
3.3.1. гинекологична анамнеза;
3.3.2. клинично изследване на млечните
жлези; при първата визита – обучение за самоизследване на млечните жлези;
3.3.3. цервикална онкоцитонамазка или (по
изключение – при техническа невъзможност
за обработка на цитологични препарати) тъканен тест;
3.3.4. гинекологичен преглед (на ниво лекарско 2 е задължително и извършване на
колпоскопия).
4. На жени, навършили 45 години, се дава
съвет да се подложат на мамография, която
да се повтаря през 1 – 3 години.
5. Резултат от профилактичния гинекологичен преглед:
5.1. Резултатът от ПГП се отчита като „отрицателен“, ако са изпълнени всички изброени
условия:
5.1.1. липса на гинекологични оплаквания;
5.1.2. нормален статус на млечните жлези;
5.1.3. ц и тонамазка: I и ли II г ру па по
Papanicolaou или съответстващ на този резултат по Bethesda;
5.1.4. нормален гинекологичен статус.
5.2. Резултатът от ПГП се отчита като
„положителен“, ако е изпълнено поне едно от
изброените условия:
5.2.1. наличие на гинекологични оплаквания;
5.2.2. патологична находка в млечните жлези;
5.2.3. цитонамазка: III, IV или V група по
Papanicolaou или съответстващ на този резултат
по Bethesda;
5.2.4. патологичен или неясен гинекологичен статус.

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

5.3. Жените с положителен резултат от ПГП
подлежат на уточняваща диагноза. Тя изисква
участие на специалист акушер-гинеколог.
6. Терминологи я на цитопатологични я
отговор:
6.1. Отговорът на цитопатологичната лаборатория се придържа към системата за оценка
„групи по Papanicolaou“ (Рар) или абревиатура
по системата „Bethesda“. Ако се използва абревиатура по Bethesda, тя трябва да се обвърже
с групите по Papanicolaou.
6.2. В отговора изрично се обозначава годността на материала за цитологична диагноза.
6.3. Отговорът съдържа описание на находката (не само група по Papanicolaou или
абревиатура по Bethesda).
7. Интервали между профилактичните гинекологични прегледи:
7.1. Периодичността на ПГП е функция от
възрастта и риска. Фактори за повишен риск:
7.2. На ПГП подлежат веднъж годишно:
7.2.1. жени на възраст под 25 години, ако
са полово активни;
7.2.2. жени на каквато и да е възраст, ако
са с повишен риск.
7.3. Жени на възраст от 25 до 59 години и
с обичаен риск подлежат на ПГП веднъж на
1 – 2 години, а след 2 отрицателни резултата – веднъж на 2 – 3 години.
7.4. Жени на възраст 60 и повече години и с
обичаен риск подлежат на ПГП при първото посещение, а след отрицателен резултат – веднъж
на 2 – 3 години.
Д Я Л

V I I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРУКТУРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КЪДЕТО СЕ ОКАЗВА
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА ПОМОЩ
Г л а в а

Х Х I I

ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО
АГ (КАБИНЕТ ПО АГ)
1. Помещения:
1.1. Амбулаторията за специализирана извънболнична медицинска помощ по АГ (АГ
кабинет) включва следните структури:
1.1.1.чакалня;
1.1.2. кабинет за акушеро-гинекологични
прегледи с обособена съблекалня;
1.1.3. санитарен възел.
1.2. Отсъствие на директно осветление в
кабинета се допуска при условие, че помещението е климатизирано. Допустимото изкуствено
осветление трябва да отговаря по интензитет
и цветна температура на нормална дневна
светлина.
1.3. Кабинетът е шумоизолиран.
1.4. В кабинета има поне един умивалник
със студена и топла течаща вода и оттичане
в централна канализация.
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1.5. Базовото оборудване на санитарен
възел е:
1.5.1. тоалетна чиния с пластмасова дъска
или клекало, с измиване от течаща вода и
оттичане в централна канализация;
1.5.2. умивалник със студена и топла течаща
вода и оттичане в централна канализация.
1.6. Един санитарен възел по т. 1.5 може
да обслужва до 2 кабинета за АГ прегледи в
едно и също лечебно заведение.
2. Оборудване:
2.1. Специално оборудване:
2.1.1. гинекологичен стол;
2.1.2. кушетка за прегледи;
2.1.3. рефлекторна лампа тип „кокиче“;
2.1.4. лекарствен шкаф;
2.1.5. инструментална маса;
2.1.6. лабораторен стол с променлива височина;
2.1.7. колпоскоп;
2.1.8. ехограф;
2.1.9. микроскоп;
2.1.10. електрокоагулатор;
2.1.11. сух стерилизатор.
2.2. Един брой от оборудването по позиции
2.1.7 – 2.1.11 може да обслужва до два кабинета за АГ прегледи в едно и също лечебно
заведение.
2.3. Други пособия: теглилка, акушерска
слушалка, шивашки метър, тазомер, медицински термометър.
2.4. Гинекологичен инструментариум: спекулуми, предни и задни влагалищни валви,
пинцети, корнцанги, хемостатични клампи,
двузъбци, абортни щипци, иглодържател,
дилататори от № 4 до № 12, като след № 7
има и половинки (т.е. 7, 7 1/2, 8, 8 1/2 и т.н.),
хистерометър, кюрети, ножици, скалпели, хирургични игли, пункционни игли, спринцовка
за пункционните игли с вместимост поне 20 мл,
биопсична щипка.
2.5. Реактиви и консумативи: Луголов разтвор, воден разтвор на оцетна киселина, воден
разтвор на калиева основа, етилов алкохол
или аерозолен фиксатор за цитонамазки, цервикални шпатули и/или четчици, нестерилни
полиетиленови и/или латексови ръкавици,
стерилни латексови ръкавици, спринцовки и
игли за еднократна употреба.
2.6. Анестезиологични инструменти и пособия: сфигмоманометър, фонендоскоп, амбу,
ларингоскоп, усторазтворител, щипка за език,
въздуховод, ендотрахеални тръби и водачи за
тях.
Г л а в а

Х Х I I I

СТРУКТУРА ЗА ПРИЕМ НА РА ЖДАЩИ
ЖЕНИ
1. Тази структура:
1.1. може да служи и за прием на бременни
през втората половина на бременността;
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1.2. е разположена на приземен етаж или
сутерен, като е осигурен достъп за моторни
превозни средства до входа;
1.3. е на един и същи етаж с родилната зала
или е свързана с нея посредством асансьор
за колички или релси за достъп с количка
(мобилен стол);
1.4. се придържа към изискванията за амбулатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ по АГ (АГ кабинет) (глава
ХХII), както и към следните специфични изисквания по отношение на:
1.4.1. помещенията;
1.4.2. оборудването;
1.4.3. инструментариума;
1.4.4. организацията на дейностите.
2. За структурата за прием на раждащи
жени освен изискванията за помещения, амбулаторията за специализирана извънболнична
медицинска помощ по АГ (АГ кабинет) (глава
ХХII) се добавя и изискване за наличие на
баня с душ – студена и топла вода; оттичане
в централна канализация.
3. За структурата за прием на раждащи жени:
3.1. не се прилагат изискванията за наличие на:
3.1.1. колпоскоп;
3.1.2. микроскоп;
3.1.3. електрокоагулатор;
3.2. се добавя изискване за наличие на
„транспортна/и количка/и“.
4. За структурата за прием на раждащи жени:
4.1. не се прилагат изискванията за наличие на: двузъбци, дилататори, хистерометър,
кюрети, скалпели, игли, биопсична щипка;
4.2. се добавя изискване за наличие на „Набор за раждане“, който се състои от:
4.2.1. тавичка;
4.2.2. средна права ножица;
4.2.3. памук (компрес) за поддържане на
перинеума;
4.2.4. корнцанг;
4.2.5. хемостатични клампи – поне 3 бр.;
4.2.6. пункционна игла и съответстваща (за
пудендален блок).
5. В тази структура постоянно:
5.1. дежури акушерка;
5.2. се поддържа възможност да е налице
лекар – специалист по АГ, до 20 min след поява
на раждаща жена.
Г л а в а

Х Х I V

РОДИЛНА ЗАЛА
1. Общият брой родилни легла в едно лечебно заведение с предмет на дейност родилна
помощ е минимум 2.
2. Основни помещени я: доп уст ими са
следните варианти – самостоятелно или в
комбинация:
2.1. вариа н т „п редза л и – за ла“, кой т о
включва:
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2.1.1. т. нар. предзала/и (помещения за
водене на I период на раждането), всяка с
1 – 3 легла;
2.1.2. родилна/и зала/и (помещения за водене
на II и III период на раждането):
2.1.2.1. с брой родилни легла, съответстващи
на обема дейност, но не по-малко от 2;
2.1.2.2. с поне по 1 кът за реанимация на
новороденото на всеки 2 родилни легла;
2.1.3. помещение/я за водене на ранния
следплацентарен период;
2.2. вариа н т „са мос т оя т ел н и род и л н и
стаи“ – помещения за водене на I – III период
на раждането, всяка от тях със:
2.2.1. легло, годно да се ползва и като родилно;
2.2.2. кът за реанимация на новороденото.
3. Присъствие на близки на раждащата по
време на раждането е допустимо при нейно
съгласие и тяхно желание само в условия на
самостоятелна родилна стая.
4. Родилната зала е разположена на един
етаж или е свързана посредством асансьор за
колички или релси за достъп с количка (мобилен стол) със структурна единица (звено) за:
4.1. прием на раждащи жени;
4.2. новородени;
4.3. следродови грижи.
5. Допълнителни помещения:
5.1. операционна/и зала/и за цезарово сечение – желателна за МБАЛ и задължителна
за СБАЛАГ;
5.2. други помещения съгласно изискванията
за операционна зала на медицински стандарт
по хирургия:
5.2.1. към родилната/ите зала/и;
5.2.2. към операционната/ите зала/и;
5.3. стая за интензивно следоперативно
наблюдение – задължителна, при условие че е
разкрита операционна зала за цезарово сечение;
5.4. склад/ове;
5.5. санитарни възли – изисквания:
5.5.1. всеки санитарен възел е оборудван с
мивка със студена и топла вода, със или без
душ, и е с оттичане в централна канализация;
5.5.2. брой:
5.5.2.1. поне 1 санитарен възел за всяка
предзала;
5.5.2.2. поне 1 санитарен възел за всеки 2
самостоятелни родилни стаи;
5.5.2.3. отделен/и санитарен/и възел/и за
персонал, обучаващи се и др.;
5.6. други (апаратни зали, помещения за
персонала и др.).
6. Медицинска апаратура и пособия:
6.1. ехограф с абдоминален трансдюсер;
6.2. кардиотокограф:
6.2.1. 1 за всеки 4 легла в предзала;
6.2.2. 1 за всеки 2 родилни легла в родилна
зала;
6.2.3. 1 за всеки 2 самостоятелни родилни
стаи;
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6.3. апарат за кръвно-газов анализ – за
СБАЛАГ задължително е разположен в родилната зала; за МБАЛ може да се ползва такъв
апарат, разположен другаде, но на територията
на същото лечебно заведение;
6.4. инфузионни помпи:
6.4.1. 1 за всеки 4 легла в предзала;
6.4.2. 1 за всеки 2 родилни легла в родилна
зала;
6.4.3. 1 за всяка самостоятелна родилна стая;
6.4.4. 1 за всеки 2 легла за интензивно следоперативно наблюдение;
6.5. специални осветителни тела:
6.5.1. на всяко родилно легло – таванна
лампа тип „сателит“ или мобилна лампа с
насочена светлина;
6.5.2. в операционната зала – съгласно изискванията на медицинския стандарт по хирургия;
6.6. апарат за обща анестезия;
6.7. анестезиологични инструменти и пособия: сфигмоманометър, фонендоскоп, амбу,
ларингоскоп, усторазтворител, щипка за език,
въздуховод, ендотрахеални тръби и водачи за
тях;
6.8. газова инсталация;
6.9. спешен шкаф;
6.10. теглилки за новородени:
6.10.1. по 1 на всеки 6 родилни легла в
родилна зала;
6.10.2. по 1 на всяка самостоятелна родилна
стая;
6.11. други пособия: акушерски слушалки,
тазомер, стойки за трайни венозни инфузии,
шивашки метър.
7. Специален инструментариум:
7.1. набори за:
7.1.1. раждане;
7.1.2. шев на меки родови пътища;
7.1.3. инструментална ревизия на матката;
7.2. пособия за екстракция на жив плод
през естествените родови пътища: форцепс
(ако е 1 бр. – за предпочитане е форцепс на
Simpson), вакуум-екстрактор с минимум 3 размера пелоти;
7.3. инструменти за плодораздробяващи
операции: перфоратор (тип Naegele/Вlot), кука
(тип Braun), ножица (тип Siebold), щипци (тип
Gauss);
7.4. други инструменти и пособия: четиризъбци, дилататори (до № 34 и по-висок),
метрейринтер или балон-катетър с вместимост
на балона 10 и повече мл.
8. Мивки за раждащите – със студена и топла вода и оттичане в централна канализация:
8.1. поне по 1 за всяка предзала;
8.2. по 1 във всяка самостоятелна родилна
стая.
9. За помещения, апаратура, пособия и
материали, свързани с диагностично-лечебни
дейности по отношение на новороденото – съгласно Наредба № 4 от 2003 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Неонатология“.

БРОЙ 106

ДЪРЖАВЕН

Г л а в а

Х Х V

ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТАЦИОНАР
1. Гинекологичният стационар е разположен на един етаж или е свързан посредством
асансьор за колички или релси за достъп с
количка (мобилен стол) със следните подразделения:
1.1. операционна зала;
1.2. болнична стая (зала) за интензивно
наблюдение.
2. Помещения:
2.1. болнични стаи;
2.2. болнична стая (зала) за интензивно
наблюдение;
2.3. акушерска стая („сестрински пост“);
2.4. лекарски кабинет(и);
2.5. рапортна зала (за тази цел може да
служи и някое от помещенията 2.3 – 2.4);
2.6. превързочна-манипулационна;
2.7. склад;
2.8. санитарни възли, от които поне един
самостоятелен, за болничната стая (зала) за
интензивно наблюдение.
3. Оборудване:
3.1. газова инсталация поне в болничната
стая (зала) за интензивно наблюдение;
3.2. сигнална инсталация – във всички
болнични стаи;
3.3. един или повече броя: кушетка за
прегледи, гинекологичен стол, лекарствен
шкаф, офис оборудване, хладилник, складово
оборудване;
3.4. легла, поне 1 от които е с променлива
геометрия;
3.5. нощни шкафчета (масички);
3.6. гинекологични инструменти – прилагат
се изискванията за амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ
по АГ (кабинет по АГ), както и изискването
за наличие на: набор за пробно абразио (за
прекъсване на бременност до 13-а г.с.), набор за пункция на задния влагалищен свод,
троакар(и) за парацентеза;
3.7. други пособия: слушалки (фонендоскопи), сфигмоманометри, термометри;
3.8. сейф за venena;
3.9. индивидуални гардеробчета за персонала;
3.10. други мебели и аксесоари съгласно
необходимостта и възможностите.
4. Операционна зала – съгласно медицински стандарт по хирургия.
5. Специфичен за АГ операционен инструментариум:
5.1. за АГ операции с горен достъп: валви
на Breisky, параметрални клампи, тирбушон
за матка, четиризъбци, топчеста сонда за
маточна тръба (огъваема и/или твърда), др.;
5.2. за АГ операции с долен достъп: задна
влагалищна валва с тяжест, валви на Breisky,
параметрални клампи, двузъбци, четиризъбци,
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хистерометър, дилататори от № 4 до № 12,
като след № 7 има и половинки (т.е. 7, 7 1/2,
8, 8 1/2 и т.н.), кюрети, абортни щипци, др.
6. Изисквания за хистероскопска апаратура
и пособия:
6.1. хистероскоп (оптичен тубус);
6.2. трансцервикален водач;
6.3. монитор;
6.4. видеокамера;
6.5. източник на студена светлина;
6.6. устройство за дозирано нагнетяване на
газ или течност в маточната кухина.
Д Я Л

V I I а

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ С АПАРАТУРА
1. Минимални изисквания за обезпеченост
с апаратура в акушерски структурни единици,
които функционират 3 и повече години:
1.1. п ри I н и во – а к у шерск и мон и т ор
(включително в родилна зала), аспирационна
(вакуум) помпа; осигурена възможност съвместно с други структури да ползва: ехограф
с абдоминален трансдюсер (включително в
родилна зала), дефибрилатор, апарат за кръвно-газов анализ;
1.2. при II ниво – ак у шерск и монитор
(включително в родилна зала) – 2 бр., аспирационна (вакуум) помпа, ехограф с абдоминален
трансдюсер (включително в родилна зала);
осигурена възможност съвместно с други
структури да ползва: ехограф с абдоминален и
вагинален трансдюсер, дефибрилатор, апарат
за кръвно-газов анализ;
1.3. при III ниво – акушерски монитор
(включително в родилна зала) – 3 бр., аспирационна (вакуум) помпа – 2 бр., ехограф
с абдоминален трансдюсер (включително в
родилна зала), ехограф с абдоминален и вагинален трансдюсер, колпоскоп; осигурена
възможност съвместно с други структури да
ползва: лапароскоп, дефибрилатор, апарат за
кръвно-газов анализ.
2. Минимални изисквания за обезпеченост
с апаратура в гинекологични структурни единици, които функционират 3 и повече години:
2.1. при I ниво – аспирационна (вакуум)
помпа; осигурена възможност съвместно с
други структури да ползва: ехограф с абдоминален трансдюсер и дефибрилатор;
2.2. при II ниво – колпоскоп, аспирационна
(вакуум) помпа; осигурена възможност съвместно с други структури да ползва: ехограф
с абдоминален и вагинален трансдюсер, лапароскоп и дефибрилатор;
2.3. при III ниво – ехограф с абдоминален и
вагинален трансдюсер, колпоскоп, лапароскоп,
хистероскоп, аспирационна (вакуум) помпа
и осигурена възможност съвместно с други
структури да ползва дефибрилатор.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ И ВОДЕНЕ
НА СПЕЦИФИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Г л а в а

Х Х V I

С ЪД ЪРЖ А Н И Е Н А П РА ВИ Л Н И К А ЗА
УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО
И/ИЛИ ГИНЕКОЛОГИЯ
1. Обща част:
1.1. идентификация на лечебното заведение,
форма на собственост, субординация;
1.2. органи за управление на лечебното
заведение;
1.3. задължения, отговорности и права
на служителите в лечебното заведение от
всички нива;
1.4. контрол и санкции.
2. Устройство:
2.1. структурни единици;
2.2. материална база на лечебното заведение; разпределението є по структурни единици;
2.3. особено скъпо или уникално оборудване;
2.4. комуникации и информационно осигуряване.
3. Човешки ресурси:
3.1. щатове на пълен работен ден;
3.2. посочване на случаите, в които на служителите могат да се възлагат дейности, нефигуриращи в длъжностните характеристики.
4. Дейности:
4.1. основна медицинска дейност;
4.2. други медицински дейности;
4.3. обслужващи дейности;
4.4. други дейности (учебна, научна, друга);
4.5. постоянни и временни органи (комисии,
учебни курсове и др.), подпомагащи осъществявянето на отделните дейности.
5. Организация на медицинската дейност:
5.1. работно време на служителите;
5.2. вертикални (йерархични) и хоризонтални (функционални) връзки;
5.3. поведение при възникнали разногласия
и конфликти;
5.4. вътрешни разпоредби, рег улиращи
медицинската дейност.
6. Права и задължения на пациентките:
6.1. запознаване на пациентките с извлечение от този правилник;
6.2. права на пациентката:
6.2.1. право на информация;
6.2.2. право на обезболяване;
6.2.3. информирано съгласие;
6.3. други права и задължения: дневен
режим, ползване на телефони, телевизори
и аудиотехника, лични хранителни запаси,
място за хранене, свиждане, даване сведения
на близките, придружители, консултации с
лекари от други звена и лечебни заведения,
напускане на лечебното заведение преди изписването.
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ДАННИ, ДОКУМЕНТИРАНИ ПРИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ (ДАННИ „ВХОД“)
1. Реквизити на болнична документация,
попълвана при постъпване на раждаща и на
гинекологично болна жена в стационар:
1.1. Приемащ лекар.
1.2. Дата и час на постъпване.
1.3. Анамнеза: menarche, менструален цикъл,
първи ден на последната редовна менструация,
раждания, аборти, минала гинекологична анамнеза, екстрагенитални заболявания, фамилна
и друга обремененост.
1.4. От общия статус: пулс, артериално
кръвно налягане, аксиларна температура.
1.5. Статус на млечните жлези.
1.6. Лабораторни, апаратни и други резултати, налични при постъпването.
1.7. Работна диагноза.
2. Реквизити на болнична документация,
попълвана при постъпване на раждаща жена
в стационар:
2.1. От анамнезата: къде е проследявана
бременността и от какъв срок, необичайни
признаци или оплаквания, признаци на родова
дейност, протичане на настоящата бременност,
вероятен термин на раждането, предишни
раждания (дата, диагноза на раждането, телесна маса и състояние на новороденото), при
„фамилна и друга обремененост“ се включват
данни за многоплодна бременност.
2.2. От общия статус: телесна маса, ръст.
2.3. Клиничен акушерски статус:
2.3.1. външно акушерско изследване:
2.3.1.1. обиколка на корема;
2.3.1.2. височина на fundus uteri;
2.3.1.3. външна пелвиметрия;
2.3.1.4. резултат от приложение прийомите
на Leopold;
2.3.1.5. активност и тонус на матката;
2 . 3.1.6. п ри п у к н ат око лоп лоден ме хур – симптом на Henckel-Watson;
2.3.2. вътрешно акушерско изследване:
2.3.2.1. външни полови органи и влагалище;
2.3.2.2. състояние на околоплодния мехур;
2.3.2.3. при пукнат околоплоден мехур – количество, цвят и други особености на изтичащите околоплодни води;
2.3.2.4. числен израз на „pelvic score“ и описание на компонентите му (с изрично обозначаване на предлежащата част и ориентацията
на водеща точка/водеща линия);
2.3.2.5. други находки.
2.4. Резултат от аускултация на детски
сърдечни тонове;
2.5. Акушерска ехография (по индикации).
2.6. Прогноза на раждането.
2.7. План за акушерско поведение.
3. Реквизити на болнична документация,
попълвана при постъпване на гинекологично
болна жена в стационар:
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3.1. От анамнезата: оплаквания.
3.2. От общия статус: ректална t° (при съмнение за перитонеално дразнене).
3.3. Клиничен гинекологичен статус:
3.3.1. външни репродуктивни органи и
влагалище;
3.3.2. влагалищна част на маточната шийка;
3.3.3. схема на колпоскопската находка,
където се отбелязва и:
3.3.3.1. взета цитонамазка (да/не);
3.3.3.2. взета биопсия (да/не);
3.3.4. външен отвор на цервикалния канал;
3.3.5. ex utero;
3.3.6. матка;
3.3.7. аднекси и параметрии;
3.3.8. cavum Douglasi;
3.3.9. находка per rectum (по индикации).
3.4. Ехографско изследване (по преценка).
3.5. Тест за бременност (по индикации).
3.6. Диференциална диагноза.
3.7. План за изследване.
3.8. План за лечение.
Г л а в а
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ДАННИ, ДОКУМЕНТИРАНИ ПРИ
РАЖДАНЕ
1. Описание на раждане през естествените
родови пътища:
1.1. Дата и час.
1.2. Диагноза на раждането с изрично обозначение „мъртъв плод“, ако случаят е такъв.
1.3. Описание на приложени акушерски намеси през периода на изгонване с прецизиране
момента на извършването им и индикациите
за всяка от тях.
1.4. Описание на новороденото (при многоплодна бременност – за всеки близнак поотделно):
1.4.1. живо/мъртво;
1.4.2. доносено/недоносено (степен);
1.4.3. пол;
1.4.4. apgar-score на първата минута след
раждането;
1.4.5. особености.
1.5. Описание на плацентарния период:
1.5.1. модус за израждане на плацентата;
1.5.2. резултат от огледа на плацента, околоплодни ципи и пъпна връв;
1.5.3. тегло и два взаимноперпендикулярни
диаметри на плацентата;
1.5.4. състояние на матката след израждане
на плацентата;
1.5.5. описание на приложени акушерски
намеси с прецизиране момента на извършването им и индикациите за всяка от тях.
1.6. Общо състояние и генитален статус на
родилката след раждане на плацентата.
1.7. Описание на приложени акушерски
намеси в ранния следплацентарен период с
прецизиране момента на извършването им и
индикациите за всяка от тях.
1.8. Обща майчина кръвозагуба.
1.9. Други данни.
2. Запис в актова книга:
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2.1. Пореден номер на раждането по актовата книга.
2.2. Дата и час на раждането.
2.3. Паспортни данни на родилката:
2.3.1. имена по документ за самоличност;
2.3.2. възраст;
2.3.3. ЕГН;
2.3.4. адрес и телефон за контакти;
2.3.5. гражданско състояние.
2.4. Дата на постъпване в лечебното заведение.
2.5. Номер на „История на бременността
и раждането“.
2.6. От кого е насочена за раждане в лечебното заведение.
2.7. Диагноза на раждането с изрично обозначение „мъртъв плод“, ако случаят е такъв.
2.8. Идентификационен номер на новороденото.
2.9. Антропометрични данни на новороденото – телесна маса, ръст, др.
2.10. Apgar-score на новороденото на първата
минута след раждането.
2.11. Къде се превежда майката след напускане на родилната (операционната) зала.
2.12. Къде се превежда новороденото след
напускане на родилната (операционната) зала.
2.13. Име на лекаря, водил раждането.
2.14. Име на акушерката, извършила акуширането.
2.15. Име на консултанта (ако има такъв).
2.16. При многоплодни раждания се номерират и попълват поотделно за всяко новородено и записите се обединяват по подходящ
начин, например с математическия символ
голяма скоба.
Г л а в а

Х Х I Х

ДАННИ, ДОКУМЕНТИРАНИ В ОПЕРАТИВНИ ПРОТОКОЛИ
1. Реквизити на оперативен протокол, общи
за гинекологични операции и цезарово сечение:
1.1. Номер и дата на операцията.
1.2. Към ИЗ (ИБрР) №/дата.
1.3. Име на болната / бременната.
1.4. Предоперативна диагноза.
1.5. Операция.
1.6. Имена на оперативния екип: оператор,
асистент(и), анестезиолог, инструментатор.
1.7. Времетраене на операцията: начало (час,
минути) и край (час, минути).
1.8. Достъп.
1.9. Статус in situ:
1.9.1. матка;
1.9.2. аднекси;
1.9.3. достъпни за експлорация коремни
органи;
1.9.4. друго.
1.10. Ход на операцията.
1.11. Кръвозагуба (мл).
1.12. Дренажи.
1.13. Катетри.
1.14. Следоперативни назначения.
1.15. Други данни.
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1.16. Оператор (име, подпис).
1.17. Консултант (ако има такъв – име,
подпис).
2. Специфични реквизити на оперативен
протокол за гинекологични операции:
2.1. Към статуса in situ:
2.1.1. асцит;
2.1.2. параметрии;
2.1.3. тазови и парааортални лимфни възли;
2.1.4 .други ретроперитонеални органи.
2.2. Макроскопско описание на оперативния
препарат.
3. Специфични реквизити на оперативен
протокол за цезарово сечение:
3.1. Уточняващи данни – вид цезарово сечение; доносеност/степен на недоносеност на
новороденото; ако е родено мъртво дете, това
се обозначава изрично.
3.2. Към имената на екипа се добавят имената на неонатолога.
3.3. Количество, цвят и други характеристики на околоплодните води.
3.4. Начин на екстракция на плода.
3.5. Инсерционно място и начин на екстракция на плацентата.
3.6. Описание на новороденото и макроскопско описание на плацента и околоплодни
ципи – както при описание на раждане през
естествените родови пътища.
Г л а в а

Х Х Х

РЕКВИЗИТИ НА ДРУГА МЕДИЦИНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Декларация за информирано съгласие
(отказ) за подлагане на диагностично-лечебна
дейност:
1.1. Декларацията за информирано съгласие
(отказ):
1.1.1. отговаря на задължителни условия;
1.1.2. се съобразява с препоръки по преценка на органите за управление на лечебното
заведение.
1.2. Задължителните условия включват:
1.2.1. използване на думи и изрази, които са:
1.2.1.1. разбираеми за пациентката;
1.2.1.2. точни от медицинска гледна точка;
1.2.2. обозначаване на лечебното заведение;
1.2.3. нанасяне на паспортни данни за пациентката, необходими и достатъчни за:
1.2.3.1. осъществяване на последващ контакт
с нея или нейни близки;
1.2.3.2. целите на медицинската статистика;
1.2.4. назоваване на конкретната диагноза и
описание на характера на заболяването;
1.2.5. медицински основания за прилагането
на диагностично-лечебна дейност (ДЛД);
1.2.6. описание на ДЛД;
1.2.7. очакваните резултати и прогнозата;
1.2.8. рискове от липсата на ДЛД;
1.2.9. алтернативи на предлаганата ДЛД;
1.2.10. биостатистически данни;
1.2.11. описание на:
1.2.11.1. периода след ДЛД при липса на
усложнения, включително късни последствия;

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

1.2.11.2. непосредствени, ранни и късни
усложнения на ДЛД;
1.2.12. финансови страни на ДЛД;
1.2.13. формулировка на съгласие за подлагане на ДЛД;
1.2.14. възможност за задаване на допълнителни въпроси;
1.2.15. право на мотивиран отказ от ДЛД;
1.2.16. ако лечебното заведение е акредитирано за обучение на студенти и специализанти,
изрично отбелязване на този факт.
1.3. Препоръките могат да включват в декларацията текстове, които:
1.3.1. поясняват понятието „информирано
съгласие“;
1.3.2. посочват имена и квалификация на
членовете на екипа;
1.3.3. формулират съгласие за фотографиране на пациентката или на видими части от
тялото є;
1.3.4. описват съдбата на тъкани/органи
след отстраняването им.
2. Данни, документирани в „История на
заболяването (раждането)“ преди дехоспитализация (данни „Изход“):
2.1. Общ статус с изрично обозначаване
състоянието на:
2.1.1. коремна стена, вкл. състояние на
оперативната рана;
2.1.2. перисталтика и дефекация;
2.1.3. микция или дренаж на урината;
2.1.4. раздвижване;
2.1.5. аксиларна температура;
2.1.6. пулс.
2.2. Гинекологичен статус.
2.3. Лабораторни изследвания:
2.3.1. хематологични изследвания;
2.3.2. хемостазеологични изследвания;
2.3.3. други (при нужда).
2.4. Други данни (при нужда).
3. Гинекологична епикриза, издавана при
дехоспитализация на болна:
3.1. Обозначаване на лечебното заведение,
издаващо епикризата.
3.2. Обозначаване на структурната единица,
където е било последното местопребиваване
на пациентката.
3.3. Паспортни данни на пациентката.
3.4. Дата (при спешни случаи – и час) на
постъпване в лечебното заведение.
3.5. Приемна диагноза:
3.5.1. основно заболяване с код по Международната класификация на болестите (МКБ);
при злокачествени неоплазми – клиничен и/
или TNM стадий;
3.5.2. придружаващи заболявания.
3.6. Дата (при смърт, настъпила в лечебното
заведение – и час) на изписване, превеждане
или смърт.
3.7. Окончателна клинична диагноза:
3.7.1. основно заболяване с код по МКБ;
при злокачествени неоплазми – клиничен и
TNM стадий;
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3.7.2. обозначаване на проведеното лечение
(„Състояние след ...“) с код по МКБ;
3.7.3. усложнения с кодове по МКБ;
3.7.4. придружаващи заболявания с кодове
по МКБ;
3.7.5. при смъртен изход – непосредствена
причина за смъртта.
3.8. Хистологична диагноза (ако са били
екстирпирани тъкани/органи).
3.9. Важни данни от:
3.9.1. анамнезата;
3.9.2. статуса при постъпването;
3.9.3. долечебните лабораторни, образни и
други изследвания;
3.10. Проведено лечение – с най-важните
данни от декурзуса на заболяването, включително динамика на клинични, лабораторни,
образни и други изследвания.
3.11. Важни данни от статуса при изписването.
3.12. Резюме на указанията за последващо
лечение (режим) след изписването; срок и
лечебно заведение за първи следлечебен контролен преглед.
3.13. Лекуващ лекар (име, подпис, личен
печат).
3.14. Началник на структурната единица
(име, подпис, личен печат).
4. Фиш за цитологично онкопрофилактично
изследване на цервикални намазки:
4.1. Фишът за цитологично онкопрофилактично изследване на цервикални намазки се
състои от две части: искане за изследване и
резултат от изследването (отговор).
4.2. Искането съдържа следните задължителни реквизити:
4.2.1. обозначаване на изпращащия лекар;
4.2.2. кръг за нанасяне на колпоскопска
находка;
4.2.3. сектор за паспортните данни на пациентката;
4.2.4. брой на изпращаните за съответната
пациентка предметни стъкла;
4.2.5. дата на последната є редовна менструация;
4.2.6. оценка за рисковата є принадлежност
в две степени (обичаен риск и повишен риск);
4.2.7. други данни;
4.2.8. дата, подпис и личен печат на изпращащия лекар.
4.3. Отговорът съдържа следните задължителни реквизити:
4.3.1. обозначаване на лабораторията;
4.3.2. дата на получаване на материала;
4.3.3. паспортни данни на пациентката;
4.3.4. дефиниране пригодността на намазката за онкопрофилактична цитодиагностика
(подходяща/неподходяща);
4.3.5. обозначаване на групата по Papanicolaou
(Pap ...);
4.3.6. ако се използва системата „Bethesda“,
категориите се обозначават така, че да личи
на кои категории по Papanocolaou отговарят;
4.3.7. описание на цитологичния препарат;
4.3.8. дата, подпис и личен печат на цитопатолога.
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НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЖДАНИЯТА
Г л а в а

X X X I

СЪДЪРЖАНИЕ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА
ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА
1. Националният център по обществено
здраве и анализи създава и поддържа на национално ниво информационна система за
ражданията. Информационната система се
поддържа като електронна база данни и има
служебен характер.
2. В информационната система задължително се обособяват следните раздели:
2.1. Раздел „Данни за майката“, в който се
вписват:
а) ЕГН/ЕНЧ;
б) гражданство;
в) име;
г) възраст;
д) настоящ/постоянен адрес;
е) кръвна група.
2.2. Раздел „Данни за раждането“, в който
се вписват:
а) термин за раждане;
б) дата, час и минута на раждането;
в) лечебно заведение, в което е извършено
раждането;
г) дата и час на приемане в лечебното
заведение;
д) пореден номер на раждането по класификацията на лечебното заведение;
е) брой родени деца от това раж дане,
живородено/и, мъртвородено/и;
ж) вид бременност – едноплодна, двуплодна,
триплодна или многоплодна;
з) бременност/раждане след асистирана
репродукция.
2.3. Раздел „Други данни за раждането“, в
който се вписват:
а) вид и механизъм на раждането:
аа) нормално раждане без оперативна намеса по време на или след него;
бб) нормално раждане с оперативна намеса
по време на или след него;
вв) вакуум екстракция;
гг) плодораздробяваща операция;
дд) мануална екстракция при седалищно
раждане;
ее) мануална помощ при седалищно раждане;
жж) раждане с форцепс;
зз) раждане с цезарово сечение;
б) превеждане в друго лечебно заведение;
в) имена на водилите раждането и на другите
участвали медицински специалисти, в т.ч. и на
повиканите при необходимост от консултация
лица, както и тяхното становище.
2.4. Раздел „Данни за новороденото“, в
който се вписват:
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а) идентификационен номер на новороденото/ите по класификацията на лечебното
заведение;
б) пол;
в) тегло;
г) ръст;
д) обиколка на главата;
е) АПГАР на 1 и 5 минута;
ж) гестационна възраст – в седмици и дни;
з) преведено в друго лечебно заведение.
3. Болниците, които осъществяват родилна
помощ като част от своята дейност по силата
на издаденото им от министъра на здравеопазването разрешение за осъществяване на
лечебна дейност по чл. 46, ал. 2 от Закона за
лечебните заведения, са длъжни да осигурят
воденето на информационната система по т. 1.
4. Данните по т. 2 се вписват по електронен път лично от водилия/ите раждането в
болниците по т. 3 или от определени за целта
длъжностни лица в тези лечебни заведения
чрез защитена връзка, като за целта той/те
използва/т квалифициран електронен подпис. Вписването се извършва в срок до 3 дни
от раждането/извършването на процедурата.
5. Лицата по т. 4 отговарят за достоверността
на вписаната информация.

3. Създава се т. 12а:
„12а. На ред 311 в края се добавя „в областта на торакалната и абдоминалната област“.“
§ 2. В § 4 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. В част „Забележки“, т. 9, изречение първо,
думите „т. 5 и 6“ се заменят с „международно
непатентно наименование по т. 5 и 6“.“
2. Точка 2 се отменя.
§ 3. В § 6 в края се добавя „с изключение
на § 3, т. 10 и 10а, които влизат в сила от
1 юли 2015 г.“.

Наредба за отменяне на Наредба № 23 от 2001 г.
за условията и изискванията за представяне на
хранителната информация при етикетирането
на храните (обн., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 41 от 2005 г. и бр. 74 от 2009 г.)

§ 1. В § 1 след думата „Наредба“ се добавя
„№ 42 от 2004 г.“.
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 5 думите „30 ноември 2014 г.“ се
заменят с „31 март 2015 г.“.
2. Създава се § 5а:
„§ 5а. (1) Управителят на Националната
здравноосигурителна каса създава необходимата организация и контролира дейностите
по подготовка и провеждане на процеса по
адаптиране и привеждане в готовност в срок
до 31 декември 2015 г. на документите и информационната система на Националната здравноосигурителна каса за работа с адаптирания
вариант на Австралийската класификация на
медицинските процедури – българска ревизия.
(2) Директорът на Националния център
по обществено здраве и анализи оказва необходимото съдействие на управителя на
Националната здравноосигурителна каса за
осъществяване на дейностите по ал. 1.“
3. В § 6 числото „2015“ се заменя с „2016“.

9046

Член единствен. Отменя се Наредба № 23
от 2001 г. за условията и изискванията за
представяне на хранителната информация при
етикетирането на храните (обн., ДВ, бр. 53 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2005 г. и бр. 74
от 2009 г.).
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата влиза в
сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Москов
8908

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния
пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 95 от 2014 г.)
§ 1. В § 3 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Създава се т. 10а:
„10а. Създава се ред 258.4:
„258.4. Роботизирана радиохирургия на
онкологични и неонкологични заболявания“.“

Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2015 г.
Министър:
Петър Москов
9047

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42
от 2004 г. за въвеждане на Международната
статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето – десета
ревизия (ДВ, бр. 75 от 2014 г.)

Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата е съгласувана с Националния
статистически институт.
Министър:
Петър Москов
8907
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2014 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Нуклеарна медицина“
(ДВ, бр. 56 от 2014 г.)
§ 1. В приложение № 1 към член единствен,
т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В част VI, т. 1 се създава подточка 1.8:
„1.8. При провеждане на мултимодална
диагностика с хибриден скенер – SPECT/CT,
PET/CT, допълнително следва да се осигури
лекар – специалист по образна диагностика,
както и минимум 1 рентгенов лаборант.“
2. В част VII, т. 1:
а) в подточка 1.1, буква „а“ думите „PET – CT“
се заличават;
б) подточка 1.3.2 се изменя така:
„1.3.2. В структурите от второ ниво на
компетентност с налична SPECT – CT трябва
да се провеждат съответните специализирани
изследвания по протокол № 32.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В приложението към член единствен
от Наредба № 15 от 2014 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Ревматология“ (ДВ,
бр. 66 от 2014 г.), глава втора, раздел V, се
правят следните допълнения:
1. В т. 3.1.6 в края се поставя запетая и се
добавя „но не по-малко от двама“.
2. В т. 3.1.7 в края се поставя запетая и се
добавя „но не по-малко от трима“.
§ 3. В приложението към чл. 1, ал. 1 от
Наредба № 2 от 2014 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Нервни болести“ (ДВ,
бр. 15 от 2014 г.), раздел III, част А, т. 3.4, изречение трето се заличава.
§ 4. В приложението към член единствен,
ал. 1 от Наредба № 25 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Гастроентерология“
(обн., ДВ., бр. 56 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 91
от 2010 г. и бр. 32 от 2014 г.), част З се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 1.4 се изменя така:
„1.4. От работещите в структурата лекариспециалисти най-малко един трябва да е с
квалификация по „конвенционална абдоминална ехография“ и „конвенционална горна
и долна гастроинтестинална ендоскопия с
биопсия – първо ниво“.
2. Създава се т. 1.5:
„1.5. Други изисквания към структурите
от това ниво – прилагат се изискванията за
нивото, определени с медицинския стандарт
„Вътрешни болести“.“
3. Създава се т. 3.3.8:
„3.3.8. В клиниката/отделението по гастроентерология от III ниво на компетентност могат
да бъдат извършвани изследвания на порфирини и молекулярна диагностика на вирусни
заболявания на черния дроб.“
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Министър:
Петър Москов
9048
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № 5 от
2014 г. за строителството в горските територии
без промяна на предназначението им (ДВ,
бр. 68 от 2014 г.)
§ 1. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министърът на регионалното развитие“ се заменят с „министърът на
регионалното развитие и благоустройството“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на земеделието и храните:
Десислава Танева
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
8904

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-10 от 2011 г. за организацията и дейността
на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната (обн., ДВ,
бр. 28 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „исторически беседи“
се добавя „семинари, конференции и др.“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. осигуряване на топъл обяд за правоимащите лица чрез организация, координация
и контрол на функционирането на социалните
кухни към Министерството на отбраната;“.
3. Създава се нова т. 7:
„7. осигуряване на грижи в извънсемейна
среда за правоимащите лица в домове за ветерани и военноинвалиди и домове за пенсионирани военнослужещи.“
4. Досегашната т. 7 става т. 8.
5. Досегашната т. 8 става т. 9.
§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 т. 3 се отменя.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение 3 се изменя така: „При
желание за провеждане на мероприятия извън
тези, включени в годишния план, се подава
писмено заявление до началника на съответния
териториален отдел на агенцията.“
2. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) За провеждане на мероприятия от лица
по чл. 4, т. 5 същите подават писмено заявление до началника на съответния териториален
отдел на агенцията.“
§ 5. В чл. 7 думите „мероприятията по чл. 1,
ал. 3, т. 1 – 5, 7 и 8“ се заменят с „мероприятията по чл. 1, ал. 3, т. 1 – 5, 8 и 9“.
§ 6. В чл. 10 думите „по цени“ се заменят
с „по преференциални цени“.
§ 7. Член 15 се отменя.
§ 8. Член 16 се отменя.
§ 9. Член 17 се отменя.
§ 10. В чл. 18 в края на изречението се поставя запетая и се добавя ,,който се актуализира
към датата на провеждането му“.
§ 11. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Във военните клубове, предоставени
за управление на агенцията, се осъществява
културно-художествена и патриотично-възпитателна дейност чрез:
1. създаване, организиране и поддържане
на школи, художествени състави, клубове по
интереси и други форми на културно-художествена дейност;
2. разработване, организиране, координиране на дейностите по националните програми
на Министерството на отбраната по военнопатриотичното възпитание и културно-информационната дейност, при наличие на средства
за тяхното осигуряване.“
§ 12. В чл. 21 думите „за обучение“ се
заличават.
§ 13. В чл. 22 думите „музикалните школи, художествените състави и клубовете по
интереси към военните клубове“ се заменят
с „школите и художествените състави към
военните клубове“.
§ 14. В чл. 23 думите „Музикалните школи,
художествените състави и клубовете по интереси“ се заменят с „Школите и художествените
състави“, а думите „по време на зимния отдих – през месеците декември и януари, и по
време на летния отдих – през месеците юли
и август“ се заличават.
§ 15. В чл. 24 думите „Музикалните школи“
се заменят с „Школите“, а думите „военния
клуб, в който се обучават“ се заменят със
„съответния военен клуб“.
§ 16. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) При осигуряване на концертни изяви от военните клубове, свързани с
празници, чествания, семинари, методически
сборове и други мероприятия по чл. 4, т. 1 и
2, транспортът и командироването на участниците се осигуряват от бюджета/годишната
бюджетна сметка на съответната структура, в
рамките на финансовата квота на основната
програма/програма.
(2) Разходваните средства по ал. 1 се осигуряват на агенцията за сметка на заявителя по
реда на бюджетната процедура за съответната
година.“
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§ 17. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Дейността по чл. 26 се осъществява чрез:
1. предоставяне на информация, отнасяща
се до отдиха и възстановяването, предоставянето на социални услуги, оползотворяване на
свободното време чрез различни форми на
културно-художествени дейности и в изпълнение 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 (ДВ, бр. 95 от 2010 г.) и след
предоставяне на актуална информация от
дирекция „Социална политика“ към Министерството на отбраната и Централно военно
окръжие;
2. популяризиране дейността на военните
клубове и военно-почивните домове и хотели;
3. предоставяне на информация за условията
и възможността за кандидатстване на военна
служба и за дейността на военни академии, висши
военни училища, факултети, филиали и институти към тях;
4. предоставяне на информация за социалните права на военнослужещите, цивилните
служители и техните семейства, както и за
реда за подпомагане на военнослужещите,
цивилните служители, военноинвалидите и
военнопострадалите, ветераните от войните и
пенсионираните военнослужещи, изпаднали в
тежко материално положение;
5. предоставяне на информация за спортната дейност на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия и възможностите за използване на спортната база;
6. предоставяне на информация за родолюбиви инициативи – организиране и провеждане
на събития, срещи, кръгли маси, интерактивни
дейности, кампании, чествания на исторически
събития и личности, съхранение и популяризиране на патриотични традиции и други дейности, свързани с българската военна история;
7. библиотечна дейност.“
§ 18. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думата „кухня“ се заменя
със „социална кухня“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Обстоятелствата по ал. 2 се проверяват
от директора на дирекция „Военни клубове и
военно-патриотично възпитание“ въз основа на
заявление от ръководителите на структурите
на военно-патриотичните съюзи в съответното
населено място относно потребността от откриването или закриването на социална кухня
към Министерството на отбраната.“
3. В ал. 4 думите „Управление на военните
клубове и военно-почивното дело“ се заменят
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с „Военни клубове и военно-патриотично възпитание“, а думите „мотивиран доклад на“ се
заменят с „мотивиран доклад до“.
§ 19. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Социалните кухни към Министерството на отбраната се създават към военни
клубове и гарнизонни столове в населени места,
в които агенцията има свои служители, и при
наличие на финансови възможности за това.“
§ 20. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „350 лв.“ се заменят с
„370 лв.“;
б) в т. 2 думите „влошено здравословно
състояние“ се заменят с „трайно намалена
работоспособност 50 и над 50 на сто“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Редът за подбор на правоимащите
лица за ползване на социалните кухни към
Министерството на отбраната се определя в
правила за организация и функциониране на
социалните кухни към Министерството на отбраната, издадени от изпълнителния директор
на агенцията.“
§ 21. В чл. 32, ал. 1 думите „към протокола
по чл. 31, ал. 2“ се заличават.
§ 22. Член 35 се отменя.
§ 23. В чл. 38, ал. 2 се създава нова т. 2а:
„2а. документ, издаден от НОИ, удостоверяващ размера на получаваната пенсия;“.
§ 24. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението се поставя
тире и се добавя „за 5 дни, 7 дни, 10 дни или
15 дни.“
2. В ал. 2 се създава т. 2а:
„2а. документ, издаден от НОИ, удостоверяващ размера на получаваната пенсия;“.
§ 25. В чл. 45 думите „по реда на Наредбата
за устройството и управлението на гробищните
паркове (гробищата) и обредните зали в тях
на територията на Община Троян (приета с
Решение № 475-II от 25.10.2001 г. на Общинския
съвет – гр. Троян, изменена и допълнена с Решение № 880 от 31.07.2003 г. и Решение № 247 от
24.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Троян)“
се заменят с „по реда, определен в наредба,
приета от Общинския съвет на гр. Троян.“
§ 26. Член 48 се отменя.
§ 27. Създава се глава осма „Финансиране“:
„ Г л а в а

о с м а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 49. Финансовото осигуряване на дейностите по наредбата се извършва в рамките
на утвърдената бюджетна квота по съответната
основна програма/програма по програмната
структура на Министерството на отбраната
за текущата година, формираща издръжката
на агенцията.
Чл. 50. Финансирането на социалните кухни
се осигурява чрез:
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1. средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната, планирани по реда
на чл. 49;
2. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
3. национални и международни програми;
4. приходи от други източници по ред, определен в закон или акт на Министерския съвет.
Чл. 51. Финансирането на домовете се
осигурява от:
1. средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната, планирани по реда
на чл. 49;
2. такси, събирани от потребителите по
реда на чл. 46;
3. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
4. национални и международни програми
и фондове;
5. собствени приходи на агенцията;
6. приходи от други източници по ред, определен със закон или акт на Министерския
съвет.“
§ 28. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
8932

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА
Инструкция за изменение на Инструкция № 2
от 2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет „Религия“ (ДВ, бр. 60 от 2003 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Седмичният брой на часовете за
изучаване на учебния предмет „Религия“ за
отделните класове за двата вида подготовка – задължителноизбираема и/или свободноизбираема, се определя съгласно раздели
Б и В от приложението към чл. 3, 4, чл. 5,
ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 1 и § 2 от Наредба № 6
от 20 01 г. за разпределение на у чебното
време за достигане на общообразователния
минимум по класове, етапи и степени на
образование (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).“
§ 2. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. За учениците от I – ХII клас се
оформят оценки в съответствие с условията и
по реда, предвидени в глава втора, раздел III
„Срочни, годишни и окончателни оценки“
от Наредба № 3 от 2003 г. за системата за
оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.).“
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§ 3. В чл. 7 думите „срок, определен със
заповед на министъра на образованието и
науката“ се заменят с „определен от него
срок“.
§ 4. В чл. 8 думите „Наредба № 7 от 2000 г.
за определяне броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата,
детск ите г радини и обсл у ж ващите звена
(обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм., бр. 49 и 55
от 2002 г.)“ се заменят с „Наредба № 7 от
2000 г. за определяне броя на паралелките
и групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата,
детск ите г радини и обсл у ж ващите звена
(обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г., загл. доп. – бр. 27
от 2008 г.)“.
§ 5. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. При определяне на нормата за
преподавателска работа на учителите, които
провеждат обучението по учебния предмет
„Религия“, се ползва минималната норма за
задължителна преподавателска работа по
т. 3 от приложение № 1 към чл. 3, ал. 7 от
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на
народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).“
§ 6. Член 13 се отменя.
Министър:
Тодор Танев
8933

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“
ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
BAS QR 2, версия 7, ревизия 1
от 1 декември 2014 г.

1. Въведение
Процедурата за акредитация (процедура)
е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка
на съответствието (ЗН АООС) и БДС EN
ISO/IEC 17011:2006.
Изпълнението на процедурата гарантира
извършване на акредитацията при спазване
принципите на законност, независимост,
безпристрастност, публичност, равнопоставеност, недопускане на конкуренция и опазване
на производствената и търговската тайна.
Този документ се прилага за всички ООС,
вк лючително медицинск и лаборатории и
проверяващи по околна среда, извършващи
дейност както в регулирани, така и в нерегулирани области и които са акредитирани
или желаят да се акредитират.
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Тази процедура действа съвместно с други
документи от системата за управление на
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ (ИА БСА) и документи и
ръководства, посочени в т. 3 на процедурата.
Всички необходими за акредитация документи, предназначени за ООС, се публикуват
на български и английски на страницата на
агенцията в интернет: http://www.nab-bas.
bg/. Такива са:
• Процедура за акредитация BAS QR 2;
• П равила за работа на Комисия по акредитация BAS QR 3;
• П равила за работа на Комисия по възражения BAS QR 4;
• П равила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА BAS QR 5;
• Правила за работата на ТК А BAS QR 6;
• Ц еноразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
• П равила за работата на Съвета по акредитация BAS QR 10;
• П роцедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност BAS QR 18;
• П роцедура за уреждане на жалби BAS
QR 25;
• П роцедура за прилагане на политиката
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
• И нструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи
фактори с BAS QI 2;
• К ритични ЕА сектори в областта на
акредитация на органи по сертификация на системи за управление BAS QI 2
приложение 1;
• К ритични ЕА сектори в областта на
акредитация на органи по сертификация
на системи за управление на околната
среда BAS QI 2 приложение 2;
• И нструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на проверяващи
по околната среда, съгласно Регламент
(ЕО) No 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета, BAS QI 4;
· И нст ру к ци я за етично поведение на
служителите от администрацията на
ИА БСА BAS QI 11;
· И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на верификационни органи съгласно Регламент
(ЕС) № 600/2012 на Комисията относно
проверката на докладите за емисии на
парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на
проверяващи органи съгласно Директива
2003/87/ЕО, BAS QI 12.
Документите са валидни от датата на
у твърж даване, отбелязана на първа страница на документа, освен ако изрично не е
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определено друго. Промените в документа се
отбелязват с наклонен шрифт в съответната
ревизия. Когато промените са над 80 %, се
издава нова версия с нормален шрифт. При
позоваване на документите се изписва пълната им идентификаци я със съответната
версия и ревизия. Изключение се допуска в
случаите, когато датата на позоваване може
да се определи точно и се има предвид актуалната към тази дата версия и ревизия.
Когато ИА БСА се позовава на документ от
Системата си за управление, използва кратка
идентификация без версия и ревизия, като
се има предвид, че използва последната валидна ревизия на документа, освен ако не е
посочено друго с преходен период.
При документи, които са публикувани на
български и английски език, определяща е
версията на български език.
За целите на този документ се прилагат
определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО)
№ 765/2008 и определенията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съгласно чл. 11 от Регламент
(ЕО) № 765/2008.
В този документ под „процедура за акредитация“ се разбират всички дейности,
извършвани от ИА БСА по предоставяне на
акредитация, преакредитация и разширяване
на акредитация.
2. Обхват на дейност по акредитация на
ИА БСА
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ е националният орган по
акредитация на Република България в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на
Европейския парламент и на Съвета.
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е единственият орган в
Република България, който има право да
извършва ак реди таци я на органи, кои то
извършват дейности по оценяване на съответствието или други дейности, за които се
прилагат схеми за акредитация, определени
с нормативен акт.
Агенцията е юридическо лице със седалище София, второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ извършва дейност по
акредитация на:
• л аборатории за изпитване, включително
медицински лаборатории;
• лаборатории за калибриране;
• органи за контрол;
• о ргани по сертификация на продукти,
включително за биологично производство и биологични продукти;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

• верификационни органи;
• о ргани по сертификаци я на системи
за управление – ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 22000 и ISO/IEC 27001;
• органи по сертификация на лица;
• проверяващи по околна среда (EMAS).
Обхватът на дейността на ИА БСА се
актуализира по реда на Процедура за нови
дейности BAS QR 17 след одобрение от Съвета по акредитация.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ е пълноправен член на ЕА и
има Многостранно споразумение за взаимно
признаване на схемите по акредитация за
следните области:
• калибриране;
• изпитаване;
• органи за контрол;
• сертификация на продукти;
• сертификация на лица;
• сертификация на системи за управление.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ в качеството си на Национален орган по акредитация, който е отговорен
за акредитацията на проверяващи по околна
среда (ПОС) и за надзора върху дейностите,
извършени от ПОС в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009, участва в заседания
на Форум на органите по акредитация и
лицензиращите органи (FALB) и е обект на
партньорска оценка по отношение на акредитацията на проверяващи по околна среда.
3. Изисквания за акредитация
В този документ изисквания за акредитация означава съвкупност от критерии за
акредитация (т. 3.1), интерпретации и ръководства (т. 3.2) и правила за акредитация
(т. 3.3).
Кандидатите за акредитация и акредитираните ООС т рябва да удовлетворяват
изискванията за акредитация. Неспазването
на изискванията за акредитация може да
доведе до ограничаване обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на
акредитацията, спиране, отнемане или отказ
от акредитация.
3.1. Критерии за акредитация.
Критериите за акредитация, въз основа на
които ИА БСА осъществява дейността си,
са определени в хармонизирани стандарти,
данни за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съгласно
чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008, в схеми
за акредитация, определени с нормативен
акт, и в секторни схеми за акредитация.
Критериите за акредитаци я по видове
органи за оценяване на съответствието са
посочени в следващата таблица:
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Списък на приложими
за процеса ръководства/
външни документи

БДС ЕN ISO/IEC 17025

Всички области

Приложение BAS QR 2 – Калибриране (ПрBASQR2-ЛК)

Изпитване, вклюБДС EN ISO/IEC 17025
чително медицинБДС EN ISO 15189
ски лаборатории

Всички области

Приложение BAS QR 2 – изпитване (ПрBASQR2-ЛИ)

Контрол

Всички области

Приложение BAS QR 2 –
контрол (ПрBASQR2-ОК)

Калибриране

БДС EN ISO/IEC 17020

Сертификация на БДС EN 45011 /
продукти
БДС EN ISO/IEC 17065

Всички продукти, за кои- Приложение BAS QR 2 –
то са налице нормативни Сертификация на продукти
документи (стандарт, техн. (ПрBASQR2-ОСП)
спецификация, практики и
нормативни актове), определящи критериите, по които
се оценяват продуктите
Биологично производство и
биологични продукти
ISO 9001

Сертификация на БДС EN ISO/IEC 17021
системи за упра- БДС ISO/IEC 27006
вление
ISO/TS 22003

ISO 14001

Приложение BAS QR 2 – системи (ПрBASQR2-ОСС)

OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001

Сертификация на
БДС EN ISO/IEC 17024
лица

Всички области

БДС EN ISO/IEC 17021
Проверяващи по
Р е г л а м е н т ( Е О ) N o Всички области
околна среда
1221/2009

Приложение BAS QR 2 –
Сертификация на персонал
(ПрBASQR2-ОСПл)
Приложение BAS QR 2 –
EMAS (ПрBASQR2-EMAS)

Верификационни БДС EN ISO 14065
Приложение 1 на Регламент Приложение BAS QR 2 – ВО
органи
Регламент (ЕС) № 600/2012 (ЕС) № 600/2012
(ПрBASQR2-ВО)

3.2. Интерпретации и ръководства.
Органите за оценка на съответствието
трябва да разполагат с всички приложими към
критериите по т. 3.1 документи, да ги познават
и да ги спазват.
Към тези документи се отнасят и ръководства
и други интерпретационни документи на EA,
IAF, ILAC и други оторизирани органи, както
и интерпретационни документи (решения),
утвърдени по предложения на Техническите
комитети по акредитация (ТКА).
Приложимите при акредитация на ПОС
документи се предоставят при поискване от
деловодството на ИА БСА.
Ръководствата на ЕА, ILAC и IAF могат да
се намерят на английски език в съответните
интернет страници, посочени по-долу на английски език, или от ИА БСА да се закупи
техен превод.
· EA – www.european-accreditation.org;
· ILAC – www.ilac.org;
· IAF – www.iaf.nu.

Списъци на всички приложими за процеса
на акредитация ръководства/външни документи
по видове области на акредитация като приложения към BAS QR 2 (описани в таблица по
т. 3.1), както и утвърдените решения на ТКА се
публикуват в интернет страницата на ИА БСА.
3.3. Правила за акредитация.
В допълнение към критериите за акредитация т. 3.1 и интерпретации и ръководства
т. 3.2, които трябва да бъдат приложени от
ООС, изискванията за акредитация включват
и документи (правила) от системата за управление на ИА БСА, като:
a) Процедура за акредитация BAS QR 2;
b) Правила за ползване на акредитационния
символ на ИА БСА BAS QR 5;
c) Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
d) Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност BAS QR 18;
e) Процедура за уреждане на жалби BAS
QR 25;
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f) П
 роцедура за прилагане на политиката
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
g) И нструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи
фактори с BAS QI 2;
h) И нструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на проверяващи по
околната среда, съгласно Регламент (ЕО)
No 1221/2009 на Европейския парламент
и на Съвета, BAS QI 4;
i) И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на верификационни органи съгласно Регламент (ЕС)
№ 600/2012 на Комисията относно проверката на докладите за емисии на парникови
газове и на докладите за тонкилометри и
относно акредитацията на проверяващи
органи съгласно Директива 2003/87/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета,
BAS QI 12.
3.4. Промени в изискванията за акредитация.
При промяна в изискванията за акредитация
ИА БСА уведомява заинтересованите потребители на услугите по акредитация и определя
подходящ преходен период за привеждане на
дейностите на ООС в съответствие с промените.
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ се стреми да следва определен от
EA, ILAC, IAF или други оторизирани органи
преходен период, но при необходимост преходен
период може да бъде определен и от агенцията
след съгласуване със заинтересованите страни.
В края на преходния период акредитираните
ООС трябва да са привели своите дейности в
съответствие с промените, в противен случай
ИА БСА ще констатира неизпълнение на изискванията за акредитация.
При постъпване в ИА БСА на писмено
уведомление от ООС във връзка с негово
решение да не приложи новите изисквания за
акредитация ИА БСА ще следва процедура по
отнемане на акредитацията.
3.5. Потребители на услугите по акредитация.
Акредитация могат да получат юридически
лица, установени:
· на територията на Република България;
· в друга държава – членка на Европейския
съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария;
· в трети държави.
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ се води от принципите за избягване дублирането на дейности по акредитация
по отношение на чуждестранни ООС, които
са организации или част от организации, разположени и юридически регистрирани извън
територията на Република България. Агенцията
извършва акредитация на ООС извън територията на Република България при спазване на
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трансграничната си политика за акредитация,
основана на EA 2/13 и на чл. 7 от Регламент
(ЕО) № 765/2008.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ не извършва акредитация на
ООС, установени в други държави – членки на
Европейския съюз, страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство
или в Конфедерация Швейцария, с изключение
на случаите, когато:
– Националният орган по акредитация на
държавата членка, в която кандидатът за акредитация е установен, не е преминал успешно
партньорска оценка по отношение на дейности,
за които ООС кандидатства за акредитация;
– Националният орган по акредитация на
държавата членка, в която кандидатът за акредитация е установен, не извършва дейности
по акредитация, за които се кандидатства.
В посочените по-горе случаи ИА БСА
уведомява НОА на държавата членка, в която
кандидатът за акредитация е установен, за полученото заявление и предлага сътрудничество
с местния орган за извършване на оценката в
съответствие с трансграничната си политика
за акредитация, основана на EA 2/13 и на чл. 7
от Регламент (ЕО) № 765/2008.
3.6. Информационна система.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ поддържа информационна система, обслужваща дейността по акредитация.
Политиката на агенцията по отношение на
информираността на клиентите и заинтересованите от акредитацията среди се реализира
освен чрез Съвета по акредитация чрез Официален бюлетин и интернет страница. Всеки
кандидат за акредитация или акредитиран орган
за оценка на съответствието може да поиска и
получи необходимата му информация и чрез
посещение в офиса на агенцията, по поща,
e-mail или факс.
3.6.1. Официален бюлетин на ИА БСА.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ издава Официален бюлетин,
в който се публикуват европейски и международни новини, свързани с дейностите по
акредитация. Бюлетинът може да съдържа и
политики и документи на ИА БСА, отнасящи
се до ползвателите на акредитацията, както и
всяка друга информация, имаща отношение
към процеса по акредитация по преценка на
редакционната колегия.
3.6.2. Интернет страница.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ поддържа страница в интернет
на адрес http://www.nab-bas.bg/, на която:
· о бявява данните от публичния регистър
на лицата с предоставена, ограничена,
временно ограничена, спряна или отнета
акредитация и публичен регистър на проверяващите по околна среда на страницата
си в интернет;
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· п
 убликува информация за националните
органи по акредитация, отговарящи на
изискванията на чл. 5а, ал. 2 ЗНАООС;
· в рубрика „Официални съобщения“ публикува съобщения до акредитирани или
кандидати за акредитация лица, неоткрити, отказали да получат или непотърсили
кореспонденция от ИА БСА; в същата
рубрика при проблемна кореспонденция/
комуникация публикува всички важни
съобщения, за които има задължения да
отговори в срок;
· допълва и актуализира с материали, имащи
отношение към акредитацията.
4. Процес на акредитация
Процесът на акредитация включва следните етапи, описани подробно по-нататък в
процедурата:
· подаване на заявление и откриване на
процедура (т. 4.1);
· предварително проучване (т. 4.2);
· оценка на място (т. 4.3);
· решение (т. 4.3.7);
· поддържане на акредитацията (т. 5).
Етапите на процедурата за акредитация се
изпълняват, след като са изплатени всички
финансови задължения от страна на ООС
към ИА БСА по предишна акредитация, ако
е приложимо, и по предходни етапи на текуща
процедура за акредитация съгласно Ценоразпис
на услугите на ИА БСА, BAS QR 8.
Официалният език, на който протича процедурата за акредитация на ООС, е български.
В случай че кандидатът за акредитация е
чуждестранен ООС, който е организация или
част от организация, разположена извън територията на Република България, процедурата
за акредитация се провежда на английски език
или друг език след допълнително договаряне
с кандидата.
4.1. Подаване на заявление и откриване на
процедура за акредитация.
4.1.1. Подаване на заявления за акредитация.
Дейността по акредитация се основава на
писмено заявление за акредитация на кандидатстващия ООС. Писмено заявление може да
подаде всеки ООС, който не е в процедура за
акредитация, преакредитация или разширяване
на акредитацията. Всеки ООС може да кандидатства за преакредитация или разширяване
на обхват на акредитация, ако не е със спряна
или временно ограничена акредитация или не
е в процедура по спиране, ограничаване или
отнемане.
Кандидатът за акредитация подава заявление за акредитация*, съдържащо приложимите
формуляри и документи, надлежно попълнени
и подписани от посоченото в тях лице. Формулярите за акредитация се публикуват на
интернет страницата на агенцията.
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Заявлението за акредитация е комплект
от документи, съдържащ декларация, с която
заявителят се задължава да спазва изискванията за акредитация, предвидените срокове и
правилата на агенцията. Комплектът от документи съдържа и всички документи, изброени
в списъците по-долу по видове дейности, представени на хартиен и на електронен носител:
BAS QF 2.1	Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на лаборатория за
изпитване;
BAS QF 2.2	Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на лаборатория за
калибриране;
BAS QF 2.3	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитаци я на орган по
сертификация на продукти;
BAS QF 2.4	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи по
сертификация на системи за
управление;
BAS QF 2.5	Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на верификационни
органи;
BAS QF 2.6	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи по
сертификация на персонал;
BAS QF 2.7	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи за
контрол;
BAS QF 2.12	Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на проверяващи по
околна среда;
BAS QF 2.14	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на медицински
лаборатории.
*Заявление за акредитация – заявление за акредитация, преакредитация или разширяване на обхата
на акредитация в зависимост от конкретния сручай

Заявлението за акредитация изисква и
препраща към формуляри и документи с информация за:
a) обща характеристика на ООС, включително юридическо лице, име, адреси, правен
статут и човешки и технически ресурси;
b) о бща информация, засягаща ООС, като
например неговите дейности, взаимоотношение в рамките на юридическото
лице и адреси на всичките му физически
местонахождения, които ще бъдат покрити
от обхвата на акредитацията;
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c) я
 сно дефиниран и заявен обхват на акредитацията (описание на услугите за
оценка на съответствието, които ООС ще
предоставя, и списък със стандарти, нормативни актове, методи и процедури, за
които ООС кандидатства за акредитация,
включително ограничение на неговата
способност, ако е приложимо);
d) у частия в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност, където е приложимо;
e) п ритежавани акредитации, ако е приложимо.
Комплектът от документи, включващ заявлението за акредитация и приложимите към него
документи/записи, подаван в ИА БСА, трябва
да бъде с надлежно номерирани страници и
съпроводен от пълен опис с отбелязване на
началната страница на всеки нов документ/
запис. Описът трябва да бъде заверен с подпис
и печат на представител на юридическото лице.
Заявлението за акредитация с приложимите
документи/записи (комплект от документи
на хартиен и на електронен носител) може да
бъде подадено чрез поща или в деловодството
на ИА БСА.
4.1.2. Оценка на възможностите за изпълнение и проверка на заявлението.
В срок до 30 дни от подаване на заявлението
агенцията извършва оценка на възможностите
си и компетентността си за неговото изпълнение и проверка за пълнотата и редовността
на представените документи. Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“
оценява възможността и компетентността
си да извърши процедура по акредитация по
конкретно заявление по отношение на:
a) о бхвата си на дейност на ИА БСА;
b) н аличие на компетентност за извършване на акредитация по отношение на
заявения обхват;
c) наличие на подходящи и на разположение водещи и технически оценители/
експерти;
d) в ъзможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с
местоположението на дейността на ООС
и/или по отношение на езика, използван
от заявителя, или други специфични
условия във връзка с изискванията за
акредитация;
e) в ъзможност за спазване сроковете на
процедурата за акредитация.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ извършва проверка на заявлението по отношение на пълнота и редовност,
като приема следните дефиниции:
Непълнота – констатирано е отсъствие на
един или повече документи, изброени в т. 4.1.1
и съпътстващите ги такива, и/или необосновано
отсъствие на информация в един или повече
от представените документи.
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Нередовност – констатирано е липса на
един или повече от атрибутите на документа,
некоректно попълнен документ, представяне на
документ с невярно съдържание и/или невалиден документ и/или на документ, принадлежащ
на друго юридическо лице, и/или установяване
на противоречие със или неизпълнение/неспазване на утвърдена от Съвета по акредитация
политика на ИА БСА, и/или установяване на
противоречие със или неизпълнение/неспазване
на утвърдено решение на ТКА.
Ако дейността, заявена за акредитация, е
извън обхвата на дейност по т. 2 на тази процедура, ИА БСА информира заявителя и при
изрично негово желание може да предприеме
действия по реда на процедура за нови дейности BAS QR 17 или да откаже откриване на
процедура.
Ако ИА БСА установи, че не е компетентна
да извърши оценяване за заявения обхват или
не разполага с подходящи водещ оценител/
технически оценители/експерти, предлага на
заявителя привличане на такива от Национален
орган по акредитация, пълноправен член на
ЕА, ILAC и IAF.
В този случай може да се наложат промени
в сроковете по изпълнение на процедурата и
цените на услугите по акредитация. Процедура по акредитация се открива след писмено
съгласие на заявителя за привличане на чуждестранни оценители/експерти. При несъгласие
на заявителя ИА БСА отказва откриване на
процедура.
В случай че бъде установена непълнота или
нередовност на заявлението за акредитация,
заявителят се уведомява с писмо, в което се
дават указания и се определя срок не по-дълъг от 1 месец за тяхното отстраняване при
първоначална акредитация и не по-дълъг от
7 дни при преакредитация и разширяване на
обхвата. Срокът започва да тече от датата на
получаване на писмото.
В изпълнение на дадените указания заявителят е длъжен да представи в ИА БСА документи,
допълнени и преразгледани по отношение на
редовност и пълнота.
Документите трябва да са придружени от
писмо, в което подробно да са описани извършените корекции във връзка с констатациите
от направената проверка на заявлението за
акредитация.
След представяне в ИА БСА на документи, допълнени и преразгледани по отношение
на редовност и пълнота, агенцията извършва
повторна проверка в срок до 30 дни при заявление за първоначална акредитация и в срок
до 10 дни при заявление за преакредитация и
разширяване на обхвата.
При неотстраняване на констатирани непълнота/нередовност и/или непредставяне на
информация по дадените указания в определе-
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ния срок заявлението с подадените документи
се връща на заявителя и се отказва откриване
на процедура.
При приемане на заявление за ПОС ИА БСА
извършва прегледа и осигурява необходимите
условия за изпълнение на заявлението за акредитация съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 1221/2009.
4.1.3. Определяне на водещ оценител, брой
показатели и откриване на процедура.
4.1.3.1. Определяне и съгласуване на водещ
оценител и брой показатели.
В срок до 7 дни след установяване на
пълнота и редовност на всички необходими
документи ИА БСА определя водещ оценител
по конкретното заявление.
С писмо клиентът се уведомява за определения водещ оценител и броя на определените
показатели на база, на които се определят дължимите суми съгласно Ценоразпис BAS QR 8.
В срок до 5 дни от получаване на уведомителното писмо заявителят има право да
възрази еднократно срещу определения водещ
оценител и/или определения брой показатели.
· В случай на изразено писмено и аргументирано неодобрение на определения
водещ оценител, на базата на обективни
данни за наличие на конфликт на интереси, например: че лицето е консултант на
ООС или разполага с обективни данни,
че лицето е (бил е нает до преди две години от оценката/предстои да е) служител
(нает да извършва услуги) на конкурентна
организация и/или от гледна точка на
фактическа некомпетентност се извършва
нов преглед по реда на т. 4.1.2, определяне
на нов водещ оценител и ново съгласуване
с кандидата за акредитация.
· В случай че заявителят възрази писмено
и аргументирано срещу определения брой
показатели, се извършва преразглеждане
и обсъждане между страните с цел да се
получи съгласие между тях за броя показатели, определен съгласно „Указания за
определяне на броя показатели“.
В случай че заявителят не възрази писмено
в определения срок на съгласувателното писмо,
ИА БСА приема, че той е съгласен с избора
на водещ оценител и брой показатели.
4.1.3.2. Откриване на процедура.
След съгласуване на определения водещ
оценител и броя показатели от заявителя
агенцията открива процедура за акредитация
и поставя регистрационен номер на открита
процедура върху заявлението за акредитация.
До клиента се изпраща писмо, с което
се информира за регистрационния номер на
откритата процедура за акредитация и дължимата сума за извършване на предварително
проучване съгласно приложена към писмото
фактура. В срок до 5 дни от получаване на

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

уведомителното писмо заявителят е длъжен
да заплати определената съгласно Ценоразпис
BAS QR 8 цена за предварително проучване.
4.1.4. Отказ от откриване на процедура.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ отказва откриване на процедура за акредитация, когато е налице едно или
повече от следните обстоятелства:
a) з аявена за акредитация дейност извън
обхвата на дейност на ИА БСА;
b) л ипса на компетентност за извършване на
акредитация по отношение на заявения
от клиента обхват;
c) л ипса на подходящи, включително компетентни и на разположение водещ оценител
и/или технически оценители/експерти;
d) невъзможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с
местоположение на дейността на ООС
и/или по отношение на езика, използван
от заявителя, и/или други специфични
условия във връзка с изискванията за
акредитация;
e) невъзможност за спазване сроковете за
акредитация;
f) неизпълнение на финансови задължения
по открити процедури и/или поддържане
на акредитацията на юридическо лице,
към което принадлежи ООС;
g) неспазване на срока по т. 4.1.2 за изпращане/представяне в ИА БСА на документи,
допълнени и преразгледани по отношение
на пълнота и/или редовност;
h) п овторно наличие на непълнота или
нередовност на подадените документи
за акредитация;
i) неприключила процедура за акредитация,
преакредитация или разширяване на
акредитацията по заявление на същия
кандидат;
j) спряна акредитация или започнала процедура по спиране или отнемане на акредитацията на кандидата или при наличие
на обстоятелства, изискващи извънредна
оценка;
k) п ериод до изтичане ва лидност та на
предоставена акредитация, по-малък от
8 месеца при заявление за преакредитация
и по-малък от 9 месеца при заявление за
преакредитация с разширяване на обхвата
на акредитация;
l)   непредставяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията за акредитация;
m) н епостигане съгласие за определен/и
водещ оценител и/или брой показатели;
n) несъгласие на ООС за привличане на водещ
оценител/технически оценители/експерти
от Национален орган по акредитация,
пълноправен член на ЕА, ILAC и IAF.
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Лицата, на които е отказана акредитация,
могат да подадат заявление за акредитация
отново след представяне на доказателства, че
са отстранени несъответствията с изискванията
за акредитация и с процедурите за акредитация
на агенцията.
Акредитирано лице, желаещо да получи
акредитация по друг стандарт, следва да процедира както при нова регистрация.
4.2. Предварително проучване.
Предварителното проучване представлява
преглед на документите и записите и оценка
на тяхното съответствие с изискванията за
акредитация.
Предварителното проучване при преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация включва и преглед на резултатите от
проведените оценки от предходния цикъл на
акредитация.
В етапа на предварително проучване за първоначална акредитация, при изразено писмено
желание на заявителя, може да бъде проведена
предварителна оценка на място.
Предварителното проучване се извършва
от определения водещ оценител, който да
направи преглед на предоставените от кандидата за акредитация документи и записи по
т. 4.1 и оценка по документираната система
за съответствие с приложимите изисквания за
акредитация. При необходимост може да бъде
включен технически оценител/експерт.
Предварителното проучване завършва с доклад от водещия оценител със заключение за
съответствие с изискванията за акредитация и
предложение за следващ етап на процедурата.
4.2.1. Предварително проучване (преглед на
документи).
Предварителното проучване се провежда до
един месец от датата на откриване на процедурата за акредитация, за което на клиента се
предоставя доклад от предварително проучване.
В този срок, ако са констатирани пропуски,
които възпрепятстват провеждане на оценка
на място, на ООС се предоставя констативен
доклад и срокът за предварителното проучване
се удължава с един месец (до два месеца от
откриване на процедурата).
В рамките на десет дни от получаване на
констативния доклад заявителят е длъжен да
представи в ИА БСА документирани доказателства за отстраняване на пропуските.
4.2.2. Предварително проучване (чрез предварителна оценка на място).
Предварителната оценка на място позволява да се определи и формулира в детайли
обхватът на акредитация на кандидата, да се
направи оценка на готовността му за преминаване към първоначална оценка, както и да
се подпомогне нейното планиране. Органът
за оценка на съответствието е длъжен да предостави възможност на ИА БСА да извърши
предварителна оценка на място в срока на
предварителното проучване.
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Предварителната оценка на място приключва с предоставяне на доклад в срока на
предварителното проучване (до един месец от
откриване на процедурата) или при констатиране на пропуски с предоставяне на констативен
доклад (BAS QА 2.1.1) в деня на приключване
на оценката на място. В рамките на десет дни
от получаване на констативен доклад (BAS
QА 2.1.1) заявителят е длъжен да представи
в ИА БСА документирани доказателства за
отстраняването на констатираните пропуски
(BAS QА 2.1.1).
И при двата случая по т. 4.2.1 и т. 4.2.2
клиентът подава документи с писмо, в което
подробно са описани проведените коригиращи действия във връзка с констатациите от
предварителното проучване и приложените
документи.
В разширения срок на предварителното
проучване (два месеца от откриване на процедурата) ИА БСА е длъжна да направи оценка на
представените документирани доказателства и
да уведоми заявителя относно продължението
на процедурата за акредитация.
В случай че пропуските не са отстранени
или сроковете не са спазени, БСА решава как
да продължи процедурата по акредитация, а
именно: извършване на оценка на място или
отказ от акредитация/преакредитация или
временно спиране/органичаване/отнемане на
акредитацията при оценки за преакредитация
(планов надзор).
4.3. Оценяване.
4.3.1. Принципи и методи.
Ако е налице положително експертно заключение от предварителното проучване, се
извършва оценка на място от екип от оценители, чиято цел е да оцени съответствието с
изискванията за акредитация.
Оценяването на място включва един или
повече от следните методи:
a) п реглед на документи – оценка на наръчника по качеството и други документи от
системата за управление на ООС за съответствие с изискванията за акредитация
(вж. т. 3); преглед на записите на ООС
от извършената дейност, за персонала, от
контрола на качеството, вътрешни одити,
прегледи от ръководството, доклади от
предходни оценки, доклади от оценки на
други органи по акредитация и др.;
b) о фис оценка – оценка на практическото
прилагане на документираната система
за управление на ООС чрез оценка на
документирани доказателства;
c) н аблюдение (witness) – наблюдение и
оценка на дейности, извършвани от ООС
(такива, като изпитване; калибриране;
сертификация на продукти, на системи, на
персонал; контрол; заверяване на доклад
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по околна среда и други); наблюдението
на дейностите е задължителен елемент
от оценката на място;
d) и зпитване за пригодност – оценка на
компетентността на ООС при участието
им в междулабораторни сравнения (ILC)
при изпитване/калибриране; този метод е
задължителен за оценяването на лабораториите за изпитване и/или калибриране;
e) и нтервю – оценка на компетентността
на персонала на ООС чрез целенасочено
интервю.
При оценки на място за първоначална
акредитация/преакредитация/разширяване
на обхвата се извършва пълно oценяване или
оценяване на минимум 80 % от заявения за
акредитация/преакредитация/разширяване
на обхват.
4.3.2. Подготовка на оценка.
Най-малко 10 дни преди провеждане на
оценка ИА БСА договаря периода, състава,
пълномощията на екипа и плана за оценка с
ООС. Най-малко 5 дни преди извършване на
оценката ООС трябва писмено да потвърди
съгласието си с определените дата/и екип,
пълномощията на екипа и план на оценката. В
случай че има писмено аргументирано неодобрение от страна на заявителя за член на екипа
за оценка, ИА БСА извършва нов подбор на
екипа за оценка и ново съгласуване. Ако няма
на разположение подходящ водещ оценител/
технически оценител/експерт, оценката може
да бъде отложена и/или да бъде привлечен
водещ оценител/технически оценител/експерт
от друг национален орган по акредитация или
да не бъде оценен обхватът, за който не е на
разположение технически оценител/експерт на
този етап от процеса по акредитация.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ може да изисква писмено от
ООС допълнителна информация, необходима
за подготовката на оценката, като методи,
процедури, инструкции и други съотносими
документи. Органът за оценка на съответствието
трябва да предостави в ИА БСА изисканата
информация и всички направени промени в
системата си за управление в определен от
ИА БСА срок. Ако поисканите документи не
бъдат представени в определения срок, водещият оценител планира допълнително време
при планиране на оценката, което се заплаща
съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
4.3.3. Оценка на място.
Оценката на място следва да бъде проведена в срок до 3 месеца от датата на приключване на предварителното проучване при
процедури за първоначална акредитация и в
срок до 1 месец от датата на приключване на
предварителното проучване при процедури за
преакредитация/разширяване на обхвата на
акредитация. Органите по сертификация на
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системи за управление, персонал и продукти
са длъжни да представят в ИА БСА план за
одити/верификация при съгласуване на офис
оценката. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ не извършва офис
оценка, ако не е предоставен план от ООС за
одит/верификация.
Оценката на място започва с откриваща
среща и приключва със закриваща среща.
По време на оценката на място екипът
оценява степента на внедряване, поддържане
и ефикасността на системата за управление и
компетентността на ООС. Органът за оценка
на съответствието трябва да демонстрира, че
е компетентен да извършва всички дейности и
във всички области, за които е заявил желание
за акредитация.
Оценката може да не обхваща всички записи, документи и персонал на ООС. Извадката – обект на оценка, трябва да бъде представителна дотолкова, доколкото е възможно в
зависимост от дейността на ООС. Всеки избор
на екипа трябва да бъде направен от гледна
точка на риск и значимост за демонстриране
на компетентност от страна на ООС. Поради
извадковия подход не може да се твърди, че
са установени всички съществуващи несъответствия.
По отношение на системата за управление
на ООС екипът от оценители трябва да направи оценка най-малко на един пълен цикъл
на вътрешен одит и преглед от ръководството.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ може да прекрати оценка на
място при следните обстоятелства:
· О рганът за оценка на съответствието не
е осигурил всички необходими условия
за работа на екипите по оценяване и по
надзор, както се изисква от т. 8.1.d) от
тази процедура;
· О рганът за оценка на съответствието не
е осигурил възможност за извършване на
наблюдение (witness) на неговата дейност
от страна на екипа, както се изисква от
т. 8.1.f) от тази процедура;
· Екипът констатира несъответствие/я, които
водят до спиране или отнемане/отказ от
акредитация, при което продължаването на
оценката няма да повлияе върху резултата
от оценяването.
Прекратяването на оценка на място се
осъществява по решение на водещия оценител
след съгласуване с началник на отдел ИО и
директор на дирекция АООС.
Когато ООС има дейности на няколко местонахождения (различни адреси), оценката при
първоначална акредитация и преакредитация
трябва да обхване всички тях. При планиране
на оценка на място се спазват правилата на
BAS QI 2.
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Оценката на място на ОСС, ОСП, ВО, ОСПл
и ПОС приключва със закриваща среща, която
се провежда най-късно до три месеца от откриващата среща. В този период ООС е длъжен
да предостави възможност на БСА да извърши
необходимите наблюдения на дейността му.
4.3.4. Докладване след оценка на място.
След оценката екипът трябва да изготви
доклад, който съдържа най-малко следното:
1. з аписи от проведените наблюдения на
дейността;
2. з аключение за състоянието на системата
за управление и компетентността на ООС;
3. заключение за съответствието на дейността
на ООС с изискванията за акредитация, и
4. констатираните несъответствия, ако има
такива.
При оценки на органи по сертификация на
системи за управление, продукти, персонал и
верификационни органи се предоставя доклад
след приключване на офис оценката. Доклад от
офис оценката и доклад с включени резултати от
наблюденията се предоставя на ООС до 15 дни
от закриващата среща – офис оценка/оценка.
4.3.5. Несъответствия и коригиращи действия.
4.3.5.1. Класификация.
Несъответствие е неизпълнението на изискванията за акредитация, определени в т. 3 на
този документ.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ класифицира несъответствията
като значителни или незначителни по следните
критерии:
Значително несъответствие (L):
Установено е неизпълнение или липса на
прилагане или поддържане на едно или повече от изискванията за акредитация (вж. т. 3),
което води до заключение, че дейността на
ООС, общата компетентност и системата за
управление не са в състояние да осигурят необходимото качество на предоставяните услуги,
включително достоверността на издаваните от
него документи.
Незначително несъответствие (S):
Установени са пропуски при изпълнение на
едно или повече от изискванията за акредитация (вж. т. 3), което води до съмнение относно
качеството на предоставяните от ООС услуги,
включително достоверността на издаваните от
него документи.
За всички видове несъответствия ООС
трябва да проведе коригиращи действия, които
трябва да бъдат оценени от страна на ИА БСА,
преди да бъде взето решение за предоставяне
на акредитация/преакредитация/разширяване
на обхвата на акредитация или потвърждаване
на действието на акредитацията за периода на
нейната валидност.
Класификацията на несъответствията е
отговорност на водещия оценител.
4.3.5.2. Коригиращи действия.
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a) Докладване на несъответствията се извършва в края на оценката на място по време
на закриваща среща, след като са класифицирани от водещия оценител.
При офис оценка на органи по сертификация
на системи за управление, продукти, персонал
и верификационни органи несъответствията
се докладват по време на закриваща среща на
офис оценката. До 5 дни след приключване на
последното наблюдение на дейността се провежда закриваща среща, на която се докладват
обобщените резултати, констатирани по време
на проведените наблюдения.
Несъответствията се докладват на представител на юридическото лице, който удостоверява,
че е информиран за тях с подпис върху съответения формуляр. Неподписването на формуляра
от страна на ООС или юридическото лице не
анулира констатираното несъответствие.
b) В съответствие с прилаганата от ИА БСА
концепция, че коригиращите действия трябва да
елиминират причините за появата на несъответствие, с цел предотвратяване на повторната
му поява, при констатиране на несъответствия
от ръководството на ООС се изисква:
– да извърши анализ за първопричините,
довели до възникване на несъответствията;
– да предприеме действия за отстраняване
на несъответствието;
– да извърши анализ на разпространението
на несъответствието и да извърши отново
или да коригира извършената несъответстваща услуга или продукт – корекция;
– да предприеме действия за елиминиране
на причините, довели до възникване на
несъответствията – коригиращи действия;
– да извърши самооценка и да демонстрира
ефикасността на предприетите действия.
Органът за оценка на съответствието трябва да представи в ИА БСА пълен доклад за
коригиращи действия, включващ информация
за всички действия по дейностите, посочени
по-горе, и съответните документирани доказателства за тяхното изпълнение.
c) Коригиращи действия след първоначална
оценка:
Без значение от класификацията на несъответствията кандидатът за акредитация
разполага с 2 месеца от докладването на несъответствията за изпълнение на коригиращи
действия. В рамките на този срок ООС трябва
да представи доклад за коригиращи действия.
За органите по сертификация на системи
за управление, продукти, персонал и верификационни органи срокът за представяне на
доклад за коригиращи действия по несъответствия, установени по време на наблюдение, е
1 месец от докладване на несъответствията,
констатирани при наблюдение, с изключение
на случаите по т. е).
d) Коригиращи действия след:
· оценка при планов надзор;
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· оценка при надзор по сигнал;
· извънредни оценки с изключение на тези
за възстановяване на акредитацията при
спиране и временно органичаване поради несъответствие с изискванията за
акредитация;
· о ценка за разширяване на обхвата на
акредитация;
· оценка за преакредитация.
Органът за оценка на съответствието разполага с 1 месец от докладване на несъответствията за изпълнение на коригиращи действия
по констатирани при оценката незначителни
несъответствия.
При констатирано едно или повече значителни несъответствия при планов надзор
и преакредитация ООС трябва да представи
в ИА БСА за акредитация подробен план за
изпълнение на коригиращи действия в рамките
на 10 дни от докладване на несъответствията.
Планът трябва да обхваща анализ на първопричините за възникване на несъответствията
и всички последващи действия във връзка с
отстраняването им със срокове и отговорни
лица за изпълнението им. Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“
извършва оценка на направения от ООС анализ
и плана за действия до 5 дни от получаването
му. Отрицателна оценка на анализа и плана
води до предприемане на незабавни действия за
временно спиране на акредитацията, отнемане
или отказ от предоставяне на преакредитацията
или разширяване на обхвата.
След одобряване на анализа и плана от страна
на ИА БСА ООС трябва да представи доклад
за коригиращи действия в срок до 1 месец от
докладване на несъответствията.
е) Допълнителни изисквания към органи
по сертификация на системи за управление,
продукти, персонал и верификационни органи.
Без значение от вида на оценката, при
констатирано едно или повече значителни
несъответствия при офис оценка на органи по
сертификация на системи за управление, продукти, персонал и верификационни органи, които
биха имали влияние върху сертификационния/
верификационния процес, не се преминава към
провеждане на наблюдение на дейността преди
одобрение на план за предприемане на ефикасни коригиращи действия. Планът следва бъде
представен в ИА БСА до 10 дни от докладване
на несъответствията и да отчита необходимостта от предприемане на ефикасни коригиращи
действия преди провеждане на наблюденията.
Планът трябва да обхваща анализ на първопричините за възникване на несъответствията
и всички последващи действия във връзка с
отстраняването им със срокове и отговорни лица
за изпълнението им. Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“ извършва
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оценка на направения от ООС анализ и плана
за действия до 5 дни от получаването му.
4.3.6. Последваща оценка.
Ефективността на коригиращите действия,
предприети от ООС във връзка с констатираните по време на оценката несъответствия, се
оценява на последваща оценка.
На последващата оценка ООС трябва да
демонстрира, че предприетите коригиращи
действия са базирани на подходящ анализ,
показал първопричината за възникване на
несъответствие, и анализ на разпространението на несъответствието. Органът за оценка
на съответствието трябва да може да покаже,
че е направена проверка от негова страна на
предприетите коригиращи действия и тя е показала ефикасно закриване на несъответствията.
4.3.6.1. Вид и обхват на последваща оценка.
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е длъжна в рамките на
1 месец след доклада на ООС по т. 4.3.5.2 да
извърши последваща оценка и да докладва за
резултатите от нея.
Видът и обхватът на последващата оценка
се определят от вида и обхвата на оценката,
при която е/са констатирано/и несъответствието/та, т.е:
• констатирано несъответствие по време
на наблюдение – последващата оценка
следва да бъде извършена по време на
наблюдение;
• констатирано несъответствие по документи
не изисква последващата оценка на място;
• констатирано несъответствие по време
на оценка в офис – последващата оценка
следва да бъде оценка на офис.
Видът и обхватът на последващата оценка
зависи още от естеството и броя на констатираните по време на оценката несъответствия.
По принцип последващата оценка на ефикасността на предприетите коригиращи действия
се извършва от водещия оценител/техническия
оценител/експерт, констатирал несъответствието. При необходимост, в рамките на определения срок, може да се изиска допълнителна
информация от ООС за извършване на тази
последваща оценка.
По време на закриваща среща могат да се
предлагат дати и обхват на последващата оценка,
но те трябва да бъдат потвърдени от ИА БСА.
Органът за оценка на съответствието има
право само на една последваща оценка след
всяка проведена оценка.
Незакриването на несъответствие при последваща оценка може да доведе до констатиране на
ново несъответствие, свързано с възможностите на ООС да извършва адекватен анализ на
първопричината за наличие на несъответствие и
провеждане на ефикасни коригиращи действия.
4.3.6.2. Докладване за резултатите от последваща оценка.
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Докладването за резултатите от последващата оценка се извършва в рамките на срока
за провеждане на последваща оценка и се
документира в анекс към доклада от оценката
на място.
Ако не всички несъответствия са ефикасно закрити или не са закрити в рамките на
определения срок, в анекса към доклада от
оценката ще бъде предложен отказ от акредитация/преакредитация, отказ от разширяване
на акредитацията, спиране на акредитацията за
целия или спиране на акредитацията за част от
предоставения обхват (временно ограничаване
на обхвата).
В срок от десет дни от приключването на
последващата оценка до заявителя се изпраща
анексът за информация.
4.3.7. Решение за акредитация.
Вземането на решение по процедурата за
акредитация се основава на три елемента,
както следва:
a) п репоръки на екипа оценители в доклад
от оценка, основани на констатациите по
време на оценяването;
b) с тановище с предложение за решение
на Комисия по акредитация (КА) след
запознаване с доклад на водещ оценител/
екип и ако е необходимо, с документите/
записите на ООС; Комисията по акредитация заседава в период до 6 месеца
от провеждане на оценка на място; ако
посоченият период е изтекъл, се извършва
извънредна оценка за сметка на страната,
по чиято вина не е спазен горепосоченият срок;
c)    решение на изпълнителния директор
на ИА БСА за предоставяне, отказване, ограничаване на обхвата, временно
спиране, временно ограничаване или за
отнемане на акредитацията след становище с предложение за решение на КА;
решението на изпълнителния директор
може да бъде съобразено със становището
на Комисията по акредитация или да се
различава от него; при писмено заявление
от акредитираното лице за ограничаване
на обхвата, временно спиране, временно
ограничаване или за отнемане/отказ на
акредитацията решението се взема от
изпълнителния директор без становище
от Комисия по акредитация.
Когато решението е различно от становището на КА, то се докладва пред Съвета
по акредитация. Съветът по акредитация
разглежда становището на КА и досието на
ООС и излиза със становище. Становището
на СА по конкретния случай се предоставя на
двете страни – на ръководството на ООС и на
изпълнителния директор на ИА БСА.
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При отрицателно решение лицето може да
кандидатства отново за акредитация не порано от 6 месеца от датата на получаване на
заповедта.
При установяване, че лицето не отговаря на
изискванията за акредитация, ИА БСА отказва
акредитация с мотивирана писмена заповед,
която се съобщава на заявителя в 7-дневен
срок от издаването є.
4.3.8. Документи за акредитация.
Сертификатът за акредитация удостоверява компетентността на акредитираните
лица да извършват дейности по оценяване на
съответствието на посочения в него адрес по
местонахождение.
При установяване, че лицето отговаря на
изискванията и на процедурите за акредитация на агенцията, изпълнителният директор
на агенцията издава заповед и сертификат за
акредитация в срок един месец от представянето на писменото становище по 4.3.7b) от
процедурата.
Сертификат за акредитация, съдържащ:
a) наименование и марка (лого) на агенцията;
b) номер и дата на издаване на сертификата;
c) наименование, седалище и адрес на управление и единен идентификационен
код – за юридическо лице или едноличен
търговец, или еквивалентни данни за
чуждестранно юридическо лице;
d) и дентификационни данни на акредитирания обект;
e) основание за издаването му – нормативен
акт, стандарт, ръководство;
f) вида на дейността по оценяване на съответствието, обхват, дата на издаване
и срок на валидност; обхватът може да
бъде представен в приложение към сертификата;
g) подпис на изпълнителния директор на
агенцията или на заместник изпълнителния директор в случаите по чл. 10,
ал. 5 ЗНАООС;
h) номер и дата на приложението, ако има
такова;
i) дата на първоначалната акредитация в
случаите, когато има получена.
Приложение към сертификат за акредитация:
Приложението към сертификата за акредитация съдържа подробно описание на обхвата
на акредитация в зависимост от различните
видове акредитации.
Сертификатът за акредитация се издава в
един оригинален екземпляр на български език.
Приложението, което е неразделна част от него,
се издава в два оригинала – един за акредитираното лице и един за архива на агенцията.
Проектът на обхвата на акредитация се
предоставя за съгласуване от ООС за приемливост от техническо и терминологично естество
освен в случаите, когато се отнася за промяна,
поискана от ООС с декларация, и когато про-
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мяната не е била обект на оценка на място и
не е била съобщена на ООС чрез доклад от
оценката. Проектът на обхвата на акредитация
трябва да бъде върнат в ИА БСА в срок до
5 дни с положен подпис от представляващия
ООС на всяка страница.
По желание на ООС, който не оперира на
територията на Република България, сертификатът и приложението се издават само на
английски език.
При желание на ООС ИА БСА издава сертификат и на английски език след заплатена
сума съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8). За да бъде
издадено и приложението към сертификата на
английски език, акредитираният ООС представя
превод на приложението, извършен от сертифициран регистриран преводач, и документ за
платена сума съгласно Ценоразпис на услугите
по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
Сертификатът с приложението – заповедта
за акредитация, се получава от представител
на юридическото лице, ръководителя на акредитирания ООС или надлежно упълномощено
от него лице срещу документ за внесена сума
съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
Сертификатът за акредитация е поименен и
не подлежи на преотстъпване или прехвърляне
от страна на акредитираното лице.
Издадените сертификати за акредитация
се завеждат в публичен регистър на лицата с
предоставена акредитация. За проверяващи
по околна среда ИА БСА информира компетентните органи.
Сертификатът и приложението към него са
собственост на ИА БСА. При получаване на нови
документи за акредитация, за преакредитация
или при преиздаване ООС е длъжен да върне
оригиналите на предоставените му, станали
невалидни документи в срок, както следва:
· 14-дневен срок от получаването на заповед
за ограничаване, временно ограничаване
обхвата на акредитацията, спиране или
отнемане на акредитацията;
· във всички останали случаи, включително
при преакредитация и разширяване на
акредитацията, при получаване на новите
документи за акредитация.
Органът за оценка на съответствието е
длъжен да получи сертификата за акредитация
и приложението към него в срок до 7 дни от
датата на уведомяването. При неполучаване на
документите за акредитация в указания срок
ИА БСА ще спре акредитацията.
5. Поддържане на акредитацията
Акредитацията е с валидност 4 години от
датата на издаване на сертификата за акредитация. Поддържането на акредитацията се
извършва за целия период на валидност на
сертификата за акредитация. Поддържането
на акредитацията включва надзор и други
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действия, извършвани от агенцията, с цел да
се осигури непрекъснато съответствие на дейността на акредитираните лица с изискванията
и процедурите за акредитация на агенцията и
запазване на доверието в качеството на предлаганите от акредитираните лица услуги.
След предоставяне на акредитация акредитираните ООС се оценяват периодично. До
изтичане на валидността на акредитацията ИА
БСА извършва периодични надзорни оценки.
По време на периода на валидност на
акредитация акредитираният ООС може да
промени (ограничи или разшири) обхвата на
акредитация, като срокът на валидност на
предоставената акредитация не се променя.
Решенията за спиране на акредитацията за
целия или спиране на акредитацията за част от
предоставения обхват (временно ограничаване
на обхвата), за ограничаване и отнемане на
акредитацията се вземат при изпълнение на
правилата на т. 4.3.7 от тази процедура.
5.1. Планов надзор.
Надзорът се осъществява чрез оценка на
място за установяване съответствието на акредитираните лица с изискванията за акредитация
и с процедурите за акредитация на агенцията,
като се взема предвид и участие на акредитираните лаборатории в междулабораторни
сравнения, изпитвания за пригодност или други
дейности, удостоверяващи компетентността на
акредитираните лица.
Планов надзор се провежда въз основа на
утвърдени програми за периодична оценка на
компетентността на акредитираните лица.
След предоставяне на първоначална акредитация/преакредитация първият планов
надзор чрез оценка на място се извършва в
срок от 9 до 12 месеца от датата на издаване
на сертификата за първоначална акредитация/преакредитация. Всеки следващ планов
надзор/преоценка се извършва в срок от 18
до 24 месеца от предходната оценка на място,
като при подадено заявление за преакредитация последният планов надзор се комбинира с
оценка за преакредитация (преоценка).
Поддържането на акредитацията на Верификационните органи се извършва за целия период
на предоставената акредитация чрез годишни
надзорни с цел да се провери поддържането
и прилагането на вътрешните процедури с
обръщане на внимание на разпределяне на
отговорностите на подходящо квалифицирани
екипи за верификация. Първи планов надзор
на ВО се провежда не по-късно от 12 месеца
след датата, на която е издаден неговият сертификат за акредитация.
Поддържането на акредитацията на органи
по сертификация на биологично производство съгласно Регламент (EC) № 834/2007 се
извършва за целия период на предоставената
акредитация чрез годишни надзорни оценки в
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съответствие с ЕА-3/12 М: 2013 Политиката на
ЕА за акредитация на органи по сертификация
на биологично производство.
Планирането се извършва въз основа на
посочените по-горе правила и в зависимост от
степента на стабилност, която са достигнали
услугите на акредитираните ООС.
При наличие на обективни обстоятелства
ООС може писмено да изиска от ИА БСА
отлагане/промяна на периода на надзор, само
в случай че не се нарушава регламентираният
период за провеждане на надзор.
Всеки отказ на ООС за провеждане на
надзор в нарушаване на регламентираните
периоди за неговото провеждане се счита за
неизпълнение на изискванията за акредитация
и води до спиране на акредитацията.
Надзорните оценки на място се извършват
по правилата, описани от т. 4.3.3 до т. 4.3.6 от
тази процедура.
5.2. Извънредна оценка.
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ може да реши да извърши извънредна оценка по документи или на място при:
· получена информация за настъпили промени в условията, при които е предоставена
акредитацията, съгласно т. 8.2;
· постъпили писмени жалби (сигнали) за
нарушения от страна на акредитирани
лица, публикувани или огласени критични материали в средствата за масово
осведомяване;
· ж алба (сигнал) за некоректно позоваване
на акредитацията;
· з аблуждаващо използване на акредитацията в рекламни материали;
· р азпореждане вследствие на извършен
контрол по документи съгласно Процедура
за контрол на процесите по оценяване и
вземане на решение (BAS QR 26);
· п ропуснат срок по т. 4.3.7 b) от тази процедура.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА при постъпила информация
от Орган по сертификация на продукти за неговите намерения да използва неакредитиран
ООС като подизпълнител.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА за възстановяване на
акредитацията по смисъла на т. 5.4.3 и при
пропуснат срок по т. 4.3.7 b) от тази процедура.
Обхватът и видът на извънредната оценка се
определят от спецификата на всеки конкретен
случай, за който е сезирана или се самосезира ИА БСА. Ако в период до три месеца от
датата на получаване/огласяване на сигнал/
информаци я е планирано провеж дане на
планов надзор, извънредна оценка на място
може да бъде проведена като допълнение на
планирания надзор, като сумите за заплащане
на извънредна оценка са дължими.
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При извънредна оценка на място по жалба
(сигнал) ИА БСА не съгласува с ООС определените дата/и екип, пълномощията на екипа
и план на оценката.
При получаване на информация от ООС за
настъпили промени ИА БСА информира подателя в седемдневен срок за действията, които ще
бъдат предприети във връзка със съобщените
промени. При необходимост от извършване
на извънредна оценка по документи срокът за
приключване на оценяването е до 2 месеца от
датата на информиране, а срокът за извършване
на извънредна оценка на място е в зависимост
от естеството и етапа на процедурата, но не
по-късно от 3 месеца от датата на информиране,
с изключение на случаите съгласно процедура
за уреждане на жалби BAS QR 25.
5.3. Преиздаване на сертификат за акредитация и приложението към него.
5.3.1. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ преиздава сертификат
за акредитация при промяна на елемент от
съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8.
Приложението към сертификата за акредитация е неразделна част от него и при
необходимост се преиздава с преиздаване на
сертификата.
Условия, при които се извършва преиздаване
на сертификат за акредитация на ООС:
a) О рганът за оценка на съответствието
(ООС) отговаря на изискванията за акредитация;
b) политиката и системата за управление
остават непроменени;
c) у правлението на юридическото лице и
ООС, както и основният персонал на
ООС остават непроменени;
d) о рганизационната структура на ООС
остава непроменена;
e) методите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите;
f) т ехническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по
сертификация на системи за управление) .
Органът за оценка на съответствието трябва
да представи в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са
изпълнени горните условия.
5.3.2. Условия, при които се извършва прехвърляне на предоставена акредитация на ООС,
съгласно чл. 22 ЗНАООС:
a) наличие на документирани доказателства
за преминаване на ООС от едното към
другото юридическо лице;
b) наличие на доказателства за изгубване на
права като акредитиран ООС на единия
правен субект и прехвърлянето на правата
към новия правен субект;
c) декларация за доброволен отказ от акредитация от името на старото юридическо
лице;
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d) п
 ублично изявление, че предоставената
акредитация към старото юридическо
лице е невалидна;
e) п реминалият към новото юридическо
лице ООС продължава да отговаря на
изискванията за акредитация;
f) политиката и системата за управление на
ООС остават непроменени;
g) р ъководството на ООС, както и основният
персонал на ООС остават непроменени;
h) о рганизационната структура на ООС
в рамките на юридическо лице остава
непроменена;
i) м етодите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите;
j) т ехническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по
сертификация на системи за управление).
Органът за оценка на съответствието трябва
да представи в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са
изпълнени горните условия.
Преди да вземе решение относно преиздаване на сертификат за акредитацията или
прехвърляне на предоставената акредитация,
ИА БСА извършва оценка най-малко чрез
преглед на представените от ООС документи.
При необходимост например, ако някое от
условията не е изпълнено или са налице неясноти в представените документирани доказателства, ИА БСА извършва оценка на място
за установяване на съответствието на ОСС с
изискванията за акредитация.
Решението за преиздаване/прехвърляне на
акредитацията се взема от изпълнителния
директор въз основа на доклад от водещ оценител/екип по оценяване, провел последната
оценка на място.
При положително решение ООС получава
нови документи за акредитация, в които е отразена настъпилата промяна, като регистрационният номер на сертификата за акредитация
не се променя.
Планираните за съответния ООС дейности
по надзор и преоценка не се променят.
5.4. Отказ за предоставяне на акредитация,
спиране, ограничаване, отнемане на акредитацията.
При констатиране на несъответствие на
акредитираните лица или на кандидатите за
акредитация с изискванията за акредитация ИА
БСА ограничава акредитирания или заявения
за акредитация обхват, временно ограничава
обхвата на акредитацията, спира, отказва или
отнема акредитацията.
Чрез кратко съобщение с информация за
мотивите в рубрика „Новини“ на интернет
страницата агенцията се обявява всяко ограничаване/спиране/отнемане или подвеждащо
позоваване/ползване на акредитацията.
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Органът за оценка на съответствието трябва
през периода на акредитация непрекъснато да е
в съответствие с изискванията за акредитация.
Органът за оценка на съответствието трябва да
може да демонстрира тази непрекъснатост на
съответствието си с изискванията за акредитация от дата на предоставяне на акредитацията/
преакредитация за целия обхват и във всички
области на предоставената акредитация.
Ако ООС е на мнение, че няма да може да
поддържа акредитацията си за конкретна част
от обхвата/област, трябва незабавно да уведоми
ИА БСА. Не е допустимо това уведомяване да
става по време на оценка на място.
5.4.1. Спиране на акредитацията за целия
или за част от предоставения обхват (временно
ограничаване на обхвата на акредитация).
Спирането или временното ограничаване
на обхвата на акредитацията са за срок до
6 месеца.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ извършва спиране на акредитацията, когато обективни доказателства,
установени по време на оценки на място или по
друг начин, показват, че акредитираното лице
не съответства на изискванията за акредитация
и процедурите на агенцията. Спиране на акредитацията е процес, при който акредитацията
е временно невалидна.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ извършва временно ограничаване обхвата на акредитацията, когато акредитираното лице е временно в невъзможност
да извършва част от дейностите, за които е
акредитирано, и те не влияят на възможността
му да извършва дейността си по останалата
част от обхвата.
Спирането или временното ограничаване е
процес, при който акредитацията е временно
невалидна за целия или за част от обхвата на
акредитация.
В периода на спряна акредитация ООС не
трябва да използва акредитационния символ
на ИА БСА или по друг начин да се позовава
на акредитацията.
Органите по сертификация не трябва да изпълняват процедури по заявки за сертификация
или да предоставят сертификати в обхвата на
спряната/временно ограничена акредитация.
По предоставените сертификации трябва да се
изпълняват съответните дейности по надзор.
Лицето, чиято акредитация е с ограничен или
временно ограничен обхват, получава сертификат за акредитация и приложението към него
с ограничен или временно ограничен обхват.
При спиране на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и на приложението към него в 14-дневен срок
от получаване на заповедта и да спре позоваването си на акредитация независимо дали е
оспорило, или не заповедта.
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5.4.2. Обстоятелства за спиране/временно
ограничаване на акредитацията.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ спира/временно ограничава
акредитацията:
a) в срок до един месец от установяване на
едно от следните обстоятелства:
· констатиране на значително несъответствие, свързано със спазване на правилата
за използване на акредитационния символ
на ИА БСА (BAS QR 5);
· констатиране на несъответствия, които
водят до заключение, че дейността на
органа за оценяване на съответствието
не осигурява необходимото качество на
предоставяните усл у ги, вк лючително
достоверността на издаваните от него
документи;
· о трицателна оценка на анализ и план за
изпълнение на коригиращи действия;
· неполучаване на сертификат за акредитация и приложение към него в срок 15 дни
от уведомяването на ООС чрез факс и/
или електронна поща.
b) при несъответствие с изискванията за
акредитация (т. 3) от страна на ООС и непредприемане на ефикасни коригиращи действия
в определения срок (т. 4.3.5.2);
c) при неспазване от страна на ООС на
неговите задължения, посочени в т. 8.1 и т. 8.2;
d) при други обстоятелства по преценка
на изпълнителния директор на ИА БСА (например при промени, които имат временно
отрицателен ефект върху акредитацията, като
промени в правен статут, ръководен персонал,
технически средства, политика, управление,
структура и др.);
e) при писмено заявление от акредитираното
лице за спиране на акредитацията/временно
ограничаване на акредитацията;
f) когато се потвърди основателността на
жалба, подадена срещу ООС;
g) при установяване, че ООС извършва сертификация по стандарти, които се използват
за акредитация на ООС, например ISO 17025,
ISO 15189 и др.;
h) при незаплащане на услугите по акредитация в срок съгласно условията, определени
в BAS QR 8.
5.4.3. Възстановяване на акредитацията.
След официално изявено желание от ООС
за възстановяване на акредитацията в срок
до 5 месеца от датата на заповедта за спиране
или временно ограничаване на обхвата на
акредитация ИА БСА извършва извънредна
оценка на място. Ако по време на тази оценка
ООС не успее да демонстрира съответствие с
изискванията за акредитация или ако липсва
изявено желание от страна на ООС за възстановяване на акредитацията, ИА БСА преминава
към отнемане или ограничаване обхвата на
акредитацията (вж. т. 5.4.5).
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В случаите на временно ограничаване на
обхвата на акредитация или спиране на акредитацията на основание на чл. 36 ЗНАООС по
време на извънредна оценка за възстановяване
на акредитацията се допуска констатиране на
несъответствия, които следва да бъдат ефикасно закрити в срок съгласно т. 4.3.5.2 от тази
процедура.
Решението за възстановяване на акредитацията се взема от изпълнителния директор
въз основа на предложение в доклад от оценка
на екипа.
5.4.4. Ограничаване на акредитацията.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ извършва ограничаване на
обхвата на акредитация, когато обективни
доказателства, установени по време на оценки на място или по друг начин, показват, че
акредитираното лице не съответства на изискванията за акредитация за определена част
от акредитирания обхват, но това не влияе на
възможността му да извършва дейността си
по останалата част от обхвата или в срока на
временното ограничаване на обхвата на акредитацията и акредитираното лице не успее
да докаже възможността си да извършва дейностите, за които временно му е ограничена
акредитацията.
5.4.4.1. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ ограничава акредитацията при:
a) неспазване на изискванията за акредитация (т. 3) от страна на ООС и неизвършване на
ефикасни коригиращи действия в определения
срок (т. 4.3.5.2), отнасящи се за част от обхвата
на акредитация; неспазването на изискванията
не трябва да влияе върху останалата част от
обхвата на предоставената акредитация (дейности на ООС и области (офиси/помещения);
b) писмено заявление от акредитираното лице за ограничаване на акредитацията,
придружено от оригиналите на сертификата
за акредитация и на приложението към него.
5.4.4.2. Възстановяване на акредитацията.
Органът за оценка на съответствието може да
възстанови обхвата/областта на предоставената
му акредитация чрез процедура по възстановяване на обхвата на акредитация (т. 5.4.3), но
не по-късно от 6 месеца от датата на влизане
в сила на заповедта за временно спиране/ограничаване на обхвата на акредитация.
5.4.5. Отказ за предоставяне на акредитация,
разширяване обхвата на акредитацията или преакредитацията и отнемане на акредитацията.
Отказ за предоставяне на акредитация,
разширяване обхвата на акредитацията или
преакредитацията и отнемане на акредитацията
е процес, при който заявеният/предоставеният обхват на акредитация е отказан/напълно
прекратен (отнет).
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Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ отказва/отнема акредитация,
когато акредитираното лице или кандидатът
за акредитация:
a) е в невъзможност да извършва дейностите,
за които е акредитирано или кандидатства;
b) н е изпълнява или не поддържа едно
или повече от изискванията за акредитация (т. 3), което води до заключение,
че дейността на органа за оценяване на
съответствието, компетентността му и
системата за управление не са в състояние да осигурят необходимото качество
на предоставяните услуги, включително
достоверността на издаваните от него
документи;
c) в период на акредитация се позовава в
дейността си на акредитация за неакредитиран обхват;
d) п ри неспазване от страна на ООС на неговите задължения, посочени в т. 8.1 и т. 8.2
(само при първоначална акредитация);
e) у мишлено предоставя невярна информация, преднамерено и съзнателно нарушава правилата за акредитация, издаде
неистински или преправен документ или
документ с невярно съдържание;
f) компрометира агенцията със свои действия
или бездействия, включително ако агенцията прецени, че нарушения от страна
на ООС на нормативни изисквания биха
компрометирали ИА БСА;
g) О рганът за оценка на съответствието не
е успял в определения период да демонстрира съответствие с изискванията за
акредитация или не уведоми за желанието
си за възстановяване на акредитацията в
посочения в т. 5.4.3 срок;
h) О рганът за оценка на съответствието не
е получил сертификата за акредитация в
срок до един месец след спиране поради
неполучаване;
i) не заплаща услугите по акредитация съгласно утвърдения ценоразпис;
j) п исмено заявление от ООС за отнемане на
акредитацията или отказ от акредитация;
изпълнителният директор е длъжен да се
съобрази с желанието на ООС независимо
дали има обективни причини за това.
При отнемане на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и приложението към него в 14-дневен срок от
получаване на заповедта и да спре позоваването
си на акредитация независимо дали е оспорило,
или не заповедта.
За органите по сертификация отнемането на акредитацията означава, че те трябва
да оттеглят/прекратят всички сертификати,
предоставени под акредитация в рамките на
два месеца от датата на отнемане. Органите по
сертификация трябва да представят в агенцията
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списък на предоставените от тях сертификации с доказателства за тяхното оттегляне/
прекратяване.
Лице, чиято акредитация е отнета, може
да кандидатства отново за акредитация не порано от 3 (три) месеца от датата на влизане
в сила на заповедта за отнемане на акредитация и представяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията
за акредитация.
5.4.6. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ информира IAF за
всяко свое решение със съответните мотиви за:
· спиране или отнемане на акредитацията
във връзка с т. 5.4.2 g) и т. 5.4.5.d) от тази
процедура;
· решение по възражение, свързано с т. 5.4.2.g)
и т. 5.4.5.d) от тази процедура.
6. Преакредитация
Преакредитация е последващо потвърждаване на компетентността на акредитирано лице
по същия нормативен акт, стандарт или ръководство, определени в издадения сертификат
за акредитация.
Не по-късно от 8 месеца преди изтичане
валидността на акредитация ООС трябва да
подаде заявление за преакредитация в ИА БСА,
както е посочено в т. 4.1.
Ако кандидатът за преакредитация желае
да бъде извършена преакредитация с разширяване на обхвата (т. 7а) от тази процедура),
заявлението следва да бъде подадено в срок
до 9 месеца преди изтичане на валидността
на сертификата.
При заявено желание за преакредитация и
разширяване на обхвата в ИА БСА се представят
всички приложения с маркиране (почерняване)
на новата информация в тях.
Ако ООС пропусне да подаде заявлението за
преакредитация в определения срок, се следва
процедурата при първоначална акредитация,
за което кандидатът трябва изрично да заяви
желание с подаване на заявление за първоначална акредитация по т. 4.1. В този случай ООС
губи регистрационния номер на предоставения
му сертификат за акредитация.
Преакредитацията е подобна на оценката
на място за първоначална акредитация. Процесът на оценяване следва правилата, описани
от т. 4.3.3 до т. 4.3.7 на тази процедура, като
при оценката се взема под внимание представянето на ООС през периода на валидност на
сертификата за акредитация.
При откриване на процедура за преакредитация агенцията извършва преакредитацията
по реда т. 4.1 в срок до изтичане валидността
на сертификата на вече предоставената акредитация.
В случай че агенцията не извърши преакредитация в срок до изтичане на валидността на
предоставената акредитация поради зависещи
от нея обстоятелства, по искане на заявителя
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изпълнителният директор на агенцията със
заповед удължава до 6 месеца срока на валидност на сертификата за акредитация.
Удължаването на срока на валидност на
акредитацията е по предложение на водещия
оценител, провел последната оценка на място, след анализ на изпълнението на следните
изисквания от страна на ООС:
1. спазен срок за подаване на заявлението
за преакредитация;
2. спазен срок за изплащане на всички финансови задължения;
3. липса на значителни несъответствия или
при наличие на такива, приет подробен план
за тяхното изпълнение.
7. Разширяване на обхвата
Разширяване обхвата на акредитация е
допълнение към предоставен обхват или към
области на акредитация съгласно критериите
за акредитация, по който ООС е акредитиран.
Акредитираните лица могат да подават заявления за разширяване обхвата на акредитацията си съгласно изискванията на нормативния
акт, стандарта или ръководството, по което са
акредитирани, по реда и в сроковете по т. 4.1
през целия период на своята акредитация, с
изключение на случаите по т. 4.1.4.
Акредитираното лице трябва да подаде заявление за акредитация с отбелязване „разширяване на обхвата“ с всички документи, изброени
в съответния списък по т. 4.1.1 с маркиране
(почерняване) на новата информация.
Процесът по разширяване на предоставената акредитация започва след откриване на
процедура за разширяване на обхвата съгласно
т. 4.1.3.2.
Разширяване на обхвата на акредитация се
извършва чрез:
1. разширяване обхвата на акредитираната
област на дейност;
2. разширяване обхвата на акредитацията
в нова област на дейност, което включва ново
местонахождение на извършваната дейност.
В зависимост от големината и естеството
на исканото разширяване ИА БСА решава как
да процедира по отношение на оценката на
място за всеки конкретен случай, но основните
правила са следните:
a) при заявено разширяване на обхвата на
акредитация в предоставения обхват оценката
за разширяване може да се извърши по време
на оценки при планов надзор и преакредитация,
като при планов надзор е необходимо процедурата за разширяване на обхвата на акредитация
да бъде открита най-малко два месеца преди
планирания надзор; в тези случаи възможността
за разширяване на обхвата на акредитация е
до 35 % от предоставения обхват;
b) при заявено разширяване на обхвата на
акредитация над определените в т. 7а) възможности и/или в нова област на акредитация (включително офиси/помещения, в които

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

ООС извършва дейности по оценяване на съответствието) се извършва оценка на място за
разширяване на обхвата (област).
8. Задължения
8.1. Задължения на заявителя или на акредитирания ООС.
Заявителят или акредитираният ООС е
длъжен да:
a) е винаги в съответствие с изискванията за
акредитация за целия обхват на предоставената акредитация и за всички области
(офиси/помещения) под акредитация;
b) с леди за настъпили изменения и/или допълнения в изискванията за акредитация
и привежда дейността си в съответствие с
тях в определения срок/преходен период;
c) п редоставя всяка поискана от ИА БСА
информация в определения срок;
d) о сигурява всички необходими условия
за работа на екипите по оценяване и по
надзор, включително предоставяне на възможност за преглед на документацията,
достъп до персонала и до всички места,
записи, доклади от вътрешни одити и др.;
e) и нформира ИА БСА относно изисквания
за сигурност, безопасност, хигиена, здраве
и осигурява своевременно необходимите
лични предпазни средства за извършване
на оценките на място;
f) п рави възможно извършването на наблюдение (witness) на неговата дейност от
страна на екипа оценители на ИА БСА;
g) п риема по време на оценка или наблюдение присъствието на наблюдатели за
целите на обучение, мониторинг, при
партньорски оценки и т.н.;
h) разкрива съдържанието на създадени от
ИА БСА доклади, писма, сертификат или
обхват на акредитация на трети страни,
като представя цялото съдържание на
документа, а не част от него;
i) не компрометира с действия или изказвания акредитацията на органи за оценяване
на съответствието и ИА БСА;
j) не издава неправомерно протоколи, сертификати/доклади, свидетелства, които
имат статут на официални документи по
силата на закона;
k) н е огласява и не предоставя невярна
информация по отношение на статута
си на акредитиран ООС в средства за
комуникации, документи, проспекти,
реклами и др.;
l) не използва акредитационния символ на
ИА БСА в нарушение на правилата за
ползването му;
m) п реустанови използването на акредитацията в дейността си, включително
в дейност с цел реклама при изтичане
на срока на валидност на Сертификата
за акредитация, при спиране или при
отнемане на акредитацията.
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n) в
 ърне оригиналите на Сертификата и
Заповедта за акредитация до 14 дни от
получаване на уведомлението/дата на изтичане на валидността на акредитацията
при отнемане, ограничаване, включително временно ограничаване на обхвата на
акредитацията или след изтичане срока
на акредитация;
o) з аплаща стойността на услугите, предоставяни от ИА БСА, в сроковете и по реда,
определени в Ценоразпис на услугите по
акредитация на ИА БСА (BAS QR 8);
p) з аплаща на всеки член на екипа по оценяване или по надзор за всеки отделен
случай пътни, дневни и квартирни пари
съгласно Наредба за командировките в
страната; на включени в екипа водещ оценител/технически оценител или експерт
от друг национален орган по акредитация
да заплаща пътни, дневни и квартирни
съгласно предварителна договорка;
q) у частва в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност при спазване
на изискванията от BAS QR 18;
r) не поставя водещите оценител/технически
оценители/експерти, действащи от името
на ИА БСА, в ситуации, които могат да
компрометират тяхната безпристрастност
и обективност или да застрашат тяхното
здраве и безопасност.
8.2. Задължения на акредитирани ООС при
промени на условията, при които е предоставена акредитацията.
Акредитираният ООС трябва да информира ИА БСА за всяка значителна промяна на
условията, при които е предоставена акредитацията, в срок до 15 дни от настъпването є.
Органът за оценка на съответствието следва да
оцени значимостта на всяка промяна от гледна
точка на влиянието є върху акредитираните
дейности, като вземе предвид, че в зависимост
от естеството на промяната ИА БСА може
да извърши извънредна оценка по документи
или на място.
Без да се ограничава до изброеното, значителни промени са:
a) промяна в собственик;
b) промяна в юридическия статут;
c) промяна в ръководството на ООС;
d) п ромяна в основен персонал, като ръководители на структурни звена в ООС,
персонал, оправомощен да взема решения,
персонал със специфични и уникални за
ООС функции;
e) п ромяна в офис/помещение и специфични
и уникални за ООС технически средства.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ констатира значително несъответстие при наличие на промяна от по-горе
изброените, за които не е уведомена в срок.
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В случай на установяване на значителни
промени, за които ИА БСА не е уведомена, се
извършва извънредна оценка на място, която
може да бъде и в рамките на провеждаща се
оценка на място на ООС. Дължимите суми
за извънредна оценка се заплащат от ООС
съгласно Ценоразпис на услугите, извършвани
от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“.
8.3. Задължения на ИА БСА.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ е длъжна:
a) да извърши оценяване съгласно приложимите изисквания за акредитация, като го
планира и подготови по такъв начин, че
оценяването да бъде осъществено навреме
и да е надеждно;
b) да не предоставя поверителна информация за определен ООС извън органа по
акредитация без писменото съгласие на
ООС, освен когато законът изисква или
позволява предоставяне на такава информация без неговото съгласие; във връзка
с партньорството на ИА БСА в рамките
на ЕА ИА БСА може да предоставя документи на ООС на други национални
органи по акредитация;
c) да уведомява заявителя или акредитирания
ООС за хода на всеки етап от процедурата съгласно определените правила и при
поискване от ООС;
d) да съгласува с ООС състава на екипа от
оценители в срок и по начин, определени
в процедурата;
e) да публикува и да поддържа актуални
данни за акредитираните ООС на своята
интернет страница;
f) екипът от оценители трябва да се ограничава само до определените му правомощия
във връзка с конкретната оценка;
g) ч леновете на екипа не трябва да приемат
подаръци, вещи, предмети и др. от ООС,
за да не се компрометира тяхната безпристрастна, независима и обективна оценка;
h) а ко по време на оценка или наблюдение член от екипа на ИА БСА узнае за
престъпление от ООС или от негово име,
директно свързано с обхвата на оценката,
е длъжен да докладва в ИА БСА, за да
се вземе решение за бъдещите действия;
i) в секи водещ оценител/технически оценител или експерт, имащ достъп до документи на ООС, е длъжен да подпише
декларация за конфиденциалност; ООС
може да получи копие от декларацията
при поискване;
j) да информира ООС за настъпилите изменения и/или допълнения в изискванията
за акредитация чрез информационната
система по т. 3.6;
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k) д
 а включи акредитираните проверяващи
по околна среда в публичния регистър на
проверяващите по околна среда съгласно
чл. 135, ал. 2 от Закона за опазване на
околната среда и да уведоми компетентния
орган за настъпилите изменения.
9. Спорове, жалби, възражения, обжалване
9.1. Спорове.
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ разглежда като спорове възникнали различия в мненията на акредитираните
ООС или кандидатите за акредитация, от една
страна, и от друга – ИА БСА, по отношение на:
a) интерпретация на изискванията на стандарт/Ръководство на ЕА, ISO/IEC и Регламенти
(ЕО);
b) интерпретация на документи от системата
за управление на ИА БСА.
Органът за оценка на съответствието трябва
да уведоми писмено изпълнителния директор на
ИА БСА за съществуване на спор по определен
въпрос не по-късно от 10 дни от момента на
възникване на спора.
Изпълнителният директор на ИА БСА след
консултация с въвлечените в спора страни се
стреми да постигне съгласие между тях. Ако
е необходимо, спорните въпроси се разглеждат
и обсъждат на съответния ТКА, преди да се
вземе решение по тях. Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“ информира
ООС писмено за резултата в рамките на 20 дни
от регистриране на спора.
Спор, който води до неблагоприятно решение за съответния ООС, може да прерасне в
жалба/възражение.
9.2. Жалби.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ разглежда като жалба всяко
изразяване на неудовлетвореност, различно от
възражение, от страна на лице или организация, свързано с действията на ИА БСА или на
акредитиран от нея ООС, на което се очаква
отговор. Жалбите се разглеждат по реда на
Процедура BAS QR 25.
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ разглежда като сигнал всяка
жалба, свързана с дейността на акредитирани
или кандидатстващи за акредитация ООС по
отношение на спазване на изискванията за
акредитация или публикувани или огласени
критични материали в средствата за масово
осведомяване, заблуждаващо използване на
акредитацията в рекламни материали и др.,
некоректно позоваване на акредитацията и др.
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ разглежда само подадени в писмена форма жалби с необходимата обосновка,
от точно идентифицирани подател и обект на
жалбата. Подателят на жалбата се информира
писмено за резултата от разглеждането є в
срок до 1 месец след получаването на жалбата.
9.3. Възражения.
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9.3.1. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ разглежда като възражение всяко искане, изразено от ООС за
преразглеждане на всяко неблагоприятно решение, взето от ИА БСА, свързано с желания
статут на акредитация. Неблагоприятните
решения включват:
– о тказ от откриване на процедура за акредитация;
– непредоставяне на част от заявения обхват за акредитация/преакредитация или
разширяване;
– о тказ от акредитация, преакредитация,
разширяване на обхвата на акредитация;
– о тнемане на акредитация;
– спиране на акредитацията;
– ограничаване на обхвата на акредитация
или временно ограничаване на обхвата
на акредитация;
– всяко друго действие, което възпрепятства
получаването на акредитация, включително мълчалив отказ.
9.3.2. Възраженията се отправят в писмена
форма с необходимата обосновка до Комисията по възражения (КВ) чрез изпълнителния
директор на ИА БСА в 7-дневен срок от датата
на съобщаване на съответния акт и се регистрират в деловодството на агенцията с входящ
номер и дата.
9.3.3. В 7-дневен срок от получаване на
възражението изпълнителният директор на
БСА може да преразгледа въпроса и да оттегли
сам оспорвания акт или да го измени, или да
издаде съответния акт, ако такъв не е издаден,
или да сезира КВ, като резолира съответното
възражение до председателя и заместник-председателя на СА.
9.3.4. Комисията по възражения провежда
закрито заседание в офиса на ИА БСА и работи
при спазване на изискванията на ЗНАООС,
правила за работа на Комисия по възражения
и тази процедура за акредитация.
9.3.5. Комисията по възражения преценява
правилността и законосъобразността на оспорвания акт и се произнася по възражението
чрез изготвяне на писмено обосновано и мотивирано решение. Срокът за произнасянето
на КВ и изготвяне на писмено обоснованото
мотивирано решение е до 1 месец от датата
на постъпване на възражението.
9.3.6. Председателят на КВ предоставя решението на изпълнителния директор на ИА
БСА и на лицето, подало възражението, в
срок до 3 работни дни от датата на вземане
на решение на КВ.
9.3.7. Решението на КВ е задължително за
изпълнителния директор на ИА БСА.
9.4. Обжалване.
9.4.1. Решенията на изпълнителния директор
за отказ от акредитация, преакредитация или
от разширяване на обхвата на акредитация,
за ограничаване, временно ограничаване или
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спиране или отнемане на акредитацията подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9.4.2. Лицата могат да подадат жалба до
съда, след като е изчерпана възможността по
чл. 13, ал. 2 или е изтекъл срокът по чл. 13,
ал. 1 ЗНАООС.
10. Допълнителни указания
10.1. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ не носи отговорност
за настъпили имуществени и неимуществени
вреди за ООС, които са следствие на неуспех
от негова страна да демонстрира съответствие
с изискванията за акредитация.
10.2. При забавяне за срок от 3 месеца на
процедурата за акредитация от страна на кандидата за акредитация ИА БСА предприема
действия за едностранно прекратяване процедурата за акредитация.
10.3. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ създава досие на ООС,
включващо документи с всички приложения
към BAS QR 2, всички документи, създавани
от ИА БСА във връзка с процедурата за акредитация, и цялата кореспонденция между
БСА и ООС.
10.4. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ съхранява досието
на ООС за срок 5 години, считано от датата
на предоставяне на акредитация/отказване на
акредитация.
10.5. На всеки етап от процедурата за акредитация ООС може да се откаже от услугите
на агенцията, като заплати на ИА БСА дължимите към момента на отказа суми съгласно
Ценоразписа на ИА БСА.
11. Преходен период
Точка 5.4.6 влиза в сила след установяване
на членство на ИА БСА в IAF.
12. Използвани съкращения
БДС EN ISO/IEC 17011 – Оценяване на
съответствието. Общи изисквания за органи,
извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011).
ИА БСА или агенцията – Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“.
ЕА – Европейската организация за акредитация.
FALB – Форум на органите по акредитация
и лицензиращите органи.
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ЕА MLA – многостранно споразумение за
взаимно признаване на ЕА.
ЕА-2/13 – Ръководство ЕА-2/13 „Политика
на ЕА за трансгранично сътрудничество между
членовете на ЕА“ (EA Cross Frontier Policy for
Cooperation between EA Members).
ЗНАООС – Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
(ДВ, бр. 41 от 2010 г.).
Медицинска лаборатория – лаборатория за
биологично, микробиологично, имуннологично,
химично, имунно-хематологично, хематологично, биофизично, цитологично, патологоанатомично и други изследвания на материали,
получени от човешкото тяло с цел получаване
на информация за диагноза, профилактика и/
или лечение на заболяване при оценяване на
здравословното състояние на човека и която
може да предоставя насоки, обхващащи всички аспекти от лабораторните изследвания,
включващи интерпретация на резултатите и
препоръки за бъдещи подходящи изследвания.
НОА – национален орган по акредитация
на страна – членка на Европейския съюз,
определен в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 765/20 08 – Регламент (ЕО) № 765/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
9 юли 2008 г. за определяне на изискванията
за акредитация и надзор на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L
218/30 от 13 август 2008 г.).
ООС – 	О ргани за оценяване на съответствието.
ОСПл – О рган по сертификация на персонал.
ОСП – 	Орган по сертификация на продукти.
ОСС – 	О рган по сертификация на системи
за управление.
ПОС – 	П роверяващи по околна среда
(EMAS).
ВО – 	 Верификационни органи.
СА – 	 Съвет по акредитация.
ТКА – 	Технически комитет за акредитация.
КА – 	 Комисия по акредитация.
КВ- – 	 Комисия по възражения.
Изпълнителен директор:
Кръстю Руйнеков
8906
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-99
от 12 декември 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
детска градина „Симба“ – София, изменям Заповед № РД-14-135 от 19.07.2012 г. (ДВ, бр. 59 от
2012 г.), както следва:
Думите: „Детската градина се управлява и
представлява от Ралица Николаева Стамова“ се
заменят със: „Детската градина се управлява и
представлява от Катя Стойчева Барулова“.
За министър:
В. Кастрева
8936
ЗАПОВЕД № РД-14-100
от 12 декември 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 3 и 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища и с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частна целодневна детска градина „Джани
Родари“ – София, изменям Заповед № РД-14-14 от
16.03.2006 г. (ДВ, бр. 28 от 2006 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-155 от 28.07.2006 г. (ДВ, бр. 66
от 2006 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-84
от 18.05.2007 г. (ДВ, бр. 45 от 2007 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-3 от 7.01.2010 г. (ДВ, бр. 10
от 2010 г.), както следва:
Думите: „Детската градина се управлява и
представлява от Ваня Йорданова Мадамлиева“
се заменят със: „Детската градина се управлява
и представлява от Румянка Тодорова Тодорова“.
За министър:
В. Кастрева
8937

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-895
от 24 ноември 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) с цел опазване на вековно дърво:

1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Бял бор (Pinus sylvestris) на възраст около
128 години, с височина около 30 м, обиколка
на ствола – 2 м, намиращо се в поземлен имот
№ 000150 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Трекляно, ЕК АТТЕ
73047, община Трекляно, област Кюстендил. Вековното дърво е с координати X = 4585816,423,
Y = 8439596,504 в координатна система 1970 г.
1.2. Бял бор (Pinus sylvestris) на възраст около
128 години, с височина около 30 м, обиколка на
ствола – 2,55 м, намиращо се в поземлен имот
№ 000150 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Трекляно, ЕК АТТЕ
73047, община Трекляно, област Кюстендил. Вековното дърво е с координати X = 4585816,423,
Y = 8439596,504 в координатна система 1970 г.
1.3. Бял бор (Pinus sylvestris) на възраст около
128 години, с височина около 30 м, обиколка
на ствола – 3 м, намиращо се в поземлен имот
№ 000150 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Трекляно, ЕК АТТЕ
73047, община Трекляно, област Кюстендил.
Вековното дърво е с координати X = 4585816,423,
Y = 8439596,504 в координатна система 1970 г.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Перник, да осигури обозначаването на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Василева
8911
ЗАПОВЕД № РД-896
от 24 ноември 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) с цел опазване на вековно дърво:
1. Обявявам за защитено дърво благун (Quercus
frainetto) на възраст около 250 години, с височина около 15 м, обиколка на ствола – 3,02 м,
намиращо се в поземлен имот № 10.157 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Софийци, ЕК АТТЕ 68120, община
Джебел, област Кърджали. Вековното дърво е
с координати X = 4535734,978, Y = 9411447,2 в
координатна система 1970 г.
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2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначаването на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Василева
8912
ЗАПОВЕД № РД-897
от 24 ноември 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) с цел опазване на вековно дърво:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora)
на възраст около 450 години, с височина около
13 м, обиколка на ствола – 4,40 м, намиращо се
в УПИ ІV, кв.10 от регулационния план на с.
Остър камък, ЕКАТТЕ 54448, община Харманли,
област Хасково. Вековното дърво е с координати
X = 4573770,952, Y = 9452241,475 в координатна
система 1970 г.
1.2. Цер (Quercus cerris), на възраст около 300
години, с височина около 15 м, обиколка на
ствола – 3,50 м, намиращо се в поземлен имот
№ 000036 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Горноселци, ЕКАТТЕ
16941, община Ивайловград, област Хасково. Вековното дърво е с координати X = 4535082,546,
Y = 9462511,102 в координатна система 1970 г.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначаването на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Василева
8910
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1639
от 22 декември 2014 г.
за удъл ж аване на срока за реа лизаци я на
пури и пурети, предназначени за реализация
на вътрешния пазар, облепени с бандерол по
образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1785 от
19.11.2008 г. (ДВ, бр. 104 от 2008 г.), и цигари
и тютюн за пушене (за лула и цигари), предназначени за реализация на вътрешния пазар,
облепени с бандерол по образец, утвърден със
Заповед № ЗМФ-1624 от 14.12.2009 г. (ДВ, бр. 102
от 2009 г.)
На основание чл. 64, ал. 6 и 7 от Закона за
акцизите и данъчните складове нареждам:
1. Удължавам срока за реализиране на тютюневи изделия:
а) пури и пурети, облепени с бандерол, утвърден със Заповед № ЗМФ-1785 на министъра на
финансите от 19.11.2008 г. (ДВ, бр. 104 от 2008 г.),
считано до 30 юни 2015 г. включително;
б) цигари и тютюн за пушене (за лула и цигари), облепени с бандерол, утвърден със Заповед
№ ЗМФ-1624 на министъра на финансите от
14.12.2009 г. (ДВ, бр. 102 от 2009 г.), считано до
31 март 2015 г. включително.
2. Контрола върху изпълнението на заповедта
възлагам на директора на Агенция „Митници“.  

9033

Министър:
Вл. Горанов

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 662
от 13 октомври 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 30 от заседание, проведено
на 4.09.2014 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредба за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 327227578730/01.08.2014 г. за детска
количка в комплект с кошница за кола, модел BSF08, в четири разцветки – червено/черно; розово/
сиво; светлосиньо/небесносиньо и зелено/кафе,
шаси от метална тръбна конструкция с предните
две двойни колела и единични задни, с двойна
дръжка (основна външна и вътрешна за закреп
ване на пластмасова поставка за чаши), сенник
с прозорче и голям кош за багаж, в единична
транспортна опаковка картонен кашон, страна на
произход Китай, издаден от Изпитвателен център
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„Алми тест“, София, и експертно мнение от Майя
Стойчева, ИЦ „Алми тест“, установяващи, че
детската количка не отговаря на физико-механичните изисквания за безопасност, отразени в БДС
EN 1888:2012 „Изделия за отглеждане на малки
деца. Колесни средства за придвижване на деца
(детски колички). Изисквания за безопасност и
методи за изпитване“, по следните показатели:
1. По БДС EN 1888:2012, т. 8.1.1.1.1 – Пригодност на количка – колички, предназначени за
новородени – Количката не изпълнява изискванията за безопасност. Това може да доведе до
неправилно ползване на количката за деца под
6 месеца, а тя е неподходяща за тази възрастова
група.
2. По БДС EN 1888:2012, т. 8.1.1.1.2 – Пригодност на количка – колички, предназначени за деца
над 6 месеца – Предупреждението, че количката
е подходяща за деца над 6 месеца липсва. Това
може да доведе до неправилно ползване от помалки деца и опасност от нараняване.
3. По БДС EN 1888:2012, т. 8.1.1.1.3 – Места
за сядане – ъгълът между мястото за сядане и
облегалката е по-малък от 95°. Това води до неправилна позиция на седене на детето – наведено
напред с прехвърлена тежест върху предпазните
колани и представлява опасност от нараняване.
4. По БДС EN 1888:2012, т. 8.1.3.1.1 – Система
за задържане – Системата за задържане не изпълнява изискванията за безопасност за ефективност
на системата за задържане, за закрепване на
системата към седалката на детската количка
и за ефективност на системата за регулиране,
което може да доведе до нараняване на детето
в количката.
5. По БДС EN 1888:2012, т. 8.2.1.2 – Опасност
от захващане. Дупки и отвори – В защитеното
пространство на детската количка има опасни
дупки и отвори, което може да доведе до нараняване на детето в количката.
6. По БДС EN 1888:2012, т. 8.3.1 – Опасност от
движещи се части – Изисквания – В защитеното
пространство на количката има опасни места на
срязване и притискане  между твърди елементи,
което може да доведе до нараняване на детето
в количката.
7. По БДС EN 1888:2012, т. 8.3.3.4 – Изисквания за закрепване на кошове, седалки и столчета
за кола към шасито – Количката не изпълнява
изискванията за безопасност за закрепване на
кошове, седалки и столчета за кола към шасито,
което може да доведе до нараняване на детето
в количката.
8. По БДС EN 1888:2012, т. 8.6.1 – Опасности
от задушаване – вътрешна тапицерия на кошчето или седалката – Вътрешната тапицерия на
количката не е опъната и  представлява риск от
задушаване на детето в количката.
9. По БДС EN 1888:2012, т. 8.7 – Опасни краища
и издадени части – Количката има части с остри
ръбове и мустаци в защитеното пространство,
което представлява риск от нараняване на детето
в количката.
10. По БДС EN 1888:2012, т. 8.10.1.1 – Конструктивна устойчивост – дръжки за носене,
места за закрепване на дръжки и свалящи се
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седалки – Количката не издържа изпитването,
което представлява риск от нараняване на детето
в количката.
11. По БДС EN 1888:2012, т. 8.10.2.1 – Конструктивна устойчивост – якост и издръжливост
на приспособления за закрепване.  Количката не
издържа изпитването, което представлява риск
от нараняване на детето в количката.
12. По БДС EN 1888:2012, т. 9 – Устойчивост на
маркировките – Върху количката няма нанесени
задължителните маркировки.
13. По БДС EN 1888:2012, т. 10 и 10.1 – Информация за продукта – Върху количката няма
нанесени задължителните маркировки.
14. По БДС EN 1888:2012, т. 10.2 – Върху количката няма нанесени задължителните маркировки.
15. По БДС EN 1888:2012, т. 10.4 – Липсват
инструкции за употреба на български език,
предвид на което стоката представлява сериозен риск от нараняване, застрашаващо здравето
и безопасността на потребителите (малки деца),
поради което нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на описаната
детска количка в комплект с кошница за кола,
модел BS-F08, представляваща сериозен риск
за здравето и безопасността на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

8966

Председател:
В. Златев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1045-ОЗ
от 3 декември 2014 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса
за застраховането и на основание чл. 13, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за
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Комисията за финансов надзор и чл. 29, ал. 3 и
5 от Кодекса за застраховането, Комисията за
финансов надзор реши:
Издава на „Групама Застраховане“ – ЕАД,
ЕИК 131421443, със седалище и адрес на управление
гр. София 1124, район „Средец“, бул. Цариградско
шосе 47А, бл. В, ет. 3, допълнителен лиценз по
т. 7 на раздел ІІ от приложение № 1 към Кодекса
за застраховането – застраховка „Товари по време
на превоз (включително стоки, багаж и други)“:
Всяка щета или загуба, нанесена на товари по
време на превоз, без оглед на вида на транспорта.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132,
ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 АПК решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
8921

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1595
от 11 декември 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3303 от 11.12.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на Министерството на вътрешните работи – ОД
„Полиция“ – Плевен, представляващ: поземлен
имот № 079111 с площ 55 511 кв. м, намиращ се
в местността Саръ меше, землището на с. Върбица, община Плевен, област Плевен, ведно с
построените в него:
а) птичарник № 1 – метална конструкция със
застроена площ 756 кв. м;
б) птичарник № 2 – рамкова конструкция със
застроена площ 1300 кв. м, и
в) трафопост – масивна конструкция със застроена площ 32 кв. м.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
8867
РЕШЕНИЕ № 1596
от 11 декември 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3304 от 11.12.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на Министерството на вътрешните работи – ОД
„Полиция“ – Плевен, представляващ: поземлен
имот № 000517 с площ 6167 кв. м, намиращ се
в землището на с. Буковлък, община Плевен,
област Плевен, ведно с построената в него битова сграда – масивна конструкция със застроена
площ 162 кв. м.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
8868

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 689
от 23 октомври 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Г-11 от 6.03.2013 г. от Георги Маринов
Стоев като собственик на УПИ VI-584,445 – „За
ресторант, хотел и жилища“ (имоти с идентификатор 68134.2047.445 и 68134.2047.584), кв. 1,
в.з. Симеоново-изток с искане за разрешаване
изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за създаване на
УПИ IX-584 – „За ресторант, хотел и жилища“, и
VI-445 – „За ресторант, хотел и жилища“.
Към заявлението са представени: нотариален
акт № 156, том VI, peг. № 10091, дело № 963 от
11.10.2007 г. за поземлен имот № 445 на името
на Георги Маринов Стоев; нотариален акт № 81,
том I, peг. № 2107, дело № 81 от 10.11.1998 г. за
поземлен имот № 490 на името на Георги Маринов Стоев; нотариален акт № 149, том XXXVIII,
дело № 7427 от 8.04.1993 г. за 795/2915 ид.ч. от
имот № 375 на името на Георги Маринов Стоев;
нотариален акт № 40, том I, peг. № 1543, дело
№ 36 от 7.03.2003 г. за УПИ V-534 на името на
Върбан Ангелов Керемидчиев и Любомир Ангелов Керемидчиев; договор за продажба на частна
общинска собственост № РД-561-566 от 6.07.2004 г.,
с който Столична община продава на Георги
Маринов Стоев правото на собственост върху
реална част от имот без пл. № с площ 26 кв. м,
придаваема към УПИ VI-584; скица, издадена
от район „Витоша“ за УПИ V-534 и VI-584, 445;
мотивирано предложение за исканото изменение
с обяснителна записка.
Със заявление вх. № ГР-94-Г-11 от 5.07.2013 г.
от Георги Стоев допълнително са представени
скици от кадастралната карта, издадени от СГКК
за поземлен имот с идентификатор 68134.2047.445
и 68134.2047.584 и комбинирана скица за пълна
или частична идентичност между действащия
регулационен план и имотите в кадастралната
карта.
Със заявление вх. № ГР-94-Г-11 от 12.07.2013 г.
от Върбан Ангелов Керемидчиев са представени скица от кадастрална карта, издадена от
СГКК – София, за имот 68134.2047.534 и нотариален акт № 40, том I, peг. № 1543, дело № 36
от 7.03.2003 г. и е заявено съгласие с внесеното
мотивирано предложение по отношение на задънената улица, засягаща имота му. Такова съгласие
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е заявено и от Ирина Ив. Керемидчиева и Любомир Ангелов Керемидчиев с молба-заявление
вх. № ГР-94-Г-11 от 30.12.2013 г. Представен е
нотариален акт № 61, том III, peг. № 7335, дело
№ 420 от 29.07.2003 г. за продажба на „Електроразпределение – Столично“ – ЕАД, на право на
строеж за монтиране на енергийно съоръжение – метален шкаф върху бетонов фундамент с
оборудване (МКТП).
Мотивирано предложение е разгледано и прието с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-18
от 11.03.2014 г., т. 28.
Със Заповед № РД-09-50-333 от 12.05.2014 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено
да се изработи ПУП в териториален обхват: УПИ
VI-584, 445 – „За ресторант, хотел и жилища“, и
УПИ V-534, кв. 1, в.з. Симеоново-изток – имоти
с идентификатор 68134.2047.445, 68134.2047. 584 и
68134.2047.534 по КККР на район „Витоша“ при
спазване на задължителните предписания, дадени
от отдели: „ОУП“, „БДПР“, „Правен“ и „ПУП“.
С писмо изх. № ГР-94-Г-11 от 14.05.2014 г. на
началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена на
кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и на заявителя.
Със заявление вх. № ГР-94-Г-11 от 27.05.2014 г.
е внесен за одобряване проект за ПУП – ИПР за
нови УПИ V-534, VІ-445 – „За ресторант, хотел и
жилища“, и IХ-584 – „За ресторант, хотел и жилища“, и създаване на задънена улица от о.т. 27а до
о.т. 27б, кв. 1, в.з. Симеоново-изток. Към проекта
са приложени: обяснителна записка; нотариален
акт № 156, том VI, рег. № 10091, дело № 963 от
11.10.2007 г. за поземлен имот № 445 на името
на Георги Маринов Стоев; нотариален акт № 81,
том I, рег. № 2107, дело № 81 от 10.11.1998 г. за
поземлен имот № 490 на името на Георги Маринов Стоев; нотариален акт № 149, том XXXVIII,
дело № 7427 от 8.04.1993 г. за 795/2915 ид.ч. от
имот № 375 на името на Георги Маринов Стоев;
нотариален акт № 40, том I, рег. № 1543, дело
№ 36 от 7.03.2003 г. за УПИ V-534 на името на
Върбан Ангелов Керемидчиев и Любомир Ангелов Керемидчиев; договор за продажба на частна
общинска собственост № РД-561-566 от 6.07.2004 г.,
с който Столична община продава на Георги
Маринов Стоев правото на собственост върху
реална част от имот без пл. № с площ 26 кв. м,
придаваема към УПИ VI-584; скица, издадена от
район „Витоша“ за УПИ V-534 и VI-584, 445; Заповед № РД-09-50-1043 от 25.07.2008 г. на главния
архитект на София – текстова и графична част.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
изпратен за съобщаване в район „Витоша“ с писмо
изх. № ГР-94-Г-11 от 3.06.2014 г. на началник-отдел
„ПУП“. Обявеният проект е върнат след приключена процедура по съобщаване с писмо изх.
№ 6602-218 от 24.06.2014 г. на главния архитект
на район „Витоша“ без постъпили възражения.
Приложено е съобщение по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с
подписите на заинтересуваните лица.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-49 от 1.07.2014 г.,
т. 12, с решение „Приема проекта. Изпраща за
одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС“.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
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Искането за одобряване на проекта за ПУП е
направено от заинтересованото лице по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, като собственик
на УПИ VI-584, 445 – „За ресторант, хотел и жилища“ (имоти с идентификатори 68134.2047.445 и
68134.2047.584), кв. 1, в.з. Симеоново-изток, което
се установява от приложените по преписката
документи за собственост и скици от СГКК – София. Налице е и съгласие от собственика на имот
с идентификатор 68134.2047.534, през който се
предвижда да премине новопредвидената задънена улица.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-50-09-78 от 16.03.1990 г.
на председателя на ИК на СГНС и Заповед № РД09-50-1043 от 25.07.2008 г. на главния архитект
на София.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С проекта се изменят границите на УПИ
VI-584, 445 – „За ресторант, хотел и жилища“, за
разделянето му на два урегулирани поземлени
имота по искане на собственика им – УПИ VI445 – „За ресторант, хотел и жилища“, и УПИ
IX-584 – „За ресторант, хотел и жилища“.
С оглед спазване изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ достъпът до новосъздаден УПИ
VI-445 – „За ресторант, хотел и жилища“, е решен
чрез изменение на плана за улична регулация на
улица от о.т. 27 до о.т. 34 за създаване на задънена
улица по о.т. 27а – о.т. 27б.
Новосъздадената улица засяга имот с идентификатор 68134.2047.534 и води до изменение
границите на УПИ V-534, чиито собственици са
заявили съгласие с това предложение.
Лицето (изход) към улица на УПИ IХ-584 – „За
ресторант, хотел и жилища“, се осигурява по
действаща и по новосъздадена улична регулация.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното за разрешаване изработването
на ПУП – ИПР е налице основание по чл. 15,
ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
Регулационните граници на УПИ – предмет на
плана към съседните имоти, и УПИ не се изменят.
Не се променя и конкретното им предназначение.
По ОУП на СО имотите попадат в „Жилищна
зона за малкоетажно застрояване с ограничителни
параметри и специфични правила и нормативи,
определени с ПУП“ (Жм3*) съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, в която зона е
допустимо конкретното предназначение на УПИ.
Изменението на плана за регулация не налага
изменение на действащия план за застрояване и
прилагането му не противоречи на действащите
правила и нормативи, с което е спазено изискването на чл. 15, ал. 8 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ИПР от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
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Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически лица, за изграждане на обект – улица – публична общинска собственост – основание
по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 15,
ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, т. 7 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-49 от 1.07.2014 г., т. 12, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на в.з. Симеоново-изток, кв. 1, УПИ
V-534 и УПИ VI-584, 445 – „За ресторант, хотел
и жилища“, за създаване на УПИ V-534, УПИ
VI-445 – „За ресторант, хотел и жилища“, и УПИ
ІХ-584 – „За ресторант, хотел и жилища“; изменение на плана за улична регулация на улица от
о.т. 27 до о.т. 34 за създаване на задънена улица
от о.т. 27а до о.т. 27б по кафявите и зелените
линии, цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
8982
РЕШЕНИЕ № 722
от 6 ноември 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-9 от 18.01.2013 г. от Цветан
Илиев Младенов и Павлина Любенова Цветкова
с искане за разрешаване изработване на проект
за подробен устройствен план – изменение на
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план за регулация на УПИ VIII-291 (идентичен с
поземлен имот с идентификатор 68134.1975.291 по
кадастрална карта), кв. 24, м. В.з. Киноцентър – 1
част, район „Витоша“.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението и нотариален акт № 72,
том VIII, дело № 1411 от 20.09.1951 г., нотариален
акт № 149, том X, дело № 1771 от 5.07.1961 г.,
нотариален акт № 77, том XIII, дело № 2236 от
19.05.1965 г., 2 бр. удостоверения за наследници,
предварителен договор за доброволна делба на
съсобствен недвижим имот, по силата на който
Цветан Илиев Младенов ще стане изключителен собственик на УПИ XXVIII-291, а Павлина
Любенова Цветкова и Димитър Любенов Йорданов ще станат собственици на УПИ VIII-291,
2 бр. пълномощни, скица от СГКК – София, за
поземлен имот с идентификатор 68134.1975.291,
комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Мотивираното предложение е разгледано
и прието с решение на ОЕСУ Т с протокол
№ ЕС-Г-20 от 12.03.2013 г., т. 10.
Със Заповед № РД-09-50-282 от 26.04.2013 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено
да се изработи проект за ПУП в териториален
обхват: УПИ VIII-291, кв. 24, м. В.з. Киноцентър – 1 част – поземлен имот с идентификатор
68134.1975.291 по КККР на район „Витоша“.
С писмо изх. № ГР-94-00-9 от 16.05.2013 г. на
началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена на
кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и на заявителя.
Със заявление вх. № ГР-94-00-9 от 19.11.2013 г.
от Павлина Любенова Цветкова, Димитър Любенов Йорданов и Маргарита Христова МариноваМладенова – като пълномощник на Цветан Илиев
Младенов, е внесено за одобряване проект за
ПУП – ИПР за нови УПИ VIII-291 и XXVIII-291
и създаване на задънена улица от о.т. 270в до о.т.
270г, кв. 24, м. В.з. Киноцентър – 1 ч.
Към проекта са приложени: обяснителна записка; нотариален акт № 72, том VIII, дело № 1411
от 20.09.1951 г., нотариален акт № 149, том X, дело
№ 1771 от 5.07.1961 г., нотариален акт № 77, том
XIII, дело № 2236 от 19.05.1965 г., 2 бр. удостоверения за наследници, предварителен договор за
доброволна делба на съсобствен недвижим имот,
пълномощно, скица от СГКК за поземлен имот с
идентификатор 68134.1975.291, комбинирана скица
за пълна или частична идентичност по чл. 16, ал. 3
ЗКИР, изходни данни от „Софийска вода“ – АД,
от септември 2013 г., съгласуван проект с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
изпратен за обявяване в район „Витоша“ с писмо
изх. № ГР-94-00-9 от 22.11.2013 г. на началникотдел „ПУП“. Обявеният проект е върнат след
приключена процедура по съобщаване с писмо
изх. № 6602-485 от 1.04.2014 г. на главния архитект
на район „Витоша“, с което уведомява, че няма
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постъпили възражения. Приложено е съобщение
по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с подписите на заинтересованите лица.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-26 от 8.04.2014 г.,
т. 15, с решение „Приема проекта. Изпраща за
одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС“.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на проекта за ПУП е
направено от заинтересовани лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, като собственици
на УПИ VIII-291, кв. 24, м. В.з. Киноцентър – 1
част, съответно поземлен имот с идентификатор
68134.1975.291 по КККР на район „Витоша“, попадащ в границите му, което се установява от
приложените документи за собственост, скица от
СГКК – София, и комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-50-09-82 от 16.03.1990 г.
на главния архитект на София.
Кадастралната карта за територията е одобрена
със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, като в границите
на УПИ VIII-291 е създаден нов поземлен имот
с идентификатор 68134.1975.291.
С проекта се одобрява изменение на границите
на УПИ VIII-291 по искане на собствениците му,
като същият се разделя на нови два урегулирани
поземлени имота – УПИ VIII-291 и XXVIII-291,
които се отреждат за имота по кадастрална карта.
Регулационни граници към съседни УПИ не се
изменят. Не се променя и предназначението по
предходен план.
Представен е нотариално заверен предварителен договор за доброволна делба между собствениците на имота, по силата на който Цветан Илиев
Младенов ще стане изключителен собственик на
УПИ XXVIII-291, а Павлина Любенова Цветкова
и Димитър Любенов Йорданов ще станат собственици на УПИ VIII-291. Договорът съдържа
съгласие за прокарване през новопредвидения
УПИ VIII-291 на задънена улица.
Предвид горното за одобряване на проекта
за ПУП – ИПР е налице основание по чл. 15,
ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
За осигуряване на достъп до нови УПИ се
предвижда изменение на действащата улична
регулация за прокарване на задънена улица от
о.т. 270в до о.т. 270г в съответствие с чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
За одобряване на горното изменение е налице
основание по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 и чл. 14, ал. 3 и 4 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ИПР от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
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Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Устройствената зона, в която попадат имотите – предмет на плана, е „Жилищна зона с
малкоетажно застрояване с допълнителни специфични изисквания“ (Жм2), в която съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е допустимо
конкретното предназначение на новообразуваните
УПИ – за жилищно строителство.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – собственост на физически и юридически лица, за
изграждане на обект – задънена улица – публична
общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7
във връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 135, ал. 6 във връзка с чл. 15,
ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3 и 4, чл. 108, ал. 5 ЗУТ,
т. 7 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-26 от 8.04.2014 г., т. 15,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на УПИ VIII-291 за разделянето му на
нови УПИ VIII-291 и XXVIII-291; изменение на
плана за улична регулация на улица от о.т. 270с
до о.т. 270 за създаване на задънена улица от о.т.
270в до о.т. 270г, кв. 24, в.з. Киноцентър – 1 ч., по
кафявите и зелените линии, цифри и зачертавания
съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
8983
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1545
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 248 от 28.04.2014 г.
и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 11.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I – „За административна
сграда“, кв. 58, м. Лагера, София, ул. Звездел
№ 1 – 7, ул. Брегово 4, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 536 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 53 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.02.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8888
РЕШЕНИЕ № 1546
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 248 от 28.04.2014 г.
и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 12.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ I – кв. 57, м. Лагера, София,
ул. Звездел № 2 – 10, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 340 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 34 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.02.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8889
РЕШЕНИЕ № 1547
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 571 от 11.09.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 17.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ XIX-9, кв. 129А,
местност Зона Б-4, София, бул. Иван Иванов
100, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 107 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.02.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8890
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РЕШЕНИЕ № 1549
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 570 от 11.09.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 19.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на ПИ с идентификатор 68134.1385.2235
в УПИ (за ОЖС, административен център, ОДЗ,
магазини и др.), кв. 60, м. Бул. Ломско шосе,
ул. Явор 4, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 30 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.02.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8891
РЕШЕНИЕ № 1551
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 543 от 24.07.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 18.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор
68134.1385.2231, в УПИ III, кв. 57, м. Ломско шосе,
ж.к. Надежда – III част, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген-
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ция за приватизация при „Общинска банка“ АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.02.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8892
РЕШЕНИЕ № 1584
от 12 декември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 31,
ал. 3 ЗПСК Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация отменя свое
Решение № 1503 от 7.11.2014 г. (ДВ, бр. 96 от 2014 г.)
за насрочване на публичен търг с явно наддаване
за продажба на следния обект: ПИ с идентификатор 68134.4082.6113, София, ж.к. Младост 1, кв. 1,
ул. Димитър Моллов и локалното платно на бул.
Цариградско шосе, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8935

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 138
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1,
чл. 127, ал. 6 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Видин, с който предназначението на ПИ № 088015 с площ 9,277 дка,
местност Ла под, по КВС на землище с. Антимово,
се променя от имот с предназначение „Зелени
зони и лесопаркове“ в имот с предназначение
„Обществено обслужване“.
Председател:
Пл. Трифонов
8948
РЕШЕНИЕ № 139
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 127, ал 6, чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Видин, реши:
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Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин в обхват имот с идентификатор 10971.489.77 по КК гр. Видин, урегулиран
в УПИ ІІІ 489.77 „За обществено обслужване“,
собственост на „Глориент Инвестмънт БГ“ – ООД,
с който предназначението на имота се променя
от „Обществено обслужване“ в „Предимно производствена дейност“.
Председател:
Пл. Трифонов
8919

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 960
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 3,
ал. 6 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и чл. 5,
ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуа лно представителство
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
УПИ III – За произв. скл. и търг. дейност, кв.
51 по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица, с
площ 14 238 кв. м заедно с построените в него:
1. магазин с тоалетна със ЗП 94 кв. м – 1981 г.;
2. портиерна – тип метален павилион със ЗП
9 кв. м – 1985 г.; 3. производствена сграда със ЗП
30 кв. м – 1975 г.; 4. ремонтно-техническа база,
състояща се от главен корпус със ЗП 1002 кв. м
и спомагателен корпус със ЗП 450 кв. м – 1980 г.;
5. стоянка с навес със ЗП 140 кв.  м – 1979 г.;
6. бетонов възел, състоящ се от бетонова площа д к а и 3 са мос т оя т ел н и сг ра д и: за па д на
сграда със ЗП 18 кв. м, средна сграда със ЗП 24
кв. м и източна сграда със ЗП 110 кв. м, съгласно
АОС № 2970 от 17.10.2012 г.
2. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания, както и поемане
на менителнични задължения освен с разрешение на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.
3. Възлага на кмета на общината да проведе
процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна
оценка за обекта по т. 1 чрез пряко договаряне в
съответствие с Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство.
4. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние.
Председател:
Д. Костадинов
8853
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РЕШЕНИЕ № 961
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 3,
ал. 6 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и чл. 5,
ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуално представителство
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
УПИ VIII – За произв. скл. и търг. дейност, кв.
51 по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица, с площ
1505 кв. м заедно с построените в него: монолитна триетажна административна сграда със ЗП
530 кв. м – 1974 г., и монолитен гараж – долепен
до административна сграда, със ЗП 54 кв. м,
съгласно АОС № 2969 от 17.10.2012 г.
2. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания, както и поемане
на менителнични задължения освен с разрешение на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.
3. Възлага на кмета на общината да проведе
процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна
оценка за обекта по т. 1 чрез пряко договаряне
в съответствие с Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.
4. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние.
Председател:
Д. Костадинов
8854

ОБЩИНА ДРЯНОВО
РЕШЕНИЕ № 505
от 3 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Дряново, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) за УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII
от кв. 5 и за УПИ I, УПИ II, УПИ ХII и УПИ
от кв. 6 по регулационния план на с. Туркинча,
община Дряново. Съгласно представения проект за
изменение на ПУП – ПР се премахва проектираната и нереализирана улица от о.т. 5 до о.т. 41 и се
обединяват кв. 5 и кв. 6 в един нов самостоятелен
кв. 5. Всички урегулирани поземлени имоти от
новообразувания кв. 5 се преномерират с нови
последователни номера. Променя се дворищната
регулация, като УПИ XI-97 и УПИ XII-97 от кв.
6 се обединяват в новообразуван УПИ XXV от
новообразувания кв. 5 и вътрешни регулационни
линии се поставят в съответствие със съществу-
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ващите имотни граници на ПИ с идентификатор
73465.501.52 по кадастралната карта (КК) на с.
Туркинча.
Вътрешните регулационни линии на ново
образуваните УПИ VII, УПИ VIII и УПИ XVI
от новообразувания кв. 5 се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници на
поземлени имоти с идентификатори 73465.501.49,
73465.501.50 и 73465.501.51 по КК на с. Туркинча.
Обединяват се УПИ VII и УПИ VIII от кв. 6
в новообразуван УПИ XXVI от новообразувания
кв. 5 и вътрешни регулационни линии се поставят
в съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ с идентификатор 73465.501.47 по КК
на с. Туркинча, като към новообразувания УПИ
XXVI от кв. 5 се придава част от проектирана
улица от о.т. 5 до о.т. 41 с площ 121 м 2 .
За новообразуваните УПИ XXVI, УПИ VII,
УПИ VIII, УПИ XVI и УПИ XXV от новообразувания кв. 5 се запазва устройствената зона
Ж(м) с пределно допустими стойности за малка
височина, плътност и интензивност на застрояване
така, както е показано в графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от това
решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.

8987

Председател:
М. Печеян
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21,61 м, сервитут 0,223 дка); № 000742 – летище,
частна собственост (дължина 52,19 м, сервитут
0,099 дка); с. Овощник, ЕК АТТЕ 53179: ПИ
№ 000073 – общински път IV клас (дължина 418,63
м, сервитут 0,835 дка); ПИ № 000149 – полски път,
публична общинска собственост (дължина 7,87
м, сервитут 0,016 дка); ПИ № 000150 – полски
път, публична общинска собственост (дължина
341,8 м, сервитут 0,683 дка); ПИ № 055021 – пасище, мера, публична общинска собственост
(дължина 33,55 м, сервитут 0,135 дка); с. Розово,
ЕК АТТЕ 62983: ПИ № 000026 – полски път,
публична общинска собственост (дължина 43,86
м, сервитут 0,076 дка); № 000027 – полски път,
публична общинска собственост (дължина 160,61
м, сервитут 0,331 дка), с обща дължина 1405,69
м и общ сервитут 2,875 дка.
2. Определя пазарна цена на право на прокарване през поземлен имот № 000428 – напоителен
канал, частна общинска собственост (дължина
21,61 м, сервитут 0,223 дка), землището на Казанлък, в размер 120 лв. без ДДС.
3. Допуска предварително изпълнение на
решението.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

8991

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА КАРЛОВО
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 1151
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 АПК
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява план-схема на Газоснабдителна
мрежа към подробен устройствен план на Казанлък на територията на кв. Казанлъшки минерални
бани, община Казанлък.
2. Допуска предварително изпълнение на
решението.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
8990
РЕШЕНИЕ № 1152
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3 и 4 ЗСПЗЗ, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и чл. 60, ал. 1 АПК Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява парцеларен план на разпределителен газопровод ТТР 8 В 2.2014 с работно
налягане 0,5 МРа от полиетиленови тръби ∅ 90
в землищата на: Казанлък, ЕК АТТЕ 35167, през
ПИ № 00427 – общински път IV клас (дължина
325,57 м, сервитут 0,477 дка); № 000428 – напоителен канал, частна общинска собственост (дължина

ЗАПОВЕД № 1761
от 12 декември 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
и 4 ППЗНП във връзка с Решение № 2021 от
27.11.2014 г., взето с протокол № 42 от 27.11.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Карлово, нареждам:
Целодневна детска градина „Вяра, Надежда
и Любов“ – гр. Баня, с филиали с. Ведраре и с.
Соколица, гр. Баня, да се преобразува в Обединено
детско заведение „Вяра, Надежда и Любов“ – гр.
Баня, с филиали с. Ведраре и с. Соколица, считано от 1.12.2014 г.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на инж. Стефан Запрянов Стефанов – секретар
на Община Карлово.

8972

Кмет:
Е. Кабаиванов

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 458
от 25 ноември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
трасе на външно кабелно ел. захранване на базова
станция № BGS 0066 в УПИ ХVІ-980, местност
Кралимаркова стъпка, землище на гр. Карнобат.

8985

Председател:
Т. Ченешев
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РЕШЕНИЕ № 459
от 25 ноември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за пътна връзка към ПИ № 005001 в местност
Водоема, землище на с. Драганци, община Карнобат, на път ІІІ-795 „Драганци – Карнобат, км
46+304, дясно“.
Председател:
Т. Ченешев
8986

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
РЕШЕНИЕ № 171
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, § 124, ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ Общинският съвет – гр. Костенец, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлени
имоти №: 030010, 030013, 030014, 030015, 030018,
030020, 030021, 030022, 030023, 030024, 030025,
030026, 030035, 030037 и 030041, местност та
Йоксимица в землището на с. Долна Василица,
ЕКАТТЕ 24894, община Костенец, област Софийска, с който се създава устройствена зона от
разновидност „Оз“ – „За озеленени територии“
(за разширение на гробищен парк). Определят се
ограничителни линии на застрояване при височина, плътност и интензивност със стойностите
в матрицата, при червени прекъснати линии и
мерки, в съответствие с графичните указания и
таблици към чл. 69 от Наредба № 8 от 2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените планове (загл. изм., ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от
11.03.2014 г.) – показано в съпътстващите чертежи,
неразделна част от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Й. Здравков
8874

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 802
от 7 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Костинброд, реши:
Одобрява проек т за ИПР (изменение на
план за регулация) за улица с о.т. 35 и о.т. 34 в
частта на УПИ ХVІ-3797, УПИ ХІІ-76 от кв. 34
и УПИ ІІІ-168, УПИ ІV-167 от кв. 222 по плана
гр. Костинброд.
Председател:
В. Михайлов
8970
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ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 825
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 126, ал. 6,
т. 1, чл. 59, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 17а, ал. 2,
чл. 19 и чл. 21, ал. 1 и 5 ЗОЗЗ, чл. 28, ал. 1 и 2
ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
Одобрява представения проект за подробен
устройствен план: план-схема с парцеларен план
за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 43952.523.306 по плана на новообразуваните имоти в местност Бабаковец, гр. Ловеч.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ловеч до Административния съд – Ловеч.
Председател:
Т. Тихолов
8920

ОБЩИНА ЛЪКИ
РЕШЕНИЕ № 342
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и ДЗ с вх. № 234 от 13.11.2014 г.
от кмета на община Лъки Общинският съвет – гр.
Лъки, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на питеен водопровод PE-HD ∅ 90 с дължина
232,70 м, засягащ ПИ 056017 – полски път, и
ПИ 000350 – общински път IV клас, по КВС на
землището на гр. Лъки за „Гробищен парк“ в
УПИ I-56.2 – гробищен парк, в кв. 56 по ПУП
за землището на гр. Лъки.
Председател:
П. Велков
8984

ОБЩИНА МАДАН
РЕШЕНИЕ № 567
от 26 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мадан, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за обект „Проектиране и изграждане на оптични
кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством
изграждането на критична, защитена, сигурна
и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“,
Обособена позиция № 2 „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион
Южна България“, трасе 3.10 – гр. Смолян – гр.
Златоград (в границите на с. Равнища), през
следните имоти: имот 0.353 с НТП – пътища IV
клас, собственост – общинска публична, дължина
на трасето в имота 168 м; площ с ограничения
в ползването, заета от обекта – 84 кв. м; имот
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0.501 с НТП – улици, собственост – общинска
публична, дължина на трасето в имота 292 м;
площ с ограничения в ползването, заета от обекта – 146 кв. м.
Председател:
Б. Сираков
8945

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 850
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 826 от 25.09.2014 г.
на общинския съвет Общинският съвет – гр.
Раднево, реши:
1. Приема изготвения анализ на правното
състояние, оценка и информационен меморандум
за обявения за приватизация общински нежилищен имот.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване
на обект: дворно място с площ 4974 кв. м и
построените в него: битова сграда с механа
със ЗП 184,34 кв. м на два етажа, мазе с площ
64,94 кв. м, монолитна конструкция, построена
1958 г.; кухня със складова база с площ 278 кв. м
на един етаж, мазе с площ 112,96 кв. м, стоманобетонна, масивна конструкция, построена
1958 г.; сграда за хидрофор с площ 14,75 кв. м,
монолитна конструкция, построена 1958 г.; тоалетна с площ 17,65 кв. м, паянтова конструкция,
изградени в общински УПИ III, пл. № 129 в
кв. 7 по регулационния план на с. Борущица,
община Мъглиж.
3. Начална тръжна цена – 226 000 лв. без
ДДС, и стъпка на наддаване – 2 % от началната
тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга в размер
10 % от началната тръжна цена, който се внася по
сметка на Община Раднево, посочена в тръжната
документация, в срок до 10-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация за участие в търга
се получава в стая 212, отдел „Стопанска политика
и общинска собственост“ на общинската администрация, гр. Раднево, срещу невъзстановими
500 лв. без ДДС, платими по сметка на Община
Раднево, посочена в тръжната документация, или
на гише № 5 (каса) при информационния център,
в срок до 10-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в стая 204 (деловодство) на Община Раднево в
запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на
15-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка.
8. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 16-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в зала 315 на Община Раднево.
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9. Сроковете по т. 3 – 7 се определят по реда
на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока
е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
10. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба като част от нея.
11. Упълномощава кмета на общината да
издаде заповед за назначаване на комисия за
провеждане на търга.
12. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Раднево протокола от търга.
13. Упълномощава кмета на община Раднево
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.
Председател:
Ж. Богданов
8958

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 696
от 25 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и Решение
№ КЗЗ-18 от 7.10.2014 г., т. 62, на Комисията за
земеделските земи – София, Общинският съвет – Разград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура звън границите на урбанизираната територия – трасе с обща дължина 896,1 л. м – „Кабелна линия 20 kV от ТП „Горски кът“ на ВЕЛ 20
kV „Ломци“ до нов трафопост тип БКТП 20/0,4 kV
в ПИ с № 61710.815.27 по КК на гр. Разград“,
през следните общински имоти с номера: ПИ
№ 61710.815.7 – иглолистни дървесни видове, ПИ
№ 61710.815.27 – поляна, ПИ № 61710.815.754 – поляна, ПИ № 61710.816.11 – широколистни дървесни
видове,   ПИ № 61710.816.22 – път IV клас, ПИ
№ 61710.816.24 – широколистни дървесни видове,
ПИ № 61710.816.755 – естествени ливади,   ПИ
№ 61710.816.835 – широколистни дървесни видове,
и през ПИ № 61710.816.823 – водно течение – държавна собственост, в землището на Разград, местността Кованлък, с инвеститор „Биовет“ – АД,
гр. Пещера – собственик на сграда, построена
в поземлен имот с идентификатор 61710.815.27,
съгласно приложения парцеларен план.
Решението подлежи  на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
Председател:
М. Цанева
8944

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1213
от 13 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и протокол № 21 от 17.09.2014 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Русе, реши:

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура – захранващ кабел САВТТ 5х25
от МТП „Езерото“ до ПИ 503.2426 в местност
Дрибак 4,5, землище на с. Николово, и на кабел НН – САВТТ 4х16, заместващ демонтирана
въздушна мрежа.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
8898

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 856
от 29 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за определяне на трасе на подземен електропровод за захранване на обект в УПИ І – за
ловна хижа (ПИ № 011509 проектен), м. Адата
в землището на гр. Септември. Дължината на
трасето на електропровода е около 1076 м. Трасето започва от ТП „Исав“ в границите на ПИ
№ 000190 (местен път), движи се по него и продължава по ПИ № 011373 (полски път), пресича
ПИ № 011353 (отводнителен канал), продължава
по ПИ № 011352 (полски път) и навлиза в ПИ
№ 011401 (пасище) и върви по него до достигане
на проектния имот № 011509 (УПИ І – за ловна
хижа), който ще бъде захранен.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
Л. Влайков
8843

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № 10-00-2728
от 9 декември 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1,
2 и 4 ППЗНП във връзка с решение № 1364 от
19.06.2014 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, нареждам:
Откривам целодневна детска градина № 5
„Мечо Пух“ с адрес: Стара Загора, ул. Подполковник Калитин 28.
Акт за публична общинска собственост: акт
№ 09577 от 21.12.2011 г., удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта № 19-16-204 от
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2.10.2014 г. Наименование и адрес: Целодневна
детска г радина, имот – п ублична общинска
собственост, намиращ се в УПИ II, кв. 404 по
плана гр. Стара Загора, с адрес ул. Подполковник
Калитин 28.
Вид на детската градина: целодневна детска
градина с четири целодневни групи за деца
от тригодишна възраст до постъпването им в
първи клас.
Сведения за броя на децата, които ще се
възпитават в детската  градина: 100 деца, разпределени в четири възрастови групи, в т.ч. деца
със специални образователни потребности, от
етнически малцинства, от семейства без здравни
осигуровки, от семейства с ниски доходи и др.
Финансово осигуряване на дейността на детската градина: да се извърши при спазване на
държавните стандарти за съответните делегирани
от държавата дейности; чрез бюджета на Община
Стара Загора.
Персонал: на основание на Наредба № 3 за
числеността на персонала да се създадат общо 22
щатни бройки, в т.ч. педагогически персонал – 10
щатни бройки, и непедагогически персонал – 12
щатни бройки.
Сведение за достъпна архитектурна среда: в
детската градина е изградена достъпна архитек
турна среда за деца с увреждания.
Регистър за обекти с обществено предназначение – РЗИ, Стара Загора, регистрационен номер
за обекта: 2429005672 от 24.11.2014 г. Сертификат
№ 4 от 5.12.2014 г. за съответствие с правилата и
нормите за пожарна безопасност от органите на
ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР с регистрационен номер 208-00-81
от 5.12. 2014 г.
Кмет:
Ж. Тодоров
8845
РЕШЕНИЕ № 1590
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за изграждане на под
обект: „Оптично кабелно трасе за съоръжения
за очистване на газа (СОГ) „Могила“ към обект
„СОГ „Могила“, землище с. Преславен, община
Стара Загора, с обща дължина 303,20 м, за нуждите на „Булгартрансгаз“ – ЕАД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
8709
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РЕШЕНИЕ № 1592
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура  за обект: „Външно ел. захранване
за поземлен имот с идентификатор 68850.123.326
от кадастралната карта на землище гр. Стара
Загора“, с обща дължина на кабела 154 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
8710
РЕШЕНИЕ № 1597
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
26.10.2012 г.) и чл. 129, ал. 1 (ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 107028, местност
Под медвен – извън границите на урбанизираните
територии на землище с. Хрищени, община Стара
Загора. С плана за застрояване в посочения имот
се установява предимно производствена устройствена зона – Пп – за производствени, складови,
административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, свободно ниско застрояване
(с височина до 10 м), със следните параметри:
максимална плътност на застрояване – до 80 %;
максимален коефициент на интензивност на застрояване Кинт. – до 2,0; минимална озеленена
площ – 20 %, за изграждане на обект „Автопарк“
за нуждите на „Итали кар – 07“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
8711

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ № 943
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1,
ал. 2, т. 6 ЗУТ и Решение № 6 от протокол № 4
от 25.11.2014 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията на гр. Стрелча
Общинският съвет – гр. Стрелча, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план
за регулация и застрояване) на гр. Стрелча за ПИ
№ 615, попадащ в квартал 125 и 129, като с ПР
(плана за регулация) се установяват дворищнорегулационните линии и номера на поземлени
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имоти III-615 за сметка на УПИ ІІ – „Жилищно
строителство“, в кв. 125 и УПИ І-615, УПИ ІІ-615
и УПИ III-616 в кв. 129. За новосъздадените урегулирани поземлени имоти се предвижда малкоетажно жилищно застрояване с височина до 10 м,
свободно стоящо съгласно приетата и одобрена
графична и текстова част на документацията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Стрелча пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
М. Няголова
8959

ОБЩИНА ТУТРАКАН
РЕШЕНИЕ № 698
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и чл. 22,
ал. 1 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1 и чл. 60 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тутракан, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии по КВС на с. Сяново, община Тутракан – за прокарване на път
през поземлен имот (ПИ) № 012074 с начин на
трайно ползване: стопански двор, вид територия:
селско стопанство, категория V, вид собственост:
общинска частна собственост.
Председател:
Д. Николов
8708

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 12
от 7 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява специализирана план-схема за кабелна мрежа с оптични кабели на „ЕВО“ – ООД,
Велико Търново, към действащия ПУП на гр.
Търговище съгласно графичната част.
Каналната кабелна система да се изгради на
два етапа, съобразени с дейностите на администрацията на Община Търговище по ремонта на
улиците. Първи етап със срок на изграждане до
1 април 2015 г. да включва следните участъци:
по ул. Трети март – от ШТ 59 до ШТ 92 и от ШТ
82 до ШТ 83; по бул. Трайко Китанчев – от ШТ
64 до ШТ 65.1, от ШТ 64 до ШТ 66 и ШТ 67, от
ШТ 26 до ШТ 28 и от ШТ 22 до ШТ 138; по ул.
Отец Паисий – от ШТ 96 до ШТ 97 и ШТ 98, от
ШТ 111 до ШТ 123; по ул. Сюрен – от ШТ 37 до
ШТ 54. Втори етап със срок на изкопни работи
до 1 октомври 2015 г. включва всички останали
участъци.
При изработването на инвестиционен проект
да се предвиди полагането на тръби под уличните
платна посредством хоризонтален сондаж, без да
се нарушава трайната настилка.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.

9005

Председател:
С. Али

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 735
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схема и парцеларни планове за водоснабдяване и електрозахранване за
поземлен имот № 107001, м. Терс дере, землище
на с. Клокотница, община Хасково. С плана
за застрояване за поземлен имот № 107001, м.
Терс дере, землище на с. Клокотница, община
Хасково, се определя застрояване за производствени и складови дейности – „за свинеферма“,
при следните показатели: етажност – до 3 етажа,
височина – до 10 м, плътност на застрояване
(Пзастр.) – до 80 %, коефициент на интензивност
(Кинт.) – до 2,5, минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %, начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната
част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
8869
РЕШЕНИЕ № 736
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и
чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 18 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване за
поземлен имот № 77195.188.24, м. Червена стена,
гр. Хасково. За поземлен имот № 77195.188.24,
м. Червена стена, гр. Хасково, се определ я
конкретно предназначение – „за складови дейности и жилищни нужди“, при следните показатели: етажност – до 3 етажа, височина – до
10 м, плътност на застрояване (Пзастр.) – до
60 %, коефициент на интензивност (Кинт.) – до
2,5, минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %,
начин на застрояване – свободно (е). Линиите
на застрояване и разположението на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура с
техните сервитутни ивици са съгласно графичната
част на проекта.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
8870
РЕШЕНИЕ № 737
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 418, гр.
Хасково. Проектира се улица с осови точки о.т.
2956 до нова о.т. 3385, която е продължение на
ул. Братя Миладинови до кръстовището с ул.
Цар Освободител.
Вследствие проектирането на уличната регулация се оформя нов квартал 794 между улици с
осови точки 19, 3385, 2956, 20. В новообразувания
квартал се запазва УПИ І, без да се променят
границите му. Изменя се отреждането му от „за
жилищно строителство, магазини и поликлиника“ в „за жилищно строителство и обществено
обслужване“. В кв. 418 се оформят следните нови
урегулирани поземлени имоти: УПИ VІІІ – за
жилищно строителство и обществено обслужване;
УПИ ІХ – за жилищно строителство; УПИ Х – за
обществено обслужване и гаражи. Вследствие
на горните изменения се променят очертанията
и площите на УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ V, кв.
418, гр. Хасково, като вътрешните регулационни
линии съвпадат с имотните граници на съответните имоти.
Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи
в графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
8871
РЕШЕНИЕ № 740
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 1209, 1210 от
плана за улична регулация на ж.р. Каменец и 723
от плана за регулация на Южна индустриална
зона, гр. Хасково.
В квартал 1209 поради дублиране на регулационната линия в участъка от о.т. 2817, о.т. 2813
до о.т. 207 се премахва регулационната линия от
плана на Южна индустриална зона и се приема
регулационната линия от плана за улична регу-
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лация на ж.р. Каменец, която следва максимално границите на имоти 77195.743.1, 77195.743.2,
77195.743.3, 77195.743.6 и 77195.743.7. Вследствие
на това улицата става с ширина 13,50 м.
Изменя се улица с осови точки 207, 221, 222
и 226, като от о.т. 207 се проектира нова улица с
нови осови точки 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3592,
3593, 3594, 3595 и 3596. Новата улица е с ширина
13,50 м, с два тротоара по 1,75 м. Регулационната линия на кв. 1210 се проектира максимално
близо до северните имотни граници на имоти
77195.743.16, 77195.743.17, 77195.743.18, 77195.743.26,
77195.743.27, 77195.743.28, 77195.743.419, 77195.743.29,
77195.743.30, 77195.743.68, 77195.743.69, 77195.743.70,
77195.743.71, 77195.743.72, 77195.743.73, 77195.743.74,
77195.743.75, 77195.743.76, 77195.743.77, 77195.743.78,
77195.743.79 и 77195.743.80.
Изменя се улицата източно от кв. 723, гр.
Хасково, като се променя ширината на 14 м.
Поставят се нови осови точки 3588, 3589, 3590,
3591, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602 и 3603.
Вследствие изменението на уличната регулация
се променят площите на следните урегулирани
поземлени имоти от кв. 723: УПИ ХІІІ с нова
площ 7139 кв. м; УПИ ХVІІ с нова площ 24 556 кв.
м; УПИ ХV – за обслужващи и производствени
нужди, с нова площ 32 833 кв. м.
Проектните работи са отразени с кафяви и
зелени линии и щрихи в чертежа „Проект за
ПУП – изменение на плана за регулация“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
8872
РЕШЕНИЕ № 741
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация за кв. 1032, ж.р. Кенана, гр.
Хасково.
Проектира се улица с нови осови точки о.т.
706, о.т. 707, о.т. 708 и от нова о.т. 707 до о.т. 320.
Новопроектираната улица е с ширина 6 м, с два
тротоара по 1 м и улично платно 4 м.
Вследствие проектирането на нова улица се
изменят очертанията на квартал 1032 и се образуват два нови квартала 1072 и 7073.
Измененият квартал и новите квартали са
между осови точки, както следва:
– кв. 1032 между осови точки нова о.т. 708,
нова о.т. 707, о.т. 320, о.т. 321, о.т. 325, о.т. 333,
о.т. 334, о.т. 340, о.т. 352, о.т. 277 до нова о.т. 708;
– кв. 1072 между осови точки о.т. 271, нова
о.т. 706, нова о.т. 707, нова о.т. 708 до о.т. 271;
– кв. 1073 между осови точки нова о.т. 706,
о.т. 318, о.т. 320, нова о.т. 707 до нова о.т. 706.
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Проектните работи са отразени със зелени
и кафяви линии, надписи и щрихи в чертежа
„Проект за ПУП – изменение на плана за регулация“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Ив. Иванов
8873

ОБЩИНА ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № РД-02-00758
от 10 декември 2014 г.
На основание чл. 119, ал. 2 от Закона за
здравето във връзка с писмо с изх. № ОЗ-052153 от 25.09.2014 г. и заповеди № 143 и № 144
от 24.09.2014 г. на директора на РЗИ – Ямбол, и
констативни протоколи № 2 от 21.11.2014 г. и № 8
от 24.11.2014 г. от РДПБЗН и чл. 10, ал. 8 ЗНП,
чл. 15, ал. 1 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и решение
по т. 6, взето на тридесет и деветото заседание
на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на
3.09.2014 г., нареждам:
1. Да се закрие детска ясла № 8 „Майчина
ласка“ с административен адрес Ямбол, ж.к.
Диана № 63.
2. Да се преобразува ЦДГ № 16 „Щастливо
детство“ в Обединено детско заведение „Щастливо детство“ с административен адрес Ямбол,
ул. Надежда 1, като се разкрият четири яслени
групи.
3. Да се извърши инвентаризация на наличните
по баланса активи и пасиви на детска ясла № 8
„Майчина ласка“ и ЦДГ № 16 „Щастливо детство“,
които да се поемат от ОДЗ „Щастливо детство“.
4. Да се предоставят наличният инвентар,
сградният фонд и дворни площи, стопанисвани
от детска ясла № 8 „Майчина ласка“ и ЦДГ
№ 16 „Щастливо детство“, за стопанисване и
управление съгласно чл. 12 ЗОС на ОДЗ „Щастливо детство“.
5. Задължителната документация, водена от
детска ясла № 8 „Майчина ласка“ и ЦДГ № 16
„Щастливо детство“, да се съхранява и ползва от
Обединено детско заведение „Щастливо детство“.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
детска ясла № 8 „Майчина ласка“ и ЦДГ № 16
„Щастливо детство“ да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
7. Да се съкрати щат – 0,25 бр., за длъжността
„директор“ на детска ясла № 8 „Майчина ласка“.
8. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки за персонал на ОДЗ „Щастливо детство“.
Заповедта влиза в сила считано от 1.01.2015 г.
Контрола по заповедта възлагам на Красимира
Петрова – заместник-кмет на община Ямбол.
За кмет:
Ил. Бицова
8833
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ЗАПОВЕД № РД-02-00759
от 10 декември 2014 г.

На основание чл. 119, ал. 2 от Закона за
здравето във връзка с писмо с изх. № ОЗ-052153 от 25.09.2014 г. и заповеди № 139 и № 140
от 24.09.2014 г. на директора на РЗИ – Ямбол,
и констативни протоколи № 5 от 21.11.2014 г. и
№ 7 от 24.11.2014 г. от РДПБЗН и чл. 10, ал. 8
ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и
7 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС
и решение по т. 6, взето на тридесет и деветото
заседание на Общински я съвет – гр. Ямбол,
проведено на 3.09.2014 г., нареждам:
1. Да се закрие детска ясла № 5 „Щастливо детство“, с административен адрес Ямбол,
ул. Чая 2.
2. Да се преобразува ЦДГ № 18 „Люляците“
в Обединено детско заведение „Пролет“ с административен адрес Ямбол, ул. Чая 2, като се
разкрият две яслени групи.
3. Да се извърши инвентаризация на наличните
по баланса активи и пасиви на детска ясла № 5
„Щастливо детство“ и ЦДГ № 18 „Люляците“,
които да се поемат от ОДЗ „Пролет“.
4. Да се предоставят наличният инвентар,
сградният фонд и дворни площи, стопанисвани
от детска ясла № 5 „Щастливо детство“ и ЦДГ
№ 18 „Люляците“, за стопанисване и управление
съгласно чл. 12 ЗОС на ОДЗ „Пролет“.
5. Задъл ж ителната доку ментаци я, водена
от детска ясла № 5 „Щастливо детство“ и ЦДГ
№ 18 „Люляците“, да се съхранява и ползва от
Обединено детско заведение „Пролет“.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
детска ясла № 5 „Щастливо детство“ и ЦДГ № 18
„Люляците“ да бъдат уредени при условията на
чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
7. Да се съкрати щат – 0,25 бр., за длъжността „директор“ на детска ясла № 5 „Щастливо
детство“.
8. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки за персонал на ОДЗ „Пролет“.
Заповедта влиза в сила считано от 1.01.2015 г.
Контрола по заповедта възлагам на Красимира
Петрова – заместник-мет на ощина Ямбол.
За кмет:
Ил. Бицова
8834
ЗАПОВЕД № РД-02-00760
от 10 декември 2014 г.
На основание чл. 119, ал. 2 от Закона за
здравето във връзка с писмо с изх. № ОЗ-052153 от 25.09.2014 г. и заповеди № 145 и № 146
от 24.09.2014 г. на директора на РЗИ – Ямбол, и
констативни протоколи № 4 от 21.11.2014 г. и № 9
от 29.12.2014 г. от РДПБЗН – Ямбол, и чл. 10, ал. 8
ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7
и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС
и решение по т. 6, взето на тридесет и деветото
заседание на Общински я съвет – гр. Ямбол,
проведено на 3.09.2014 г., нареждам:
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1. Да се закрие детска ясла № 2 „Слънчево
детство“ с административен адрес Ямбол, ул.
Янко Сакъзов 28.
2. Да се преобразува ЦДГ № 4 „Пламъче“ в
Обединено детско заведение „Пламъче“ с административен адрес Ямбол, ул. Черно море 31,
като се разкрият три яслени групи.
3. Да се извърши инвентаризация на наличните по баланса активи и пасиви на детска ясла
№ 2 „Слънчево детство“ и ЦДГ № 4 „Пламъче“,
които да се поемат от ОДЗ „Пламъче“.
4. Да се предоставят наличният инвентар,
сградният фонд и дворни площи, стопанисвани
от детска ясла № 2 „Слънчево детство“ и ЦДГ
№ 4 „Пламъче“, за стопанисване и управление
съгласно чл. 12 ЗОС на ОДЗ „Пламъче“.
5. Задължителната документация, водена от
детска ясла № 2 „Слънчево детство“ и ЦДГ № 4
„Пламъче“, да се съхранява и ползва от Обединено детско заведение „Пламъче“.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
детска ясла № 2 „Слънчево детство“ и ЦДГ № 4
„Пламъче“ да бъдат уредени при условията на
чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
7. Да се съкрати щат – 0,25 бр., за длъжността
„директор“ на детска ясла № 2 „Слънчево детство“.
8. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки за персонал на ОДЗ „Пламъче“.
Заповедта влиза в сила считано от 1.01.2015 г.
Контрола по заповедта възлагам на Красимира
Петрова – заместник-кмет на община Ямбол.
За кмет:
Ил. Бицова
8835
ЗАПОВЕД № РД-02-00761
от 10 декември 2014 г.
На основание чл. 119, ал. 2 от Закона за
здравето във връзка с писмо с изх. № ОЗ-052153 от 25.09.2014 г. и заповеди № 141 и № 142
от 24.09.2014 г. на директора на РЗИ – Ямбол, и
констативни протоколи № 1 от 21.11.2014 г. и № 6
от 24.11.2014 г. от РСПБЗН и чл. 10, ал. 8 ЗНП,
чл. 15, ал. 1 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и решение
по т. 6, взето на тридесет и деветото заседание
на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на
3.09.2014 г., нареждам:
1. Да се закрие детска ясла № 4 „Калинка“ с
административен адрес Ямбол ул. Българка 20.
2. Да се преобразува ЦДГ № 5 „Валентина“
в Обединено детско заведение „Валентина“ с
административен адрес: Ямбол, ул. Българка 18,
като се разкрият три яслени групи.
3. Да се извърши инвентаризация на наличните
по баланса активи и пасиви на детска ясла № 4
„Калинка“ и ЦДГ № 5 „Валентина“, които да се
поемат от ОДЗ „Валентина“.
4. Да се предоставят наличният инвентар,
сградният фонд и дворни площи, стопанисвани
от детска ясла № 4 „Калинка“ и ЦДГ № 5 „Валентина“, за стопанисване и управление съгласно
чл. 12 ЗОС на ОДЗ „Валентина“.
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5. Задължителната документация, водена от
детска ясла № 4 „Калинка“ и ЦДГ № 5 „Валентина“, да се съхранява и ползва от Обединено
детско заведение „Валентина“.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
детска ясла № 4 „Калинка“ и ЦДГ № 5 „Валентина“ да бъдат уредени при условията на чл. 123,
ал. 1, т. 1 КТ.
7. Да се съкрати щат – 0,25 бр., за длъжността
„директор“ на детска ясла № 4 „Калинка“.
8. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки за персонал на ОДЗ „Валентина“.
Заповедта влиза в сила считано от 1.01.2015 г.
Контрола по заповедта възлагам на Красимира
Петрова – заместник кмет на община Ямбол.
За кмет:
Ил. Бицова
8836
ЗАПОВЕД № РД-02-00762
от 10 декември 2014 г.
На основание чл. 119, ал. 2 от Закона за
здравето във връзка с писмо с Заповед № 150
от 6.10.2014 г. на директора на РЗИ – Ямбол,
и констативен протокол № 3 от 21.11.2014 г. от
РДПБЗН и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и решение по
т. 6, взето на тридесет и деветото заседание на
Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на
3.09.2014 г., нареждам:
1. Да се закрие детска ясла № 6 „Палечка“ с
административен адрес Ямбол, ул. Марко Бехар 1.
2. Децата, посещаващи детска ясла № 6 „Палечка“, да бъдат записани в Обединено детско
заведение „Свобода“.
3. Директорът на Обединено детско заведение
„Свобода“ да извърши необходимите действия за
разкриване на две нови яслени групи.
4. Да се извърши инвентаризация на наличните по баланса активи и пасиви на детска ясла
№ 6 „Палечка“, които да се поемат от Обединено
детско заведение „Свобода“.
5. Да се предоставят наличният инвентар,
сградният фонд и дворни площи, стопанисвани
от детска ясла № 6 „Палечка“, за стопанисване
и управление съгласно чл. 12 ЗОС на Обединено
детско заведение „Свобода“.
6. Задължителната документация, водена от
детска ясла № 6 „Палечка“, да се съхранява и
ползва от Обединено детско заведение „Свобода“.
7. Трудовите правоотношения с персонала на
детска ясла № 6 „Палечка“ да бъдат уредени при
условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ.
8. Да се съкрати щат – 0,25 бр., за длъжността
„директор“ на детска ясла № 6 „Палечка“.
9. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки за персонал на ОДЗ „Свобода“.
Заповедта влиза в сила считано от 1.01.2015 г.
Контрола по заповедта възлагам на Красимира
Петрова – заместник-кмет на община Ямбол.
За кмет:
Ил. Бицова
8837
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ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 15/154
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 0015053
в землището на с. Полковник Дяково, община
Крушари, за промяна на предназначението му от
земеделски имот „нива“ в имот „за ветрогенератор“ с площ – 6140 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м; площ за път – 364 кв. м, и площ
за временна монтажна площадка – 2897 кв. м;
технически параметри на ветрогенератора: височина на кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м, Кинт. – 1,0÷1,5, Пл.застр. – 40÷50 %,
и озеленена площ – 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
8899
РЕШЕНИЕ № 15/155
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 0015042
в землището на с. Полковник Дяково, община
Крушари, за промяна на предназначението му от
земеделски имот „нива“ в имот „за ветрогенератор“
с площ 14 000 кв. м; площ на фундамента – 484 кв.
м; площ за път – 379 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 1595 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1,0÷1,5, Пл.застр. – 40÷50 %, и озеленена
площ – 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
8900

ОБЩИНА С. САТОВЧА,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 527
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Сатовча, реши:
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1. Одобрява ПУП – парцеларен план за „Напорен тръбопровод от Напоително съоръжение – Ваклиново, до МВЕЦ „Црънча“ в землището на с.
Ваклиново, община Сатовча, област Благоевград.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения чрез Община Сатовча до Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ив. Моллов
8844
25. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.3 Комуникационна и
компютърна техника, специалност „Телевизионна
и видеотехника“ – един към катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК; професионално направление 5.13 Общо инженерство,
специалност „Инженерна логистика“ – един към
катедра „Инженерна логистика, подемно-транспортна и строителна техника“ – МФ; професионално направление 5.1 Машинно инженерство,
специалност „Машинознание и машинни елементи“ – един към катедра „Машинни елементи и
неметални конструкции“ – МФ, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Техническия университет – София, в
съответните факултетни канцеларии: ФТК – каб.
1254, тел. 965 22 72; МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88.
8903
25. – Химикотехнологичният и металургичен
университет, София, обявява конкурси за редовни
докторанти за учебната 2014/2015 г. по следните
научни специалности: 4.2. Химически науки (Органична химия) – един; 4.2. Химически науки (Химия на високомолекулярните съединения) – един;
5.10. Химични технологии (Процеси и апарати в
химичната и биохимичната технология) – двама;
5.10. Химични технологии (Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената
промишленост) – един; 5.10. Химични технологии
(Технология на силикатите, свързващите вещества
и труднотопимите неметални материали) – един.
Документи се приемат 2 месеца от обнародване
на обявата в „Държавен вестник“ в ХТМУ, бул.
Климент Охридски 8, сграда А, ет. 2, кабинет
205, тел.: 81 63 136 и 81 63 120.
9020
26. – Химикотехнологичният и металургичен
университет, София, обявява конкурси за: главен
асистент по 5.10. Химични технологии (Процеси
и апарати в химичната и биохимичната технология); доценти по: 3.8. Икономика (Икономика
и управление) – един; 4.1. Физически науки
(Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя) – един; 5.10. Химични
технологии (Процеси и апарати в химичната и
биохимичната технология) – един; професор по
5.1. Машинно инженерство (Приложна механика
(включително Трибология), всички със срок 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
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вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент
Охридски 8, сграда А, ет. 2, кабинет 205, тел.: 81
63 120 и 81 63 136.
9021
24. – Тех ническ ият у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за професор в професионално
направление 5.1 Машинно инженерство (Материалознание и технология на материалите) към
Машиннотехнологичния факултет, катедра „Материалознание и технология на материалите“ – със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
8930
49. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 03.01.02 Анатомия,
хистология и цитология към катедра „Анатомия,
хистология, цитология и биология“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в университета, Плевен,
ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
8862
54. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 03.01.54 Медикосанитарна защита към сектор „Медицина на
бедствените ситуации“ към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания
и медицина на бедствените ситуации“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в университета, Плевен,
ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
8863
78. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични
длъжности: професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.1 Растениевъдство,
научна специалност „Мелиорации“; доценти в
област на висше образование: 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност
„Овощарство“ – един; 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Информатика“ – един; 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.4 Науки за земята, научна
специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един; 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7 Администрация
и управление, научна специалност „Организация
и управление на производството“ – двама; 5.
Технически науки, професионално направление
5.1 Машинно инженерство, научна специалност
„Автомобили, трактори и кари“ – един; главен
асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13 Общо
инженерство, научна специалност „Механизация
и електрификация на растениевъдството“, всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 65-44-54.
8973
46. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурси за доцент
по: област на висше образование 1. Педагогически
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науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – рекреация и социализация) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.4. Социални
дейности (Социална комуникация) – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
кабинет 107, за информация: тел. 054/830-495, в. 121,
GSM 0899901943.
8861
73. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „Акад. К. Братанов“ при
БАН – София, обявява конкурс за академична
длъжност доцент в област на висше образование
ш. 4. Природни науки, математика и информатика, по научна специалност 4.3. Биологически
науки (01.06.23 Имунология) със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в канцеларията на института: 1113
София, бул. Цариградско шосе 73, тел. 872 00 18.
8914
68. – 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 гр.
Белослав, община Белослав, които са в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна. В
30-дневен срок от обявяването 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.
8913
37. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през ноември 2014 г. са продадени следните
обек ти: 1. поземлен имот с и дентификатор
68134.8550.1339 (УПИ ХI, кв. 90), кв. Враждебна,
ул. 3 № 53, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“, продаден
на „Солинекс“ – АД, представлявано от Клара
Христова Кръстанова, за 75 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 15 000 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 90 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; 2. УПИ VI – кв. 116-б (ПИ
с идентификатор 68134.409.2), ул. Богдан, м.
Подуяне – центъра, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Оборище“,
продаден на „Дипломат проджект БГ“ – ООД,
представлявано от Констатин Христов Арабаджиев и Димитър Гочев Иванов, за 89 000 лв.;
на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен
20 % ДДС в размер 17 80 0 лв.; прода ж ната
цена на обекта с ДДС е в размер 106 800 лв.,
изплатени изцяло от купувача; 3. помещение
към трафопост (самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.1505.2479.1.2), София, ж.к.
Дружба 2, до бл. 518, общински нежилищен имот,
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стопанисван от район „Искър“, продадено на „Го
Трейд“ – ЕООД, представлявано от Георги Емилов Божилов, за 3800 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 4. помещение (самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.4082.405.16.32), ж.к.
Младост 1, бл. 1Ж, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Младост“, продадено
на „Инд Екс Трейд“ – ЕООД, представлявано от
Радослав Георгиев Тодоров, за 89 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
8893
10. – Община гр. Аксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на обект:
„Пътна връзка“ за ПИ № 082007 по КВС на зем
лище гр. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с дължина на проектното трасе 68 м.
Подробният устройствен план засяга поземлени
имоти по КВС на землище гр. Игнатиево, както
следва: ПИ № 082003 – нива, собственост на
„Евростроймат“ – ЕООД, ПИ № 000116 – полски
път, собственост на Община Аксаково, и ПИ
№ 000112 – път ІV клас, собственост на Община
Аксаково. Проектът за подробен устройствен план
е изложен за разглеждане в техническата служба
на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемни дни
за техническата служба са всеки вторник от 13 до
16 ч. и четвъртък от 8,30 до 11,30 ч. 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 кмета на община Аксаково.
8949
17. – Община гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за изграждане на кабелна линия за захранване на ПИ № 066011, землище гр. Игнатиево,
община Аксаково, област Варна, с дължина 95,98
м. Подробният устройствен план засяга имоти,
собственост на Община Аксаково, представляващи
полски пътища с № 000204 и 066008 по КВС на
землище гр. Игнатиево, община Аксаково, и път I
клас № 000181 по КВС на землище гр. Игнатиево,
община Аксаково – собственост на държавата.
Проектът за подробен устройствен план е изложен
за разглеждане в техническата служба на Община
Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемни дни за техническата служба са всеки вторник от 13 до 16 ч. и
четвъртък от 8,30 до 11,30 ч. 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 кмета на община Аксаково.
8950
10. – Община Долни чифлик, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че Общинският експертен съвет по устройство
на територията при Община Долни чифлик с
Решение № 2 от протокол № 9 от 27.11.2014 г.
е приел проект на ПУП – парцеларен план за
трасе на ел. провод за ПИ 713016 по КВС на
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гр. Долни чифлик. Проектът се съхранява в
отдел „УТТТ“ при Община Долни чифлик. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в общинската администрация.
8875
55. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на квартали 67 и 87 по плана на гр.
Костинброд, с който се предлага: изменение на
ПР за УПИ № III – „За озеленяване и стопанска
дейност“, в кв. 67; обединяване на УПИ № XX-1742,
XXI-1742, XXII-1742, XIX-1742, XVIII-1742, XVII1742, VIII-1742, IX-1742, X-1742, XI-1742, XII-1742,
XIII-1742, XIV-1742, XV-1742 и XVI-1742 – „Трафопост“, в квартал 67 в един общ УПИ № II – „За
търговска дейност“, с план за застрояване на сграда
на основното застрояване; отпадане на улица с
о.т. 259б, о.т. 395а, о.т. 391а и о.т. 396б; създаване
на нова задънена улица с о.т. 259а, о.т. 394а за
осигуряване на достъп до УПИ № IX-3715, № VIII3715 и № VII-3715 в кв. 87; отпадане на задънена
улица с о.т. 260б и о.т. 260в в кв. 67; обединяване
на квартал 67 и квартал 87 в един общ квартал
87. Планът се намира в сградата на общинската
администрация, Костинброд, ул. Охрид 1, на информационното табло във фоайето на сградата и
е публикуван на интернет страницата на Община
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8971
73. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
проектно трасе на кабел 20 kV за УПИ № 007001,
местност Барата, землище на с. Вълково, община
Сандански, област Благоевград. Трасето на електропровода преминава през ПИ № 000057 – полски път, ПИ № 000047 – път ІV клас, в землището
на с. Вълково, община Сандански. 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.
8847
224. – Облас т н и я т у п ра ви т е л на облас т
Смолян на основание чл. 150, ал. 3 във връзка с
чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрен технически инвестиционен
проект и е издадено Разрешение за строеж № 28
от 4.12.2014 г. на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ за обект „Развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством
изграждането на критична, защитена, сигурна
и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“.
Обособена позиция № 2 „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна
България“, трасе Смолян – Златоград/Мадан,
Рудозем, Неделино, с части – „Технологична“,
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„Геодезия“, „Конструктивна“, „Пожарна безопасност“, „Временна организация и безопасност на
движението“ и „ПБЗ“. Проектът и разрешението
за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на областната
администрация – Смолян, и обжалвани пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването им.
8960
62. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на обект: Външно ел. захранване
за поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 038019
в землището на местност Калето, с. Ракитница,
община Стара Загора, за нуждите на „Александра
естейт“ – ООД. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
8846
18. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на обект: Външно ел. захранване
за поземлен имот (ПИ) с идентификационен
№ 68850.143.598 по КК на местност Маджерски
път, землището на гр. Стара Загора. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
8951
238. – Община Су нг у рларе на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за квартали 2А, 2, 6 и 7, ПУП – с. Лозарево, община
С у нг у рларе, кат о се съ зда ват: улица с о.т.
28-28А-28Б-143, улица с о.т. 28Б-28В и улица
с о.т. 4А-4Б-28А; в квартал 2А се обособяват
УПИ: I – за стадион, II – за производствена и
складова дейност, III – за фотоволтаични системи, IV – за база за селскостопанска техника,
V-35 – за производствени и складови дейности,
и VI – за обществено обслужване; в квартал 2
се обособяват УПИ: I – за производствени и
складови дейности, и II – за складови, административни и жилищни функции; в квартал 6 се
обособяват УПИ: I, II, III, IV и V – с жилищни
функции, VI – за озеленяване, VII – за паркинг,
VIII – комплекс за обществено хранене, мотел
и обществено обслужване, и IX – за КОО; в
квартал 7 се обособяват нови УПИ: Х – за озеленяване, ХI – за озеленяване, и XII – за КОО.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, отдел „УТ“, ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8849
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156. – Община гр. Царево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
са изработени проекти на ПУП – ПП за обекти:
„Трасе на техническа инфраструктура – транспортна връзка до ПИ 48619.48.53 и ПИ 48619.48.54, м.
СК Фонд Липата по КК на гр. Царево“, и „Трасе
на техническа инфраструктура – ел. кабел до ПИ
48619.48.53 и ПИ 48619.48.54, м. СК Фонд Липата
по КК на гр. Царево“. Същите са разгледани и
приети от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община
Царево с решение по т. 1.4 от протокол № 12 от
3.12.2014 г. Проектите се съхраняват в дирекция
„УТ“ и може да бъдат предоставени за разглеждане
по всяко време на работния ден. В едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят своите писмени възражения, предложения и
искания по проектите за ПУП до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8848

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Марк
1“ – ЕООД, на Решение № ОУ-9 от 20.05.2013 г.
на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране, по което е образувано адм. дело
№ 9735/2013 г. по описа на Върховния административен съд.
8229
Административният съд – Добрич, съобщава,
че на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК е постъпила жалба от „Балчик
уайт клифс“ – ЕООД, с която се оспорва чл. 69а,
ал. 1, 4, 5 и 7 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Каварна, приета с
Решение № 202 по протокол № 17 от 18.12.2012 г.
и изменена с Решение № 3 по протокол № 29 от
22.01.2014 г. от Общинския съвет – гр. Каварна. По
оспорването е образувано адм. дело № 581/2014 г.
по описа на Aдминистративния съд – Добрич,
насрочено за 12.03.2015 г. от 10,30 ч.
8858
А д м и н и с т р а т и вн и я т с ъд – Мо н т а н а , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
А ПК съобщава, че е образу вано а дм. дело
№ 610/2014 г. по протест на районен прокурор
при Районна прокуратура – Лом, срещу чл. 18,
т. 7 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община
Лом, приета с Решение № 100 по протокол № 7
от 15.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Лом.
Конституирани страни по делото са: протестираща страна – районен прокурор при Районна
прок у рат у ра – Лом, ответник – Общинск и ят
съвет – гр. Лом, чрез председателя и служебно
конституирана страна – Окръжна прокуратура –  
Монтана. Административно дело № 610/2014 г.
е насрочено за 30.01.2015 г. от 10 ч.
8955
Административният съд – Пазарджик, ІІІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурора
при Окръжна прокуратура – Пазарджик, Стефан
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Георгиев Янев, подаден против Решение № 200 от
30.10.2014 г. на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
По протеста е образувано адм. дело № 969/2014 г.
по описа на съда.
8953
Административният съд – София-град, второ
отделение, 33 състав, съобщава, че по жалби
на „Електроимпулс – Рангелов и сие“ – ООД,
София, Гергана Димитрова Маркова и Здравка
Димитрова Здравкова, двете с адрес: София, срещу Решение № 140 от 13.03.2014 г. на Столичния
общински съвет за одобряване на ПУП – план за
регулация и режими на застрояване, в граници:
бул. България – ул. Кюстендил – бул. Гоце Делчев, в частта му по отношение отреждането на
УПИ ІІІ – „за читалище“, кв. 43, м. Белите брези,
е образувано адм. д. № 7156/2014 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
15.01.2015 г. от 14 ч. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници по делото
в едномесечен срок от деня на обнародването
в „Държавен вестник“, като подадат писмена
молба със съдържание и приложения, посочени
в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
8926
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 1013/2014 г.
по жалба от Галина Георгиева Шуманова със
съдебен адрес Самоков, ул. Македония 34а,
ет. 2, офис 201, адвокат Екатерина Вададжийска,
против Решение № 1464 от 26.06.2014 г. на Общинския съвет – гр. Самоков, в частта, с която
е одобрен ПУП – план за регулация и план за
застрояване на УПИ-I – „За озеленяване“, кв.
87 по плана на с. Говедарци, община Самоков,
относно новообразуван УПИ V-494. Уведомяват
се заинтересованите страни, че могат да се
конституират като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда, отговарящо на
изискванията по чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ. Делото
е насрочено за 24.02.2015 г. от 10 ч.
8954
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 във връзка с ал. 4 ЗУТ
съобщава, че е постъпила жалба от Димитър
Койчев Димитров и Георги Койчев Димит
ров – двамата от Стара Загора, против Решение
№ 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, с което е одобрен ПУП – ПР и ПЗ
на парк „Бедечка“ – част от кадастрален район 513,
обхващащ кв. от № 801 до 831 в частта относно
УПИ VI-6108, УПИ Х-6702 за озеленяване и имот
от 63 кв. м за улица от изток на урегулираните
имоти, кв. 815. По оспорването е образувано адм.
дело № 514/2014 г. по описа на Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници в производството по адм.
дело № 514/2014 г. в едномесечен срок от деня на
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“. Заявлението следва да е със съдържание,
отговарящо на изискванията на чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
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Към заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
8857
Районният съд – гр. Средец, призовава Лариса
Соломоновна Стародубцева, гражданка на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответница по
гр.д. № 352/2014 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответницата ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8956

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел, учредено в общественополезна
дейност, „Руско православно обединение в България Св. Княгиня Елизавета“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 6.5 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на 20.02.2015 г. в 10 ч. на адрес: София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин 5, бл. 504, вх. Д, ет. 8, ап. 31,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за изминалия период; 2. финансов
отчет; 3. приемане на план-програма за дейността
на сдружението за 2015 г.; 4. избор на нов състав
на управителния съвет; 5. вземане на решение
за приемане на нови членове и определяне на
размера на членския внос; 6. други. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание на сдружението, са на разположение на
адреса на провеждане всеки работен ден от 9 до
17 ч. При липса на кворум в обявения начален
час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на 20.02.2015 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9017
4. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска асоциация по ултразвук
в акушерството и гинекологията“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.02.2015 г. в 14 ч. в зала „Арена“ на хотел
„Арена Сердика“ в София, ул. Будапеща 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
БАУАГ за периода от създаването є до 2014 г.; 2.
финансов отчет на БАУАГ за периода от създаването є до 2014 г.; 3. обсъждане и приемане на
промени в устава на БАУАГ; 4. освобождаване
от длъжност и от отговорност на членовете на
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управителния съвет; 5. избор на нови членове на
управителния съвет; 6. обсъждане и приемане
на план-програма и бюджет на БАУАГ за 2015 г.;
7. обсъждане на размера на годишния членски
внос на БАУАГ; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите. Материалите за провеждане на
общото събрание ще бъдат на разположение на
членовете на Българската асоциация по ултразвук
в акушерството и гинекологията в София, ул.
Дунав 47, офис № 4, от датата на обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
9012
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Блънт Башмънт Фаундейшън“ – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.02.2015 г. в
16 ч. във Велико Търново, ул. Симеон Велики 9,
ет. 7, ап. 25, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2014 г.; 2. изменение и допълнение на устава на сдружението; 3. вписване на
определение за извършване на общественополезна дейност; 4. промяна на наименованието; 5.
промяна на седалището и адреса на управление;
6. приемане на нови членове; 7. изключване на
членове; 8. избор на нов управителен съвет; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия
дневен ред в 17 ч., същия ден и на същото място
независимо от броя на явилите се членове.
8988
46. – Съветът на Адвокатската колегия –
Кърджали, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА свиква
общо събрание на колегията на 31.01.2015 г. в 9 ч.
в съдебната зала на Районен съд – Кърджали, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета
на колегията; 2. отчетен доклад на контролния
съвет; 3. отчетен доклад на председателя на дисциплинарния съд; 4. проектобюджет за 2015 г.; 5.
разисквания по докладите и бюджета за 2015 г.;
6. избор на делегати за общото събрание на
ВАС – София; 7. разни.
9004
18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел ГСК „Локомотив – СГ“, Русе,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетноизборно общо събрание на 21.02.2015 г. в 10 ч. в
Русе, ул. Цветница 6, спортна зала „Локомотив“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба за периода 2008 – 2014 г.; 2. освобождаване и приемане на членове на клуба; 3. избор на
нов управителен съвет и контролна комисия; 4.
промени в устава; 5. разни. 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.
8969
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