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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53
ОТ 12 МАРТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 562 560 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
за разплащане на извършените разходи по
предоставените дейности и услуги на правоимащите лица по чл. 4, т. 3 от Закона за
ветераните от войните и по чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 4, т. 3 от Закона
за ветераните от войните и чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1878

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54
ОТ 12 МАРТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на отбраната
за 2015 г. в размер 116 132 лв. за разплащане
на извършените разходи по предоставените
дейности и услуги на правоимащите лица по
чл. 4, т. 3 от Закона за ветераните от войните
и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. по Политика
в областта на отбранителните способности,
разпределени, както следва:
1. по бюджетна програма „Медицинско
осигуряване“ – 80 497 лв.;
2. по бюд жетна програма „Военно-пат риотично възпитание и военно-почивно
дело“ – 35 635 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 4, т. 3 от Закона
за ветераните от войните и чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1879

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
ОТ 12 МАРТ 2015 Г.

за реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепятстващо
съоръжение по българо-турската граница
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се определят редът и условията за възлагането и
изграждането на временно възпрепятстващо
съоръжение по българо-турската граница.
(2) Временното възпрепятстващо съоръжение в граничната ивица по българо-турската
граница служи за осъществяване на граничен
контрол и представлява временно разположени съоръжения, изкуствени препятствия и
обслужваща инфраструктура (пътища, комуникации и др.), поставени или построени в
съчетание с естествените препятствия с цел
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възпрепятстване на незаконно преминаващи през държавната граница лица и пътни
превозни средства.
Чл. 2. (1) Проектирането и изграждането
на временното възпрепятстващо съоръжение
по българо-турската граница се възлага на:
1. областния управител на област Хасково – за участъка от съоръжението на територията на област Хасково;
2. областния управител на област Ямбол – за участъка от съоръжението на територията на област Ямбол;
3. областния управител на област Бургас – за участъка от съоръжението на територията на област Бургас.
(2) Областните управители по ал. 1 предприемат и организират всички действия във
връзка с проектирането, изг ра ж дането и
гаранционното поддържане на временното
възпрепятстващо съоръжение. В договорите
за изграждане на съоръжението се предвижда петгодишен срок за гаранционното му
поддържане.
Чл. 3. Министерството на вътрешните
работи изготвя и предоставя на областните
управители по чл. 2 утвърдено от министъра
на вътрешните работи задание за проектиране
на временното възпрепятстващо съоръжение
в г раничната ивица по българо-т у рската
граница, което съдържа:
1. цел на проекта;
2. обхват и съдържание на проекта, съобразени с режимите и нормите на засегнатите
защитени територии по смисъла на Закона
за защитените територии;
3. примерна схема на съоръжението.
Чл. 4. (1) Въз основа на заданието по чл. 3
областните управители възлагат изготвянето
на необходимите за изграждането проекти на
лица с пълна проектантска правоспособност
по Закона за Камарите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране.
(2) Областните управители утвърждават
проектите по ал. 1 след съгласуване със:
1. директора на Главна дирекция „Гранична
полиция“ на Министерството на вътрешните
работи по отношение на техническата част
на проектите;
2. министъра на финансите по отношение
на финансовите параметри на проектите.
(3) По преценка на областния управител
проектирането и изграждането на съоръжението могат да се извършват от един и същ
изпълнител.
(4) Средствата, необходими за проектирането, се осигуряват по бюджета на областните
управители от Министерския съвет.
Чл. 5. (1) Всеки от областните управители
възлага изграждането на съоръжението по
съгласуваните по реда на чл. 4, ал. 2 проекти.
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(2) Договорите за дейностите по ал. 1 се
публикуват на интернет страницата на съответната областна администрация.
(3) Средствата за изграждането на възпрепятстващото съоръжение се одобряват
от Министерския съвет след утвърждаване
на проектите по чл. 4, ал. 2.
Чл. 6. (1) Изградените участъци от съоръжението преди експлоатаци ята им се
приемат с протокол на комисия, назначена
от съответния областен управител.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се
включват и представители, определени от
директора на Главна дирекция „Гранична
полиция“ на Министерството на вътрешните
работи.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 102, ал. 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Заданието по чл. 3 се предоставя на
областните управители в 3-дневен срок от
влизането в сила на постановлението.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1880

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56
ОТ 16 МАРТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2015 г. в общ размер
45 180 хил. лв., разпределени, както следва:
1. по бюд жета на Министерството на
правосъдието за 2015 г. за преустройство на
сграда, намираща се в гр. София, бул. Ген.
М. Д. Скобелев 23, за нуждите на Софийския
районен съд и на Софийската районна прокуратура – 10 700 хил. лв.;
2. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху
добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007 – 2013 г. –
24 000 хил. лв.;
3. по бюджета на община Варна за рехабилитация на бул. Княз Борис I от бул.
Цар Освободител до кръговото кръстовище
на бул. Княз Борис I и изхода от „Алея I“ –
8 000 хил. лв.;
4. по бюджета на община Разград за завършване с необходимото оборудване и из-
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граждане на прилежащата инфраструктура на
сектор „Б“ на стадион „Лудогорец – Арена“ в
Разград – 2 000 хил. лв.;
5. по бюджета на община Долна баня за
оборудване на сграда, предназначена за хора с
умствени увреждания и деменция – 480 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2015 г.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 да се осигурят
за сметка на предвидените по централния
бюджет средства за данък върху добавената
стойност на общините по Програмата за развитие на селските райони.
(4) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 да се осигурят за сметка на
предвидените средства по централния бюджет
за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1
да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. по
Политика в областта на правосъдието, Бюджетна програма „Инвестиции на органите
на съдебната власт“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличи показателят по чл. 13, ал. 3, пореден
№ 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат разходите по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2015 г. по Политика на
Министерството на земеделието и храните в
областта на земеделието и селските райони,
Бюджетна програма „Развитие на селските
райони“.
Чл. 4. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2 да извършат
произтичащите от това постановление промени по съответните бюджети и да уведомят
министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително на бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието, на
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“ и на кметовете на съответните
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1928
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57
ОТ 16 МАРТ 2015 Г.

за приемане на методики за остойностяване
и за заплащане на медицинската помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Методика за остойностяване
на дейностите в извънболничната медицинска помощ съгласно приложение № 1А и
Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ съгласно
приложение № 1Б.
Чл. 2. Приема Методика за остойностяване
на дейностите в болничната медицинска помощ съгласно приложение № 2А и Методика
за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ съгласно приложение № 2Б.
Чл. 3. Приема Методика за остойностяване
на комплексното диспансерно наблюдение на
пациентите с кожно-венерически и психични
заболявания съгласно Приложение № 3А и
Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно–
венерически и психични заболявания съгласно
приложение № 3Б.
Чл. 4. Приема Методика за остойностяване
на дейностите в извънболничната дентална
помощ съгласно приложение № 4А и Методика
за заплащане на дейностите в извънболничната
дентална помощ съгласно приложение № 4Б.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Стойността на отчетената по реда на
отмененото Постановление № 94 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на методики
за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за
здравното осигуряване (ДВ, бр. 37 от 2014 г.)
от изпълнителите на болнична медицинска
помощ медицинска дейност (включително
медицински изделия, прилагани в условията
на болничната медицинска помощ), надвишаваща определените стойности за месеците до
влизането в сила на това постановление, се
заплаща след решение на Надзорния съвет
на Националната здравноосигурителна каса в
рамките на средствата по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.
§ 2. Националната здравноосиг у рителна каса в срок до 30 юни 2015 г. осигурява
възможност за електронно отчитане на изпълнителите на извънболнична медицинска
помощ на фактури, спецификации и отчети
чрез интернет страницата на НЗОК.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 55е, ал. 3 от Закона за здравното
осигуряване.
§ 4. Отменя се Постановление № 94 на
Министерския съвет от 2014 г. за приемане на
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методики за остойностяване и за заплащане
на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
от Закона за здравното осигуряване (ДВ,
бр. 37 от 2014 г.).
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 11,
ал. 1, т. 5, чл. 15, ал. 7, чл. 17, ал. 13, т. 6 от
приложение № 2Б, които влизат в сила от
1 април 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1А
към чл. 1

МЕТОДИКА

за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ
Раздел I
Методика за остойностяване на дейностите
в първичната извънболнична медицинска
помощ
I. Изчисляването на реимбурсните стойнос т и на о тдел н и т е дей нос т и в обх вата
на първичната извънболнична медицинска
помощ (ПИМП) се извършва при следната
последователност:
1. Обобщаване на информацията от НЗОК
за обема и цените на отчетените и заплатени
на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) дейности през последните три години.
2. Обобщаване на информацията от Националния статистически институт (НСИ) за броя
и демографската структура на населението.
3. Изчисляване на нови реимбурсни цени
на базата на прогнозни обеми.
II. Заплащането на изпълнителите на
първична медицинска помощ се формира на
базата на два основни компонента – заплащане
за капитация (за брой записани здравноосигурени лица (ЗОЛ) и заплащане за дейност:
1. Капитационно плащане:
1.1. за лица от 0 до 18 години;
1.2. за лица от 18 до 65 години;
1.3. за лица над 65 години;
1.4. за всички лица – за осигуряване на
достъп до медицинска помощ извън обявения
си работен график на ЗОЛ, в съответствие с
Наредба № 40 на министъра на здравеопазването от 2004 г. за определяне на основния пакет
здравни дейности, гарантирани от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
(обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61
и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от
2009 г., бр. 45, 62 и 100 от 2010 г., бр. 49, 52 и
97 от 2011 г., бр. 99 и 100 от 2012 г. и бр. 31 и
111 от 2013 г.; Решение № 10580 на Върховния
административен съд от 12 юли 2013 г. по
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адм. д. № 1856 от 2013 г. – бр. 12 от 2013 г.;
изм. и доп., бр. 15, 95 и 106 от 2014 г.), наричана по-нататък „Наредба № 40 от 2004 г.“.
2. Заплащане за дейност:
2.1. дейност по програма „Детско здравеопазване“:
2.1.1. профилактични прегледи за лица от
0 до 1 година;
2.1.2. профилактични прегледи за лица от
1 до 2 години;
2.1.3. профилактични прегледи за лица от
2 до 7 години;
2.1.4. профилактични прегледи за лица от
7 до 18 години;
2.1.5. имунизации на лица от 0 до 18 години, включително за профилактика на рак
на шийката на матката;
2.2. дейност по програма „Майчино здравеопазване“;
2.3. дейност по диспансерно наблюдение;
2.4. профилактични прегледи на лица над
18 години;
2.5. имунизации на лица над 18 години;
2.6. инцидентни посещения на ЗОЛ от
други здравни райони;
2.7. неблагоприятни условия.
III. Методика за изчисляване на реимбурсните нива за заплащането на базата на
капитация:
1. Капитацията има 3 компонента:
1.1. дефиниране на пакета услуги, заплащани чрез базова капитационна стойност;
1.2. базова капитационна стойност;
1.3. механизъм за определяне на броя лица,
регистрирани при всеки изпълнител.
2. Дефиниране на пакета услуги.
Пакетът услуги отразява текущите потенциални възможности за развитие на изпълнителите, както и интеграцията на услугите
в обхвата на пакета съгласно определените в
наредбата по чл. 45, ал. 2 ЗЗО.
3. Определяне размера на средствата и на
базова капитационна стойност.
Базовата капитационна стойност се изчислява от оценката на средствата, които
финансиращата институция има в наличност
за една година, за да заплати за предлаганите
първични извънболнични услуги на всички
изпълнители, включени в системата за заплащане – ПИМП, разделени на общия брой
регистрирани при ОПЛ лица.

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

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

на специалистите дейности през последните
три години.
2. Изчисляване на нови реимбурсни цени
на базата на прогнозни обеми.
II. Заплащането на изпълнителите на
СИМП се основава на следната методика:
1. Дефиниране на пакета услуги.
Дефинират се агрегирани групи здравни
услуги със сходни разходи, както следва:
1.1. първични посещения;
1.2. вторични посещения;
1.3. профилактика на лица до 18 години;
1.4. профилактика на лица над 18 години
с рисков профил;
1.5. дейност по програма „Майчино здравеопазване“;
1.6. диспансерно наблюдение;
1.7. дейности, свързани с лекарските консултативни комисии (ЛКК);
1.8. високоспециализирани медицински
дейности в извънболничната специализирана
помощ;
1.9. физиотерапия и рехабилитация.
2. Определяне размера на средствата за
СИМП.
Средствата за специализирана медицинска
помощ се определят като процент от общия
бюджет на НЗОК. Разходите са базирани
на фактическите разходи през предходната година или са екстраполирани на базата
на исторически разходи, обем дейности и
натовареност. Разпределението може да бъде
променяно при промяна на обхвата от услуги или при включването на допълнителни
дейности.
3. Определяне на единичната стойност на
услугата (преглед).
Първоначално изчислението се прави от
долу нагоре с цел да се определи минималният разход на здравноосигурено лице за
предоставяне на базова дейност от обхвата на
основния пакет за съответната специалност.
Разходите се определят като преки и непреки и се извършва процентно разпределение
по видовете здравни услуги, предлагани от
специалистите.
След това този минимум може да бъде
повишен чрез разпределение от горе надолу
на ресурсите за СИМП.
Комбинирането на двата подхода осигурява бюджетно неутрален механизъм за
разпределение на ресурсите.
Разпределението е, както следва:
3.1. разпределение на преките разходи за
видовете медицински дейности;
3.2. разпределение на непреките (фиксираните) административни разходи;
3.3. разпределение на разходите за заплати.
Общото време, отделено за всяка една от
услугите в извънболничната помощ, се разделя
на общото време, отделяно за всички здравни
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услуги (времето може да се разпредели по
специалности).

4. Поддържане на финансова и управленска система.
Изпълнителите на СИМП са длъжни да
имат в наличност в лечебните заведения и
да поддържат софтуер за изготвяне и съхраняване на счетоводни и медицински отчети.
Раздел III
Методика за остойностяване на медико-диаг
ностичните дейности в извънболничната
медицинска помощ
I. Дефиниране на пакета услуги.
Дефинират се агрегирани групи здравни
услуги със сходни разходи, както следва:
1. Клинична лаборатория.
2. Клинична микробиология.
3. Медицинска паразитология.
4. Образна диагностика.
5. Вирусология.
6. Обща и клинична патология.
7. Клинична имунология.
8. Имунохематология.
Изследванията са планирани да осигурят
необходимия обем дейности по повод на остри
състояния и заболявания за реализиране на
профилактичната дейност и за диагностика
на хронично болните лица съгласно Наредба
№ 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи
и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4
и 60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 58 и 97
от 2011 г., бр. 100 от 2012 г. и бр. 33 и 111
от 2013 г.; Решение № 10580 на Върховния
административен съд от 12 юли 2013 г. по
адм. д. № 1856 от 2013 г. – бр. 12 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 95 от 2014 г.), наричана понататък „Наредба № 39 от 2004 г.“, както и
на базата на договорените в Националния
рамков договор условия за оказване на медицинската помощ.
II. Определяне размера на средствата за
медико-диагностичните дейности (МДД).
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Средствата се определят като процент
от общия бюджет на НЗОК. Разходите са
бази ра н и на фа к т и ческ и т е разход и п рез
предходната година за всеки конкретен вид
изследване или са екстраполирани на базата
на исторически разходи и отчетен обем дейности. Разпределението може да бъде променяно при промяна на обхвата от услуги или
при включване на допълнителни дейности.
III. Определяне на единичната стойност
на услугата.
Първоначално изчислението се прави от
долу нагоре с цел да се определи минималният разход на здравноосигурено лице за
предоставяне на базова дейност от обхвата на
основния пакет. Разходите се определят като
преки и непреки и се извършва процентно
разпределение по видовете медико-диагностични дейности. След това този минимум
може да бъде повишен чрез разпределение
от горе надолу на ресурсите за МДД.
Комбинирането на двата подхода осигурява бюджетно неутрален механизъм за
разпределение на ресурсите.
Разпределението е, както следва:
1. Разпределение на преките разходи за
видовете медицински дейности.
2. Разпределение на непреките (фиксираните) административни разходи.
3. Разпределение на разходите за заплати.
Общото време, отделено за всяка една от
услугите в извънболничната помощ, се разделя
на общото време, отделяно за всички здравни
услуги (времето може да се разпредели по
специалности).

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

IV. Поддържане на финансова и управленска система.
Изпълнителите на МДД са длъжни да
имат в наличност в лечебните заведения и
да поддържат софтуер за изготвяне и съхраняване на счетоводни и медицински отчети.
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Приложение № 1Б
към чл. 1

МЕТОДИКА

за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ
Раздел I
Методика за заплащане на медицинските
дейности в първичната извънболнична помощ
Чл. 1. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност на изпълнителите на първичната
извънболнична медицинска помощ (ПИМП)
съгласно Наредба № 40 от 2004 г. по следните
елементи:
1. медицинско обслужване на здравноосигурени лица (ЗОЛ), включени в регистъра
на изпълнител на ПИМП, по основен пакет
за ПИМП съгласно Наредба № 40 от 2004 г.;
2. профилактична дейност по програма
„Детско здравеопазване“, включително извършена задължителна имунизация и реимунизация на лица от 0 до 18 години съгласно
Им у низационни я ка лендар на Реп ублика
България – приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите
в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г., бр. 5
и 106 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от
2012 г., бр. 47 от 2013 г. и бр. 17, 54 и 92 от
2014 г.), наричан по-нататък „Имунизационен
календар“;
3. профилактична дейност по програма
„Майчино здравеопазване“ на ЗОЛ, избрали
общопрактикуващ лекар (ОПЛ) за изпълнител
по тази програма;
4. диспансерни прегледи на ЗОЛ съгласно
Наредба № 39 от 2004 г. и списъка на заболяванията за деца и възрастни, подлежащи
на диспансеризация от ОПЛ, за които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
заплаща съгласно приложение № 9 на Националния рамков договор за медицински
дейности за 2015 г. (ДВ, бр. 6 от 2015 г.),
наричан по-нататък „НРД за медицинските
дейности за 2015 г.“;
5. профилактични прегледи на ЗОЛ над
18-годишна възраст съгласно Наредба № 39
от 2004 г. и приложение № 13 на НРД за
медицинските дейности за 2015 г.;
6. извършена задължителна имунизация
и реимунизация съгласно Имунизационния
календар на лица над 18 години;
7. работа на практики в населени места с
неблагоприятни условия съгласно методика,
приета от Надзорния съвет на НЗОК, съгласувана с Управителния съвет на Българския
лекарски съюз (БЛС);
8. преглед на ЗОЛ, осъществило правото
си на избор на изпълнител на ПИМП, регистрирал амбулатория на територията на друг
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здравен район, обърнало се към изпълнител
на ПИМП инцидентно по повод на остро
възникнало състояние;
9. осигуряване на достъп до медицинска
помощ извън обявения им работен график
на ЗОЛ съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на ОПЛ за всяко поставяне на
препоръчителна ваксина против човешкия
папилома вирус (ЧПВ) по Националната
програма за първична профилактика на рака
на маточната шийка в Република България
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
(ЗЗ) и съгласно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.
(ЗБНЗОК за 2015 г.).
(3) На основание чл. 37, ал. 6 от Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО) и по реда,
определен – Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера
на сумите, заплащани от здравноосигурените
лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение, и
реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6
от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ,
бр. 68 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2012 г.
и бр. 2 от 2014 г.), наричано по-нататък „ПМС
№ 193 от 2012 г.“, от държавния бюджет чрез
Министерството на здравеопазването НЗОК
заплаща на ОПЛ разликата между сумите
по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение
на лицата, които са упражнили правото на
пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(4) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща,
при условие че:
1. са спазени всички относими нормативни
изисквания за извършване на медицинските
дейности;
2. ЗОЛ, на които е оказана медицинската
помощ, са с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на извършване на
медицинската дейност – за задъл ж ително
осигу рени в НЗОК лица съгласно чл. 33,
ал. 1 ЗЗО;
3. осиг у реното в дру га държава лице,
спрямо което се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност
по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните
разпоредби на ЗЗО/двустранна спогодба за
социално осигуряване и което има право на
медицинска помощ, предоставяна от НЗОК
към датата на оказване на медицинската
помощ, е представило удостоверителен документ за право на обезщетения в натура.
(5) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнителите на ПИМП
дейностите по ал. 1 и 2 по цени, определени
по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 2. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1,
т. 1 се определя в зависимост от възрастта
и броя на:
1. ЗОЛ с постоянен избор – при изпълнителя на ПИМП;
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2. ЗОЛ, осъществили временен избор – при
изпълнителя на ПИМП.
(2) Броят на ЗОЛ по ал. 1, т. 1 се намалява
с броя на лицата по ал. 1, т. 2, които са направили временен избор при друг изпълнител
на ПИМП, за периода на временния избор.
(3) Броят на ЗОЛ по ал. 1 се определя към
последно число на месеца или към датата на
прекратяване на договора.
(4) Когато договорът е сключен или прекратен през текущия месец, заплащането се
изчислява пропорционално на календарните
дни на действие на договора през месеца.
(5) Плащането по чл. 1, ал. 1, т. 1 се извършва месечно след проверка по:
1. хартиена или електронна фактура;
2. спецификация;
3. първите екземпляри на регистрационните форми за избор за новорегистрирани ЗОЛ,
придружени с електронен отчет в определен
от НЗОК формат;
4. електронен отчет за извършената дейност, от разена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Чл. 3. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 2
се дължи:
1. за извършен профилактичен преглед при
лица на възраст от 0 до 18 години съгласно
изискванията на Наредба № 39 от 2004 г.;
2. за извършена задължителна планова
имунизация или реимунизация (в т.ч. проба
Манту) съгласно Имунизационния календар
на лице на възраст от 0 до 18 години, като
общият брой на заплатените имунизации
на едно лице не може да надвишава максималния брой.
(2) Плащането на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 2 се извършва месечно
след проверка по факт у ра (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност
по програма „Детско здравеопазване“, отразена в амбулаторните листове в определен
от НЗОК формат.
Чл. 4. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1,
т. 3 се дължи за извършен преглед на лице,
включено в програма „Майчино здравеопазване“ – при изпълнителя на ПИМП.
(2) Включването на ЗОЛ, осъществили
правото си на избор на ОПЛ за изпълнител
на програма „Майчино здравеопазване“, се
извършва след доказване на бременността.
(3) Плащането на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 3 се извършва месечно
след проверка по факт у ра (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност
по програма „Майчино здравеопазване“, отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
(4) Общият брой на заплатените профилактични прегледи за една бременност не може
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да надвишава максималния брой в съответствие с изискванията на приложение № 2 към
Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 13
към НРД за медицинските дейности за 2015 г.
Чл. 5. (1) За медицинската помощ по чл. 1,
ал. 1, т. 4 се заплаща за извършен преглед на
ЗОЛ с едно или повече заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение от ОПЛ.
(2) Когато диспансеризирано лице над
18 години е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове,
за едни от които подлежи на диспансерно
наблюдение при ОПЛ, а за други – при лекар-специалист от специализираната извънболнична медицинска помощ, ЗОЛ подлежи
на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, обем и честота)
за всички заболявания само от ОПЛ, освен
ако пациентът не заяви изрично желание за
извършването му от лекар-специалист. В тези
случаи ЗОЛ вече е диспансеризирано при
ОПЛ за съответното заболяване от същия
клас и за медицинската помощ по диспансерно наблюдение се заплаща на ОПЛ по
реда на ал. 1.
(3) Заплащането на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 4 се извършва месечно
след проверка по факт у ра (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност
по диспансерно наблюдение на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат.
(4) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 4 се осъществява в случаите, в които са извършени
дейностите от основния пакет и са назначени всички медицински дейности съгласно
изискванията на Наредба № 39 от 2004 г.,
приложения № 8 и 9 към член единствен
на Наредба № 40 от 2004 г. и приложение
№ 9 или приложения № 9 и 14 към НРД за
медицинските дейности за 2015 г.
(5) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща за не повече от предвидения
максимален брой прегледи за заболяването
с най-висока честота на наблюдение.
(6) При първоначална диспансеризация за
дадено заболяване общият брой прегледи за
пациента за съответната календарна година
се заплаща пропорционално на оставащите
месеци до края на годината.
Чл. 6. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща по чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6:
1. само един годишен п рофи лак т и чен
преглед на ЗОЛ над 18 години;
2. за извършена задължителна имунизация
и реимунизация съгласно Имунизационния
календар.
(2) Общият брой на заплатените имунизации на едно лице не може да надвишава
максималния брой, определен по ал. 1, т. 2.
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(3) Плащанията на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6 се извършват месечно след проверка по фактура (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети,
електронен отчет за извършената дейност
по профилактика на ЗОЛ и/или извършени
имунизации, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат.
Чл. 7. (1) Изпълнителят на ПИМП има
право на заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 7, когато населеното място, в което е регистриран
адресът на лечебното заведение, отговаря
на критериите, обуславящи го като неблагоприятно.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК
за работа на практики в населени места с
неблагоприятни условия, се определят от
управителя на НЗОК съгласно методика.
(3) При наличие на повече от един изпълнител на ПИМП с месторазположение
на практиката в населеното място по ал. 2
сумата се разпределя пропорционално на
броя регистрирани при ОПЛ от лечебното
заведение – изпълнител на ПИМП, ЗОЛ от
това населено място.
(4) Сумите по ал. 2 и 3 се определят към
момента на сключване на индивидуалния
договор и се вписват в него. При промяна
на регистрираните при ОПЛ лица по реда на
чл. 7 от Наредбата за осъществяване правото
на достъп до медицинска помощ, приета с
Постановление № 119 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 57 от 2007 г., бр. 1 от 2009 г. и
бр. 5 и 53 от 2011 г.), сумите по ал. 2 и 3 се
преизчисляват съгласно броя регистрирани
при ОПЛ ЗОЛ към 1 юли, съответно към
първи януари на следващата година, и се
вписват в договора.
(5) Когато договорът е сключен или е
прекратен през текущия месец, сумата се
изчислява пропорционално на календарните
дни на действие на договора през месеца.
(6) Изпълнител на ПИМП получава еднократно плащане за работа в неблагоприятни
условия при наличие на следните две условия:
1. разкрита амбулатория в обособена в
областната здравна карта практика, която е
била незаета в продължение на последните
6 месеца;
2. декларирано осигуряване на достъп на
ЗОЛ до медицинска помощ извън обявения
си работен график по начина, посочен в
т. IХ, 3 от приложение № 1 от Наредба № 40
от 2004 г.
Чл. 8. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 8
е за извършен преглед на ЗОЛ с регистрация в друг здравен район – при лекаря, при
следните условия:
1. здравноосигуреното лице временно е
извън здравния район, където е осъществило
избор на ОПЛ, и при посещението си пред-
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стави здравноосигурителна книжка или ако
е осигурено в друга държава лице, потърсило
помощ по повод на остро възникнало състояние и при посещението си:
а) представи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК, и/или удостоверение за
регистрация към НЗОК;
б) попълни „Декларация при ползване
от осигурени лица на права на спешна и
неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“;
2. изпълнителят отчита не повече от две
посещения на едно и също ЗОЛ за месеца.
(2) Плащанията на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 8 се извършват месечно
след проверка по факт у ра (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, а за осигурени
в друга държава лица – копие от удостоверителния документ за право на обезщетения
в натура в случай на болест, майчинство,
трудови злополуки или професионални заболявания и „Декларация при ползване от
осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу
представена ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
Чл. 9. (1) Изпълнителят на ПИМП има
право на заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 9, в
случай че осигурява достъп до медицинска
помощ извън обявения си работен график
на ЗОЛ по един от начините, посочени в
Наредба № 40 от 2004 г.
(2) Заплащането за осигуряване на достъп
до медицинска помощ извън обявения му
работен график на ЗОЛ от изпълнителя на
ПИМП се осъществява след представяне на
декларация по образец съгласно приложение
№ 10 към НРД за медицинските дейности за
2015 г.
(3) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 9 се
извършва, когато изпълнителят на ПИМП
осиг у рява дост ъп до медиц инска помощ
извън обявения си работен график на ЗОЛ
чрез дежурен кабинет на лечебно заведение
съгласно Наредба № 40 от 2004 г.:
1. по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗЛЗ, в
което ОПЛ е съучредител;
2. по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ ЗЛЗ, което
е разположено в община, която се намира в
селски или планински район съгласно таблица № 4 от приложение № 1 към Наредба
№ 40 от 2004 г.
(4) Изпълнителят на ПИМП има право на
заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 9 след сключване
на договор за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения си работен
график на ЗОЛ със:
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1. лечебни заведения за болнична помощ
и лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1,
буква „б“ и/или т. 2, букви „б“, „в“ и „г“
ЗЛЗ, сключили договор с НЗОК и разкрили
дежурен кабинет на не повече от 35 км от
месторазположението на практиката на ОПЛ;
2. лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1,
буква „а“ ЗЛЗ, което е разположено в община, която се намира в селски или планински
район съгласно таблица № 4 от приложение
№ 1 към Наредба № 40 от 2004 г., сключило
договор с НЗОК и разкрило дежурен кабинет
на не повече от 35 км от месторазположението на практиката на ОПЛ.
(5) Лечебните заведения по ал. 4 следва
да представят договори за обслужване на
ЗОЛ в районните здравноосигурителни каси
(РЗОК) и да осигуряват постоянно присъствие на лекар.
(6) Извън случаите по ал. 3 и 4 изпълнител
на ПИМП има право на заплащане по чл. 1,
ал. 1, т. 8, когато осъществява дейността си:
1. индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефона, в амбулаторията или в дома на пациента – по преценка
на самия ОПЛ;
2. чрез организиране на график на дежурства между ОПЛ от отделните практики за
първична извънболнична помощ за обслужване на пациентите в амбулатория или в дома
на пациента – по преценка на съответния
дежурен ОПЛ, в интервала между 8,00 ч.
сутринта и 20,00 ч. вечерта – през работните дни, и минимум 6 часа през почивните
и празничните дни; в тези случаи ОПЛ са
длъжни да представят месечен график за
дежурствата в РЗОК в срок не по-късно от
20-о число на предходния месец.
(7) Лечебното заведение по а л. 6, т. 2
следва да е разположено в община, която
се намира в селски или планински район
съгласно таблица № 4 от приложение № 1
към Наредба № 40 от 2004 г.
(8) Плащането по чл. 1, ал. 1, т. 8 се извършва месечно след проверка по:
1. фактура (хартиена или електронна);
2. спецификация;
3. първите екземпляри на регистрационните форми за избор за новорегистрирани ЗОЛ,
придружени с електронен отчет в определен
от НЗОК формат;
4. електронен отчет за извършената дейност, от разена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Чл. 10. Плащането по чл. 1, ал. 2 се извършва след проверка по фактура (хартиена
или електронна), спецификация, месечни
отчети и електронен отчет за извършената
дейност, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
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Раздел II
Методика за заплащане на медицинските
дейности в специализираната извънболнична
помощ
Чл. 11. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност от изпълнители на СИМП
съгласно Наредба № 40 от 2004 г. и НРД
за медицинските дейности за 2015 г., както
следва:
1. преглед на ЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности
извън случаите по т. 2 – 10, включително по
следните специалности: „Акушерство и гинекология“, „Вътрешни болести“, „Гастроентерология“, „Детска гастроентерология“, „Гръдна
хирургия“, „Педиатрия“, „Ендокринология и
болести на обмяната“, „Детска ендокринология и болести на обмяната“, „Инфекциозни
болести“, „Кардиология“, „Детска кардиология“, „Клинична алергология“, „Педиатрия“
и „Клинична алергология“, „Клинична токсикология“, „Клинична хематология“, „Детска
клинична хематология и онкология“, „Кожни
и венерически болести“, „Неврохирургия“,
„Нервн и болес т и“, „Де т ска невролог и я“,
„Нефрологи я“, „Детска нефрологи я и хемодиализа“, „Ортопедия и травматология“,
„Очни болести“, „Пневмология и фтизиатрия“,
„Детска пневмология и фтизиатрия“, „Психиатрия“, „Детска психиатрия“, „Ревматология“,
„Детска ревматология“, „Съдова хирургия,
ангиология“, „Ушно-носно-гърлени болести“,
„Урология“, „Хирургия“, „Детска хирургия“,
„Медицинска паразитология“ и „Медицинска
онкология“;
2. преглед на ЗОЛ до 18-годишна възраст,
включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от
лекар-специалист с придобита специалност
по: „Педиатрия“, „Детска гастроентерология“,
„Детска ендокринология и болести на обмяната“, „Детска кардиология“, „Педиатрия“ и
„Клинична алергология“; „Детска клинична
хематология и онкология“, „Детска неврология“, „Детска нефрология и хемодиализа“,
„Детска пневмология и фтизиатрия“, „Детска
психиатрия“, „Детска ревматология“ и „Детска хирургия“, по повод на остро възникнало
състояние и по назначение на ОПЛ;
3. профилактичен преглед на ЗОЛ до 18-годишна възраст, включващ общомедицински
и специа лизирани медицинск и дейности,
извършени от лекар-специалист с придобита
специалност по „Педиатрия“, съгласно Наредба
№ 39 от 2004 г. и приложение № 15 към НРД
за медицинските дейности за 2015 г.;
4. профилактичен преглед на ЗОЛ, включва щ общомед иц и нск и и спец иа л изи ра н и
медицински дейности, извършени от лекарспец иа лист с п ри доби та спец иа лност по
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„Акушерство и гинекология“ (по програма
„Майчино здравеопазване“), извършващ профилактични прегледи на бременни, съгласно
Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 15
към НРД за медицинските дейности за 2015 г.;
5. профилактичен преглед на ЗОЛ над 18-годишна възраст от рисковите групи, включващ
общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар-специалист
с придобита специалност по: „Акушерство
и гинекология“, „Урология“, „Кардиология“,
„Ендокринология и болести на обмяната“,
„Гастроентерология“, „Вътрешни болести“
или „Хирургия“, съгласно приложение № 15
към НРД за медицинските дейности за 2015 г.;
6. специализиран преглед на ЗОЛ съгласно
Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 14
на НРД за медицинските дейности за 2015 г.,
извършен от специалиста, водещ диспансерното наблюдение;
7. общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет по
„Физикална и рехабилитационна медицина“;
8. високоспец иа л изи ра н и мед и ц и нск и
дейности по съответните специалности от
основния пакет СИМП;
9. специализирани и/или високоспециализирани медико-диагностични изследвания по
пакети: „Вирусология“, „Клинична имунология“, „Клинична лаборатория“, „Клинична
микробиология“, „Медицинска паразитология“, „Имунохематология“, „Обща и клинична
патология“ и „Образна диагностика“;
10. общомедицински и специализирани
дейности по медицинска експертиза.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща при
наличие на следните условия:
1. спазени са всички нормативни изисквания за извършване на дейностите от съответните пакети от основния пакет СИМП;
2. здравноосигурените лица, на които е
оказана медицинската помощ, са с непрекъснати здравноосигурителни права към датата
на извършване на медицинската услуга – за
задължително осигурени в НЗОК лица съгласно чл. 33, ал. 1 ЗЗО, с изключение на
здравнонеосигурените жени по чл. 82, ал. 1,
т. 2 от Закона за здравето (ЗЗ);
3. осигуреното в друга държава лице, спрямо
което се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранна
спогодба за социално осигуряване и което има
право на медицинска помощ, предоставяна от
НЗОК, към датата на извършване на медицинската помощ е представило удостоверителен
документ за право на обезщетения в натура.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща на изпълнителите на СИМП
дейностите по цени, определени по реда на
чл. 55д ЗЗО.
(4) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по
реда, определен в Постановление № 193 на
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Министерския съвет от 2012 г., от държавния
бюджет чрез Министерството на здравеопазването НЗОК заплаща на изпълнителите на
СИМП разликата между сумите по чл. 37,
ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение на лицата,
които са упражнили правото на пенсия за
осигурителен стаж и възраст.
Чл. 12. (1) За дейностите, оказани на
здравнонеосигурените жени по чл. 82, ал. 1,
т. 2 ЗЗ, НЗОК заплаща на изпълнителите на
СИМП един профилактичен преглед съгласно
чл. 19 от Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за
предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване на деца и бременни жени.
(2) Плащането по ал. 1 се извършва след
проверка по фактура (хартиена или електронна), спецификация, месечни отчети и
електронен отчет за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
Чл. 13. (1) За видовете специализирана
медицинска помощ по чл. 11, ал. 1, т. 1 се
заплаща за:
1. реализиран първичен преглед при специалист по повод заболявания и състояния;
2. реализиран вторичен преглед по повод
заболявания и състояния.
(2) Първичните посещения по ал. 1, т. 1 за
месеца се отчитат пред РЗОК с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 3) и с електронен отчет за извършената
дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, а за
осигурени в друга държава лица – с копие
от удостоверителния документ за право на
обезщетения в натура в случай на болест,
майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, и „Декларация при
ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
(3) Вторичните посещения по ал. 1, т. 2 се
отчитат с електронен отчет за извършената
дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
(4) За видовете специализирана помощ се
заплащат на изпълнителя на СИМП отчетените вторични посещения през месеца, но
за тримесечието – не повече от 50 на сто от
общия брой на отчетените през тримесечието
първични посещения по ал. 1, т. 1. В този
случай изравняването се прави с отчета и плащането за последния месец от тримесечието.
(5) За видовете специализирана помощ по
пакети „Хирургия, детска хирургия“ и „Ортопедия и травматология“ на изпълнителя
се заплащат отчетените вторични посещения
до броя на отчетените през месеца първични
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посещения, при които на ЗОЛ са извършени
хирургични и ортопедични процедури, определени със заповед на управителя на НЗОК.
(6) Заплащането по чл. 10, ал. 1, т. 1 е месечно след проверка по фактура (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети,
медицински направления и електронен отчет
за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат.
Чл. 14. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 11, ал. 1, т. 2 се заплаща за:
1. реализиран първичен преглед ЗОЛ до
18-годишна възраст при лекар с придобита
специалност по: „Педиатрия“, „Детска гастроентерология“, „Детска ендокринология
и болести на обмяната“, „Детска кардиология“, „Педиатрия“, „Клинична алергология“,
„Детска клинична хематология и онкология“,
„Детска неврология“, „Детска нефрология и
хемодиализа“, „Детска пневмология и фтизиатрия“, „Детска психиатрия“, „Детска ревматология“ и „Детска хирургия“, по повод на
остри състояния;
2. реализиран вторичен преглед по повод
на същото състояние.
(2) Първичният преглед по ал. 1, т. 1 за
месеца се отчита пред РЗОК с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 3) и с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, а за осигурени
в друга държава лица – и копие от удостоверителния документ за право на обезщетения
в натура в случай на болест и майчинство, и
„Декларация при ползване от осигурени лица
на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
(3) Вторичният преглед по ал. 1, т. 2 се
отчита с електронен отчет за извършената
дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
(4) За видовете специализирана помощ
по ал. 1 се заплащат отчетените вторични
посещения за ЗОЛ до 18-годишна възраст по
повод на остри състояния, но не повече от
броя на отчетените през месеца първични
посещения по ал. 1, т. 1.
(5) Заплащането по ал. 1 е месечно след проверка по фактура (хартиена или електронна),
финансовоотчетните документи, електронен
отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат, и медицинските направления
(бланка МЗ – НЗОК № 3).
Чл. 15. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 11, ал. 1, т. 3 се заплаща за
извършен профилактичен преглед на ЗОЛ
до 18-годишна възраст от лекар с придобита
специалност по „Педиатрия“.
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(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, и с
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ – НЗОК № 3), издадено от ОПЛ без придобита специалност по „Педиатрия“, когато
на лицето е оказана медицинска помощ по
програма „Детско здравеопазване“ при първо
посещение, а за осигурени в друга държава
лица – и копие от удостоверението за регистрация към НЗОК.
(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща
за извършените профилактични прегледи
на ЗОЛ съгласно Наредба № 39 от 2004 г. и
приложение № 15 към НРД за медицинските дейности за 2015 г. по програма „Детско
здравеопазване“.
(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след проверка на фактура (хартиена или електронна),
финансовоотчетните документи, първичните
медицински документи и с електронен отчет
за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат.
Чл. 16. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 11, ал. 1, т. 4 се заплаща за
извършен профилактичен преглед на ЗОЛ,
включено в програма „Майчино здравеопазване“ и избрало специалист по „Акушерство и
гинекология“ за наблюдение на бременността,
както следва:
1. за реализиран първичен преглед на ЗОЛ,
направило първоначален избор на специалист
по „Акушерство и гинекология“;
2. за реализиран вторичен преглед по повод на същото състояние или за реализирано
посещение при преизбор на специалист.
(2) Профилактичните прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“ се заплащат като
първични по ал. 1, т. 1 в следните случаи:
1. когато при прегледа от лекар-специалист
на основание издадено от ОПЛ „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 3) се установи, че се касае за състояния,
включени в Наредба № 39 от 2004 г. и в
приложение № 15 към НРД за медицинските
дейности за 2015 г., и бременните подлежат
на профилактика – в този случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на
прегледа се отразяват в амбулаторния лист;
2. когато при преизбор на специалист по
„Акушерство и гинекология“ на база на издадено от ОПЛ „Медицинско направление за
консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бланка МЗ – НЗОК № 3) се установи,
че се касае за ново състояние на бременната
или за заболявания, включени в Наредба № 39
от 2004 г. и в приложение № 15 към НРД за
медицинските дейности за 2015 г.
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(3) Профилактичните прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“ се заплащат като
вторични по ал. 1, т. 2 в следните случаи:
1. при извършен вторичен преглед по повод
същото състояние на бременната при същия
специалист или преизбор на специалист на
основание издадено от ОПЛ „Медицинско направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК № 3);
2. когато при прегледи по диспансерно
наблюдение и ли по п рог рама „Май чино
здравеопазване“, провеждани от един и същ
лекар-специалист по „Акушерство и гинекология“, се установи, че се касае за ново
заболяване (състояние), включено в Наредба
№ 39 от 2004 г. и в приложение № 15 към
НРД за медицинските дейности за 2015 г. – в
този случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на прегледа се отразяват
в амбулаторния лист и не се изисква ново
направление;
3. когато при извършен вторичен преглед при лекар-специалист по „Акушерство
и гинекология“ се установи, че се касае за
състояние (заболяване), включено в Наредба
№ 39 от 2004 г. и в приложениe № 15 към
НРД за медицинските дейности за 2015 г. – в
този случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на прегледа се отразяват в
амбулаторния лист.
(4) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, и с
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ – НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, когато
на лицето е оказана медицинска помощ по
програма „Майчино здравеопазване“ при
първичен преглед, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверението
за регистрация към НЗОК.
(5) На изпълнителя на СИМП се заплаща
за извършените по Наредба № 39 от 2004 г.
профилактични прегледи на ЗОЛ и по приложение № 15 към НРД за медицинските
дейности за 2015 г. по програма „Майчино
здравеопазване“.
(6) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна), електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, и основанието
за включване в програма „Майчино здравеопазване“ при първичен преглед или при преглед по повод на преизбор на специалист по
„Акушерство и гинекология“ – „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 3), издадено от ОПЛ, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверението
за регистрация към НЗОК.
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Чл. 17. За профилактичен преглед на неосигурените жени по чл. 45, ал. 1, т. 7 ЗЗО
и чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ се заплаща по реда на
чл. 16, ал. 1, т. 1 като за първичен преглед.
Чл. 18. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 11, ал. 1, т. 5 се заплаща за извършен профилактичен преглед на ЗОЛ над
18-годишна възраст.
(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената
дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 3), издадено от ОПЛ, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверението за
регистрация към НЗОК.
(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща
за извършените профилактични прегледи на
ЗОЛ, но за не повече от един годишен преглед
при всеки един от посочените специалисти.
(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна), спецификация, електронен отчет за
извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат,
и основанието за включване – „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, издадено от ОПЛ.
Чл. 19. (1) Специализираната медицинска
помощ по чл. 11, ал. 1, т. 7 се заплаща за реализиран физиотерапевтичен курс на лечение
за определено заболяване, който включва
комплексно лечение от:
1. първоначален преглед;
2. проведени процедури от физиотерапевтичния курс на лечение за следните групи:
2.1. група 1 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия;
2.2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники;
2.3. група 3 – процедури с физикални фактори от апаратна терапия и кинезитерапевтични
техники;
3. заключителен преглед, извършен не покъсно от 5-ия работен ден, следващ деня, в
който е извършена последната процедура.
(2) При неотчитане на зак лючителния
преглед се заплаща отчетената дейност по
ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Дейността по ал. 1 за месеца се отчита
пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ (бланка
МЗ – НЗОК № 3), а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура в
случай на болест и майчинство, и „Декларация
при ползване от осигурени лица на права на
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спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
(4) Заплащането е месечно след проверка по
фактура (хартиена или електронна), спецификация, електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, и „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК № 3).
Чл. 20. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 11, ал. 1, т. 6 се заплаща за
извършен преглед на ЗОЛ с едно или повече
заболявания на диспансерно наблюдение от
лекар-специалист:
1. за реализиран първичен преглед на ЗОЛ,
направили първоначален избор на лекар-специалист, извършващ диспансерното наблюдение;
2. за реализиран вторичен преглед или посещение при преизбор на специалист.
(2) Прегледите за оказаната медицинска помощ по диспансерно наблюдение се заплащат
като първични по ал. 1, т. 1 в следните случаи:
1. когато при първоначален преглед при
лекар-специалист на основание издадено от
ОПЛ „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бланка МЗ – НЗОК № 3) се установи, че се
касае за заболявания, включени в Наредба
№ 39 от 2004 г. и в приложение № 14 към
НРД за медицинските дейности за 2015 г., ЗОЛ
подлежат на диспансеризация – в този случай
диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът
на прегледа се отразяват в амбулаторния лист;
2. когато при преизбор на лекар-специалист
на базата на издадено от ОПЛ „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 3) се установи, че се касае за ново заболяване, включено в Наредба № 39 от 2004 г. и в
приложение № 14 към НРД за медицинските
дейности за 2015 г.
(3) Прегледите за оказаната медицинска помощ по диспансерно наблюдение се заплащат
като вторични по ал. 1, т. 2 в следните случаи:
1. при реализиран вторичен преглед по повод
на същото заболяване при същия специалист
или при преизбор на специалист на базата на
издадено направление от ОПЛ „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 3) по повод на същото заболяване;
2. когато при прегледи по диспансерно наблюдение, провеждани от един и същ лекарспециалист, се установи, че се касае за ново
заболяване от същия клас по МКБ 10, включено в Наредба № 39 от 2004 г. и в приложение
№ 14 към НРД за медицинските дейности за
2015 г. – в този случай диагнозата, МКБ кодът
на заболяването и видът на прегледа се отразяват в амбулаторния лист и не се изисква
ново направление;
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3. когато едно диспансеризирано лице до
18 години е със заболявания, класифицирани в
един клас, но с различни МКБ кодове, за едни
от които подлежи на диспансерно наблюдение
при ОПЛ, а за други – при лекар-специалист,
ЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение
(медицински дейности и изследвания по вид,
обем и честота) за всички заболявания само от
лекар-специалист съгласно приложение № 14
или приложения № 9 и 14 към НРД за медицинските дейности за 2015 г. – в тези случаи
ЗОЛ вече е диспансеризирано при специалиста
за съответното заболяване от същия клас;
4. когато едно диспансеризирано лице над
18 години е със заболявания, класифицирани в
един клас, но с различни МКБ кодове, за едни
от които подлежи на диспансерно наблюдение
при ОПЛ, а за други – при лекар-специалист,
ЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение
(медицински дейности и изследвания по вид,
обем и честота) за всички заболявания само
от ОПЛ, освен ако пациентът не заяви изрично
желание за извършването му от специалист.
(4) За видовете специализирана помощ се
заплаща по реда на ал. 1 в случаите, в които
са спазени всички изисквания за извършване на специализирани медицински дейности
съгласно изискванията на Наредба № 39 от
2004 г., Наредба № 40 от 2004 г. и приложение
№ 14 или приложения № 9 и 14 към НРД за
медицинските дейности за 2015 г., но за не
повече от предвидения оптимален брой прегледи за заболяването с най-висока честота на
наблюдение.
(5) Дейността по ал. 2 за месеца се отчита в
РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат, с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 3), издадено от ОПЛ, при първичен преглед
или при посещение по повод на преизбор на
диспансеризиращ специалист, а за осигурени
в друга държава лица – и копие от удостоверението за регистрация към НЗОК; „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК № 3),
издадено от ОПЛ, не се изисква, когато ЗОЛ се
диспансеризира при посещение по друг повод.
(6) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка на фактура (хартиена или електронна), финансовоотчетни документи, първични
медицински документи и електронен отчет за
извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
(7) При първоначална диспансеризация за
дадено заболяване през текущата година НЗОК
заплаща отчетените диспансерни прегледи на
пациента, но не повече от общия брой прегледи, определен пропорционално на оставащите
месеци до края на годината.

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

Чл. 21. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за високоспециализирана
медицинска дейност (ВСМД) на изпълнителите
на медицинска помощ по цени, определени по
реда на чл. 55д ЗЗО.
(2) Заплащането за ВСМД, включително
за общомедицинските и специализираните
дейности, се извършва в случаите, в които
това се налага от естеството на високоспециализираната дейност, от записа на резултатите
от дейността, когато това е възможно, и интерпретацията на резултатите.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за ВСМД, ако дейността е назначена
от лекар-специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“
(бланка МЗ – НЗОК № 3А), а за дейностите по
пакет „Анестезиология и интензивно лечение“
и за дейностите, включени в диспансерното
наблюдение на ЗОЛ – съгласно приложение
№ 9 или приложения № 9 и 14 към НРД за
медицинските дейности за 2015 г. – и от изпълнител на ПИМП; за осигурени в друга държава
лица – и копие от удостоверителния документ
за право на обезщетения в натура в случай на
болест, майчинство, трудови злополуки или
професионални заболявания.
(4) С едно „Медицинско направление за
високоспециализирани дейности“ (бланка
МЗ – НЗОК № 3А) може да бъде отчетена
само една ВСМД.
(5) Високоспециализираната медицинска
дейност за месеца се отчита в РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат, и с „Медицинско направление
за високоспециализирани дейности“ (бланка
МЗ – НЗОК № 3А).
(6) Високоспециализирани медицински
дейности по пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“ се отчитат след приключване на физиотерапевтичните процедури със
следните документи: „Медицинско направление
за високоспециализирани дейности“ (бланка
МЗ – НЗОК № 3А) и електронен отчет за извършен преглед и назначени процедури на ЗОЛ,
отразени в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
(7) Заплащането за ВСМД е месечно след
проверка на фактура (хартиена или електронна),
финансовоотчетните документи, първичните
медицински документи и електронен отчет за
извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
Чл. 22. На изпълнители на СИМП се заплаща по реда на тази методика за извършена
и отчетена дейност по чл. 11, ал. 1, т. 10.
Чл. 23. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за извършена и отчетена
медицинска експертиза на работоспособността
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на всеки член на обща или специализирана
лекарска консултативна комисия (ЛКК), но на
не повече от трима членове.
(2) Експертизата по ал. 1 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ (бланка
МЗ – НЗОК № 6) за всеки член на ЛКК и с електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат, издаден от председателя на
ЛКК, а за осигурени в друга държава лица – и
копие от удостоверителния документ за право
на обезщетения в натура в случай на трудови
злополуки или професионални заболявания.
(3) Заплаща се за извършен и отчетен
преглед за подготовка за ЛКК, за преглед
по искане на ЛКК/Регионалната картотека
на медицинската експертиза (РКМЕ) или за
преглед за подготовка за освидетелстване и
преосвидетелстване от териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК).
(4) Преглед по ал. 1 и 3 се отчита с общия
талон и с отрязък от „Талон за медицинска
експертиза“ (бланка МЗ – НЗОК № 6) и с
електронен отчет за извършената дейност на
ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура в
случай на трудови злополуки или професионални заболявания.
Чл. 24. Регулацията на броя на специализираните медицински дейности и стойността
на медико-диагностични дейности в извънболничната помощ се осъществява съгласно чл. 3
ЗБНЗОК за 2015 г.
Раздел III
Методика за заплащане на медико-диагностичните дейности
Чл. 25. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за медико-диагностичната
дейност, назначена и извършена съобразно
националните медицински стандарти, Наредба
№ 40 от 2004 г., включително за интерпретацията на резултатите. В заплащането по ал. 1
не се включват стойността на контрастната
материя и цената за биологичен материал.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща при
наличие на следните условия:
1. спазени са всички нормативни изисквания за извършване на медико-диагностична
дейност;
2. здравноосигурени лица, на които е извършена медико-диагностична дейност, са
с непрекъснати здравноосигурителни права
към датата на извършване на дейността – за
задължително осигурени в НЗОК лица съгласно
чл. 33, ал. 1 ЗЗО, с изключение на здравнонеосигурените жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ;
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3. осигуреното в друга държава лице, спрямо
което се прилагат правилата за координация
на системите за социална сигурност/двустранна спогодба за социално осигуряване и което
има право на медицинска помощ, предоставяна от НЗОК, към датата на извършване на
медико-диагностичната дейност е представило
удостоверителен документ за право на обезщетения в натура.
(3) Отчетените високоспециализирани медико-диагностични дейности се заплащат само
когато са назначени от изпълнител на СИМП,
а за ВСМДИ „Мамография на двете млечни
жлези“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: fT4, TSH“, „Туморни маркери: PSA“ и
„Изследване на урина – микроалбуминурия“
от пакет „Клинична лаборатория“ и ВСМДИ,
назначени по искане на ТЕЛК – и от изпълнител на ПИМП.
(4) Заплащането по ал. 1 и 3 е месечно след
проверка на фактурата (хартиена или електронна), финансовоотчетните документи, първичните медицински документи и електронен
отчет, съдържащ назначената и извършената
медико-диагностична дейност, във формат,
определен от НЗОК.
(5) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по реда,
определен в Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г., от държавния бюджет
чрез Министерството на здравеопазването
НЗОК заплаща на изпълнителите на медикодиагностична дейност разликата между сумите
по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение на
лицата, които са упражнили правото на пенсия
за осигурителен стаж и възраст.
(6) Алинея 5 не се прилага в случаите, в
които лицата са заплатили на лечебното заведение цена за биологичен материал.
Чл. 26. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за медико-диагностичната
дейност, назначена на неосигурените жени, на
които се оказва наблюдение на бременността
по реда на чл. 45, ал. 1, т. 7 ЗЗО и чл. 82, ал. 1,
т. 2 ЗЗ, в обхват, определен в чл. 19 от Наредба
№ 26 от 2007 г. на министъра на здравеопазването за предоставяне на акушерска помощ на
здравнонеосигурени жени и за извършване на
изследвания извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване на деца и бременни жени
(обн., ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100
от 2012 г. и бр. 9 от 2014 г.).
(2) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка на фактурата (хартиена или електронна), финансовоотчетните документи, първичните медицински документи и електронен
отчет, съдържащ назначената и извършената
медико-диагностична дейност, във формат,
определен от НЗОК.
Чл. 27. Националната здравноосигурителна
каса заплаща медико-диагностични дейности
по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
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Раздел IV
Условия и срокове за заплащането на дейностите в извънболничната помощ
Чл. 28. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ се отчитат, като представят ежемесечно
в РЗОК фактура (хартиена или електронна),
финансовоотчетни документи, първични медицински документи и електронен отчет за
извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат,
и/или електронен отчет, съдържащ назначената
и извършената медико-диагностична дейност,
и първите екземпляри от регистрационните
форми за избор на новозаписаните пациенти
в пациентска листа на ОПЛ, придружени с
електронен отчет в определен от НЗОК формат,
по утвърден график, до третия работен ден на
месеца, следващ отчетния месец.
(2) При отчитане на електронна фактура
по ал. 1 спецификациите и отчетите към нея
могат да бъдат приложени, подписани с електронен подпис.
(3) В случаите по ал. 2 отчитането на спецификация и отчети на хартиен носител не
е необходимо.
(4) Медицинската помощ, оказана на осигурени в други държави лица, се представя на
отделна фактура (хартиена или електронна),
придружена със съответната отчетна документация, определена в НРД.
(5) Дейностите по поставяне на лекарствени
продукти – препоръчителни ваксини против
човешки папилома вирус (ЧПВ) съгласно Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република
България 2012 – 2016 г. по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ,
се представят на отделна фактура (хартиена
или електронна), придружена със съответната
отчетна документация, определена в НРД.
(6) Дейностите, извършени на здравнонеосигурените жени, на които се оказва наблюдение на бременността по реда на чл. 45,
ал. 1, т. 7 ЗЗО и чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ, се представят на отделна фактура (хартиена или електронна), придружена със съответната отчетна
документация, определена в НРД.
(7) Отчитането на разликата между сумите
по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение
на лицата, които са упражнили правото на
пенсия за осигурителен стаж и възраст, се
извършва на отделна фактура (хартиена или
електронна), придружена със съответната
отчетна документация, определена в НРД.
(8) Изпълнителите на ПИМП представят
ежемесечно в РЗОК първите екземпляри от
регистрационните форми за избор на новозаписаните пациенти в пациентска листа на ОПЛ,
придружени с електронен отчет в определен
от НЗОК формат, в сроковете по ал. 1 и в
случаите, когато не отчитат дейност.
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Чл. 29. (1) Електронните отчети – за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове, за новозаписани пациенти, за
назначената и извършената медико-диагностична дейност, в определен от НЗОК формат,
се връщат за корекция на ИМП, в случай че
след обработването им се установят следните
фактически грешки:
1. фактически грешки при отчитане на
ПИМП, СИМП:
а) сгрешен код по МКБ на заболяване при
правилно попълване на диагноза;
б) неточно посочени номер и дата на амбулаторния лист;
в) грешни данни за изпращащ лекар (РЦЗ/
РЗИ, УИН, код на специалност) при вярно изписани данни в направленията за консултация
и съвместно лечение – бланка МЗ – НЗОК № 3,
за високоспециализирани дейности – бланка
МЗ – НЗОК № 3А, и талон за медицинска
експертиза – бланка МЗ – НЗОК № 6;
г) грешни данни на ЗОЛ (ЕГН, ЛНЧ, осигурителен номер) или на лицето, направило
избора, в електронния отчет на ПИМП за
новозаписани пациенти при вярно изписани
данни в регистрационната форма за избор на
личен лекар;
2. фактически грешки при отчитане на
медико-диагностичните дейности:
а) неточно посочен номер на направление
за медико-диагностична дейност в електронен
отчет при вярно изписан номер на хартиен
носител;
б) грешни данни на ЗОЛ (ЕГН, ЛНЧ,
осигурителен номер) в електронен отчет при
вярно изписани данни в направление за медико-диагностична дейност на хартиен носител;
в) грешни данни (РЦЗ/РЗИ, УИН, код на
специалност) на изпращащия/извършващия
лекар при вярно изписани данни на хартиен
носител;
г) сгрешен код по Международната класификация на болестите (МКБ) на заболяване
при вярно изписан код на хартиен носител;
д) сгрешен код на извършена дейност при
вярно изписан код на хартиен носител;
е) грешен номер на амбулаторен лист в
електронен отчет при вярно изписан номер
на хартиен носител.
(2) При нарушена структура на файла, водеща до невъзможност за обработка на електронния отчет, по вина на ИМП РЗОК връща
електронния отчет на ИМП. Изпълнителят
на медицинска помощ коригира електронния
отчет.
(3) Плащанията на ИМП се извършват
чрез РЗОК до 30-о число на месеца, следващ
отчетния.
Чл. 30. При неспазване на посочения в
чл. 28, ал. 1 срок за представяне на отчетните
документи от ИМП обработката им и съот-
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ветното заплащане се извършват в сроковете
за следващия период на отчитане.
Чл. 31. (1) Условие за плащане на ИМП е
точното и правилното попълване на документите съгласно настоящите условия и пълно и
точно изпълнение на дейността.
(2) Не се заплаща по предвидения ред за
извършени дейности от ИМП, ако те не са
отчетени за два последователни месеца.
(3) Не се заплаща по предвидения ред за
извършена от ИМП дейност за период, който
изпълнителят вече е отчел.
Чл. 32. При констатиране на фактическите
грешки по чл. 29, ал. 1 РЗОК връща електронния отчет на ИМП за отстраняването
им. Изпълнителят на медицинска помощ
предоставя коригирания електронен отчет в
срок до един работен ден.
Чл. 33. (1) При необходими корекции и
допълнения на финансовоотчетните документи – фактура и спецификация, РЗОК изпраща
писмени указания за необходимите корекции
и допълнения не по-късно от 16-о число на
месеца на отчитане на изпълнителя на ИМП.
(2) С указанията по ал. 1 се връщат спецификация и отчети за отчетената дейност за
корекции и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на ИМП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията за
отчетената дейност с нанесени корекции и
допълнения.
(4) Поправки и добавки във фактурите, в
дебитните/кредитните известия към тях, както
и в спецификациите и отчетите не се разрешават. Погрешно съставени или поправени
фактури, дебитни/кредитни известия, както
и спецификации и отчети се анулират, като
се издават нови.
(5) Когато погрешно съставени или поправени фактури и/или дебитни/кредитни
известия са отразени в счетоводните регистри
на изпълнителя на ИМП или на РЗОК, за
анулирането им ИМП съставя протокол за
всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се
анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата – за всяка от страните,
върху съставения протокол.
(6) След като получи екземпляр от протокола по ал. 5, РЗОК връща на изпълнителя на
ИМП екземпляра от фактурата за анулиране
и получава новосъставената.
(7) При писмено заявен отказ от страна на
изпълнителя на ИМП да изпълни указанията
в срока по ал. 3 РЗОК не заплаща отчетената
дейност.
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(8) При извършване на необходимите корекции и допълнения на финансовоотчетните
документи след срока по ал. 3 РЗОК заплаща
отчетената дейност в определените срокове
за следващия отчетен период.
Чл. 34. Плащанията за отчетената дейност
по чл. 28, ал. 5, 6 и 7 се извършват чрез РЗОК
до 10 работни дни след постъпване в НЗОК
на трансферните средства от МЗ.
Чл. 35. Плащанията се извършват по банков
път в левове по обявена от ИМП в индивидуалния договор банкова сметка в срока по
чл. 29, ал. 3.
Чл. 36. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
ИМП носят отговорност съгласно условията
на действащия НРД.
Чл. 37. Когато плащането за извършените и отчетените дейности не се извърши в
сроковете, определени с договора, на ИМП
се дължи законна лихва за забава за просроченото време.
Чл. 38. (1) По предложение на директорите на РЗОК съгласувано с РЛК на БЛС
управителят на НЗОК утвърждава списък на
населените места с неблагоприятни условия за
работа на изпълнителите на ПИМП и сумите
за заплащане за работа в тях.
(2) Включването на населено място в списъка по ал. 1 и определянето на съответните
суми за работа при неблагоприятни условия
се извършва по реда и критериите, установени
в методиката по чл. 1, ал. 1, т. 7.
Чл. 39. (1) Представителите на НЗОК по
чл. 55д, ал. 5 ЗЗО и представители на Управителния съвет на БЛС извършват наблюдение
и анализ на тримесечие на изпълнението на
обемите по чл. 2 от Договор № РД-НС-01-2 от
29.12.2014 г. за приемане на обеми и цени на
медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз (ДВ, бр. 5 от 20.01.2015 г.),
както и на текущото изпълнение на бюджета
на НЗОК за 2015 г. за здравноосигурителни
плащания за ПИМП, СИМП и МДД.
(2) В случай че при анализите по ал. 1
се установи преразход на средствата по определени здравноосигурителни плащания, в
едномесечен срок страните по ал. 1 договарят
промени в договорените цени на съответните
медицински дейности по реда на сключването на договора по ал. 1 с оглед стриктно
изпълнение на бюджета на НЗОК за 2015 г.
за здравноосигурителни плащания за ПИМП,
СИМП и МДД.
(3) Цените, променени по реда на ал. 2,
се прилагат автоматично, без да се налага
сключване на допълнителни споразумения с
изпълнителите на медицинска помощ, като
в индивидуалните договори се предвижда
съответна клауза.
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Приложение № 2А
към чл. 2

МЕТОДИКА

за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ
I. Изчисляването на единните реимбурсни
цени на отделните клинични пътеки (КП)
се извършва чрез:
1. Обобщаване на информацията от лечебните заведения за болнична помощ (ЛЗБП)
за фактически извършените разходи от различните видове болници.
2. Изчисляване на нови единни реимбурсни цени.
3. Изчисляване на необходимите средства
на национално ниво на базата на новите
единни реимбурсни цени и прогнози за броя
пациенти по КП.
II. Предлаганото определяне на нови реимбурсни цени се базира на единни цени за
цялата система. Избрана е нелинейна транс
формация, която при голямо относително
надценяване/подценяване на КП приближава
максимално новата цена до действителния
разход.
1. Новите реимбурсни цени са еднакви за
различните видове лечебни заведения.
2. Новите реимбурсни цени се определят
на базата на анализ на съотношенията между
досегашните реимбурсни цени и реалните
разходи, декларирани пред Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК).
3. Определят се коефициентите на относително надценяване/подценяване за всяка КП.
4. Изчислява се като отношение на разликата на средния разход и реимбурсната
цена спрямо средния разход.
5. Определят се новите реимбурсни цени.
6. Коефициентите на относително надценяване/подценяване се стандартизират чрез
Z-трансформацията.
7. Новата реимбурсна цена се позиционира
в интервала между старата цена и отчетените
средни разходи за един хоспитализиран през
предходната година. Позиционирането се извършва с помощта на кумулативната функция
на стандартното нормално разпределение.
III. Определ яне коефициентите на отно с и т е л но н а д цен я в а не/под цен я в а не н а
отделните КП.
Коефициентът на относително надценяване/подцен яване на К П се определ я по
формулата:
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IV. Определяне на новите реимбурсни цени.
Новата реимбурсна цена се позиционира
в интервала между старата реимбурсна цена
и отчетените средни разходи за един хоспитализиран през предходната година. По този
начин се търси баланс между мнението на
експертите, определили реимбурсните цени,
и действителните разходи. Колкото по-силно
е подценяването/надценяването на КП, толкова новата реимбурсна цена е по-близо до
действителните средни разходи.
За целта коефициентите на относително
надценяване/подценяване се стандартизират
с помощта на Z-трансформацията:

V. Описаният алгоритъм за определяне
на нови реимбурсни цени се прилага само за
КП, за които броят на регистрираните през
предходната година хоспитализации е по-голям от 0,01 % от общия брой хоспитализации.
Приложение № 2Б
към чл. 2

МЕТОДИКА

за заплащане на дейностите в болничната
медицинска помощ
Чл. 1. (1) Тази методика урежда заплащането на дейностите за болнична медицинска
помощ за:
1. задължително здравноосигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
лица съгласно чл. 33, ал. 1 ЗЗО с непрекъснати
здравноосигурителни права;
2. здравнонеосигурени лица съгласно § 2,
ал. 1 от Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2015 г.:
а) за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1,
т. 2 ЗЗ;
б) за интензивно лечение;
3. лица, които нямат доход и/или лично
имущество, което да им осигурява лично
участие в здравноосигурителния процес по
реда на Постановление № 17 на Министерския
съвет от 2007 г. за определяне на условията

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

и реда за разходване на целевите средства за
диагностика и лечение в лечебни заведения за
болнична помощ на лица, които нямат доход
и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния
процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 16 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 29 от
2011 г. и бр. 2 от 2014 г.), съгласно § 7, ал. 1
ЗБНЗОК за 2015 г.;
4. лица, осигурени в друга държава, за които се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранни
спогодби за социално осигуряване, по силата
на които лицата имат право на болнична
медицинска помощ (БМП), предоставяна от
НЗОК.
(2) Заплащането по ал. 1, т. 2 се извършва
чрез трансфери от Министерството на здравеопазването по реда на § 2 ЗБНЗОК за 2015 г.
(3) Заплащането по ал. 1, т. 3 се извършва
чрез целеви средства от Агенцията за социално
подпомагане по реда на § 7, ал. 3 ЗБНЗОК
за 2015 г.
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената
дейност от изпълнителите на БМП от обхвата на основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно
Наредба № 40 от 2004 г., както следва:
1. за дейностите в болничната медицинска
помощ по клинична пътека (КП) съгласно
приложение № 5 към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г. и по цени, определени
по реда на чл. 55д ЗЗО, които включват:
а) медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими
за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация;
б) медицински дейности по КП, в стойността на които се включват: необходимите
за дейността лекарствени продукти, анестетици и контрастни вещества (с изключение
на лекарствените продукти по чл. 45, ал. 18
ЗЗО); медицински изделия, извън тези в списъка по чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 на
министъра на здравеопазването от 2009 г. за
условията и реда за заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицинските изделия и диетичните храни
за специални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дейности по
чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34, 38 и
40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г.,
бр. 49 от 2012 г. и бр. 48 от 2014 г.), наричана
по-нататък „Наредба № 10 от 2009 г.“; услуги,
включващи професионални грижи и диетично
хранене, предоставени на пациентите по време
на тяхната хоспитализация;
в) медицинска експертиза на временната
неработоспособност на пациентите;
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г) до два контролни прегледа (освен ако в
диагностично-лечебния алгоритъм на КП не
е предвидено друго) в лечебно заведение – изпълнител на БМП, при явяване на пациента в
рамките на един месец след дехоспитализация,
задължително вписани в епикризата;
2. за високоспециализирани медицински
дейности (ВСМД) съгласно приложение № 4
към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.
и по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО;
3. за медицински изделия от списъка по
чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 2009 г.,
вложени при изпълнение на КП и заплащани
извън цената на КП; медицинските изделия
се заплащат до стойностите, до които НЗОК
заплаща за съответните групи медицински
изделия;
4. за клинични процедури съгласно приложение № 10 към Наредба № 40 от 2004 г. и
по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО;
5. за процедура „Интензивно лечение на
новородени деца с асистирано дишане“ съгласно приложение № 12 към Наредба № 40
от 2004 г. и по цена, определена по реда на
чл. 55д ЗЗО;
6. за процедури съгласно приложение № 13
„Процедури за интензивно лечение извън
случаите на новородено“ към Наредба № 40
от 2004 г. и по цени, определени по реда на
чл. 55д ЗЗО;
7. за процедурите съгласно приложение
№ 15 „Процедури по нуклеарно-медицинско
компютър-томографско образно изследване“
към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.
и по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО;
8. за противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални), осигуряващи
основното лечение по КП по редове № 251,
252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, на
необходимите еритро-, тромбо-, гранулоцитниколонистимулиращи фактори, бифосфонати
и други лекарствени продукти, повлияващи
костната структура и минерализация, за състояния/усложнения, произтичащи от основното
заболяване и лечение, която стойност не се
включва в цената на КП;
9. за опиоидните аналгетици, предписвани
за лечение на пациентите със злокачествени
заболявания при диспансерното им наблюдение по клинична процедура по ред 6 от
приложение № 10 към член единствен на
Наредба № 40 от 2004 г.;
10. за еритро-, тромбо- и гранулоцитниколонистимулиращи фактори, имуноглобулините,
имуносупресивна терапия и хелиращата терапия, прилагани в КП по ред № 253, за състояния/усложнения, произтичащи от основното
заболяване или лечение, която стойност не
се включва в цената на КП;
11. за лекарствените продукти за имуносупресивна терапия, прилагана в КП по
редове № 63 и 65, за състояния/усложнения,
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произтичащи от основното заболяване или
лечение, която стойност не се включва в
цената на КП.
(2) При промяна на терапията във връзка
с придружаващо хронично заболяване в случаите по ал. 1 НЗОК не заплаща лекарствата
за периода на хоспитализация, като те се
осигуряват от лечебното заведение – изпълнител на БМП.
Чл. 3. Националната здравноосигурителна
каса заплаща по реда на тази методика за лицата, посочени в чл. 1, хоспитализирани след
влизането в сила на договора между НЗОК и
съответния изпълнител на БМП.
Чл. 4. Заплащането по чл. 3 се извършва в
левове по цени и обеми, определени по реда
на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 5. За всеки случай по КП № 297 „Палиативни грижи при онкологично болни“, КП
№ 305 „Физикална терапия, рехабилитация
и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние“ и по
процедурите, посочени в приложение № 12
„Интензивно лечение на новородени деца с
асистирано дишане“ и в приложение № 13
„Процедури за интензивно лечение извън случаите на новородено“ към Наредба № 40 от
2004 г., определената цена по реда на чл. 55д
ЗЗО за един леглоден се умножава по броя
на пролежаните леглодни при спазване на
ограниченията за болничен престой, установен в алгоритъма на съответните клинични
пътеки и процедури.
Чл. 6. За клинични процедури по чл. 2,
ал. 1, т. 4 – 7 се заплаща за всеки отделен
случай въз основа на броя проведени клинични
процедури за отчетния месец.
Чл. 7. (1) Контролните прегледи, включени
в КП, не следва да бъдат извършени с „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ – НЗОК № 3, от същия/друг лекар, извършил дейността в лечебно заведение – изпълнител на БМП.
(2) Контролните прегледи след изписване
не се отнасят до:
1. профилактични прегледи;
2. прегледи от общопрактикуващ лекар
(ОПЛ) или от лекар-специалист от специализирана извънболнична медицинска помощ
(СИМП) за предписване на лекарства;
3. преглед по повод диспансерно наблюдение;
4. прегледи при назначаване и извършване
на процедури от пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“;
5. прегледи по повод извършване на дейности по медицинска експертиза.
(3) Пациент ът, премина л по К П, има
право на контролните прегледи по чл. 2,
ал. 1, т. 1, буква „г“, извършени в лечебното
заведение – изпълнител на БМП, от същия/
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друг лекар, извършил дейността, но без да
се отчитат с „Медицинско направление за
консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бланка МЗ – НЗОК № 3).
(4) В случаите на отчитане на прегледите
по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „г“ с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ – НЗОК
№ 3, от лечебно заведение за СИМП НЗОК не
заплаща прегледа, извършен от специалиста
в СИМП, работещ в лечебното заведение по
ал. 3.
(5) Всички изследвания, прегледи, консултации и ВСМД, необходими за извършване
на задължителните контролни прегледи след
дехоспитализация, се извършват от лечебното
заведение – изпълнител на БМП, по КП по
преценка на лекуващия лекар.
(6) В случаите на отчитане на дейностите и
изследванията по ал. 5 с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ –
бланка МЗ – НЗОК № 3А, и „Направление
за медико-диагностична дейност“ – бланка
МЗ – НЗОК № 4, от лечебно заведение за
СИМП НЗОК не заплаща изследванията, назначени от лекаря в ПИМП, лекаря-специалист
в СИМП и лечебно заведение за болнична
помощ (ЛЗБП), изпълняващо по договор с
НЗОК дейности от СИМП.
Чл. 8. Националната здравноосигурителна
каса заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за
комплексно лечение на основно заболяване,
придружаващи заболявания и усложнения.
Чл. 9. (1) В случай на хоспитализация
по КП и необходимост от провеждане на
клинична процедура (КПр)/Процедура(Пр)/
ВСМД в рамките на същия болничен престой НЗОК заплаща КП и КПр/Пр/ВСМД, с
изключение на:
1. Клинична процедура № 5 от приложение
№ 10 към член единствен от Наредба № 40 от
2004 г. в рамките на същия болничен престой
по КП № 251, 252, 253, 254, 256, 257.1, 257.2,
258.1, 258.2 и 298;
2. Клинична процедура № 6 от приложение
№ 10 към член единствен от Наредба № 40 от
2004 г. в рамките на същия болничен престой
по КП № 251, 252, 254, 255, 256, 257.1, 257.2,
258.1, 258.2, 258.3, 258.4 и 298, КПр 5 и 7 или
оперативно лечение по повод на основната
диагноза, за която лицето е диспансеризирано;
3. Клинична процедура № 7 от приложение
№ 10 към член единствен от Наредба № 40 от
2004 г. в рамките на същия болничен престой
по КП № 251, 252, 254 и 298;
4. процедури по приложение № 13 към
член единствен от Наредба № 40 от 2004 г. в
рамките на същия болничен престой по КП
№ 129 и 130;
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5. процедура „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична
вентилация и/или парентерално хранене“
от приложение № 13 към член единствен от
Наредба № 40 от 2004 г. в рамките на същия
болничен престой по КП № 6, 14, 16, 23, 24,
39, 43, 53 и 101, в които кодът за механична
вентилация (*96.70 или *96.71, или *96.72) е
задължителен за завършване и отчитане на
посочените КП;
6. процедури по приложение № 15 към
член единствен на Наредба № 40 от 2004 г. в
рамките на същия болничен престой по КП,
в които е включена диагностична процедура
PET – CT;
7. високоспециализирана медицинска дейност по приложение № 4 към член единствен
от Наредба № 40 от 2004 г. и КП, в които има
същите кодове на процедури;
8. Клинични процедури № 4 и 10 от приложение № 10 към член единствен от Наредба
№ 40 от 2004 г. в рамките на процедури по
приложение № 13 към член единствен от
Наредба № 40 от 2004 г.;
9. Клинична процедура № 8 от приложение
№ 10 към член единствен от Наредба № 40 от
2004 г. в рамките на същия болничен престой
по КП № 309.
(2) В случай на хоспитализация по КП и
необходимост от провеждане на КПр/Пр в
рамките на един отчетен период НЗОК заплаща КП и КПр/Пр, с изключение на:
1. Клинична процедура № 6 от приложение
№ 10 към член единствен от Наредба № 40
от 2004 г. в рамките на един отчетен период
по КП № 251, 252, 254, 255, 256, 257.1, 257.2,
258.1, 258.2, 258.3, 258.4 и 298, КПр 5 и 7 или
оперативно лечение по повод основната диагноза, за която лицето е диспансеризирано;
2. Клинична процедура № 8 от приложение
№ 10 към член единствен от Наредба № 40
от 2004 г. в рамките на един отчетен период
по КП № 309.
(3) След приключване на лечението по КП
по редове № 275, 276, 277 и 278 от приложение
№ 5 към член единствен от Наредба № 40 от
2004 г. и наличие на показания за продължаване на интензивно лечение по процедура
„Интензивно лечение на новородени деца с
асистирано дишане“ в рамките на един отчетен период НЗОК заплаща КП и проведените
процедури за интензивно лечение.
(4) В случай на хоспитализация по определена КП и необходимост от провеждане на КПр
№ 10 от приложение № 10 или на процедури
от приложение № 13 към член единствен на
Наредба № 40 от 2004 г. в рамките на същия
болничен престой престоят по процедурите от
посоченото приложение не следва да се счита
като престой по съответната КП.
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Чл. 10. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на БМП
за всеки отделен случай по КП при наличие
на следните условия:
1. отчетената КП е включена в предмета
на договора между НЗОК и изпълнителя на
БМП и е извършена от специалисти, посочени в приложение № 1 към договора по
съответната КП;
2. хоспитализираното лице е с непрекъснати здравноосигурителни права към датата
на хоспитализацията или ги възстанови до
датата на дехоспитализацията, с изключение
на лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 3;
3. спазени са индикациите за хоспитализация и диагностично-лечебният алгоритъм, поставена е окончателна диагноза и критериите
за дехоспитализация по съответната КП, както
и са изпълнени условията за завършена КП;
4. изпълнителят на БМП е изпълнил всички
свои задължения по осигуряване на пациентите: непрекъснатост на болничната помощ
и грижите (ежедневно наблюдение и престой
на пациента в ЛЗ), координация между специалистите, които ги осъществяват, както и
осигуряване на координация със структури
на извънболнична и болнична помощ, съобразена с диагностично-лечебния алгоритъм
на съответната КП – при дехоспитализация
на пациента с цел довършване на лечебния
процес;
5. извършената дейност по КП е отчетена
при условията и по реда на тази методика;
6. изпълнителят на БМП е изпълнил изискванията на чл. 94 на Националния рамков
договор (НРД) за медицинските дейности за
2015 г.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща стойността, съответно намалената
с договорената отстъпка стойност, съгласно
чл. 45, ал. 18 ЗЗО на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални),
осигуряващи основното лечение по КП по
редове № 251, 252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1,
258.2 и 298, на необходимите еритро-, тромбо-,
гранулоцитниколонистимулиращи фактори,
бифосфонати и други лекарствени продукти,
повлияващи костната структура и минерализация, за състояния/усложнения, произтичащи
от основното заболяване, и лечение, която
стойност не се включва в цената на КП.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща една хоспитализация годишно
на здравно осигурено лице (ЗОЛ), отчетена
по КП № 237 – 244 включително, с изключение на предвидените случаи в съответните
диагностично-лечебни алгоритми (ДЛА) на
посочените КП.
(4) Националната здравноосигурителна каса
заплаща стойността, съответно намалената
с договорената отстъпка стойност, съглас-
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но чл. 45, ал. 18 ЗЗО на еритро-, тромбо- и
гранулоцитниколонистимулиращи фактори,
имуноглобулините, имуносупресивна терапия
и хелиращата терапия, прилагани в КП по ред
№ 253, за състояния/усложнения, произтичащи
от основното заболяване или лечение, която
стойност не се включва в цената на КП.
(5) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща стойността, съответно намалената с договорената отстъпка стойност на
лекарствените продукти за имуносупресивна
терапия, прилагана в КП по редове № 63 и
65, за състояния/усложнения, произтичащи
от основното заболяване или лечение, която
стойност не се включва в цената на КП.
(6) Лекарствените продукти по ал. 2, 4 и
5 се заплащат от НЗОК при спазване на правилата, предвидени в т. 5 и 9 от забележките
към приложение № 10 към член единствен
на Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 11. (1) Национа лната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на
БМП за всеки отделен случай по клинични
процедури, включени в приложение № 10, и
процедури по приложения № 12, 13 и 15 към
член единствен от Наредба № 40 от 2004 г.
при наличие на следните условия:
1. отчетената КПр/процедура е включена в
предмета на договора между НЗОК и изпълнителя на БМП и е извършена от специалисти,
посочени в приложение № 1 към договора по
съответната КПр/процедура;
2. пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права, с изключение на лицата
по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 3;
3. спазени са условията за завършена КПр/
процедура;
4. извършената дейност по КПр/процедура
е отчетена при условията и по реда на тази
методика;
5. изпълнителят на БМП е изпълнил изискванията на чл. 94 на НРД за медицинските
дейности за 2015 г.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща една КПр по ред № 10 от приложение
№ 10 към член единствен на Наредба № 40
от 2004 г. на ЗОЛ годишно.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща стойността, съответно намалената
с договорената отстъпка стойност, съгласно
чл. 45, ал. 18 ЗЗО на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални), осигуряващи основното лечение по
клинична процедура по ред 5 от приложение
№ 10 към член единствен от Наредба № 40 от
2004 г., на необходимите еритро-, тромбо- и
гранулоцитниколонистимулиращи фактори,
бифосфонати и други лекарствени продукти,
повлияващи костната структура и минерализация, за състояния/усложнения, произтичащи
от основното заболяване и лечение, която
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стойност не се включва в цената на клиничната процедура.
(4) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща стойността, съответно намалената с договорената отстъпка стойност,
съгласно чл. 45, ал. 18 ЗЗО, на опиоидните
аналгетици, предписвани за лечение на пациентите със злокачествени заболявания при
диспансерното им наблюдение по КПр по ред
6 от приложение № 10 към член единствен
от Наредба № 40 от 2004 г. „Диспансерно
наблюдение при злокачествени заболявания
и при вродени хематологични заболявания“,
която стойност не се включва в цената на
клиничната процедура, заплащана от НЗОК.
(5) Лекарствените продукти по ал. 3 и 4
се заплащат от НЗОК при спазване на правилата, предвидени в т. 5 и 9 от забележките
към приложение № 10 към член единствен
на Наредба № 40 от 2004 г.
(6) Националната здравноосигурителна
каса заплаща отчетените диспансерни прегледи по ред № 8 от приложение № 10 към член
единствен на Наредба № 40 от 2004 г. – за
всеки пациент по един преглед на всеки 3
месеца, но не повече от 4 прегледа годишно.
Чл. 12. (1) При КП/КПр/Пр, която не е
завършена, и индикациите за хоспитализация, диагностично-лечебният алгоритъм и/
или критериите за дехоспитализация не са
спазени, дейността не се заплаща, както и
вложените медицински изделия и приложените
лекарствени продукти, чиято стойност не се
включва в цената на КП и КПр.
(2) Изключения от ал. 1 се допускат при
смърт на пациент в случаите, в които не е
спазен минималният болничен престой, но са
извършени всички основни диагностични и
терапевтични/оперативни процедури съгласно
диагностично-лечебния алгоритъм на КП/
КПр/процедура.
(3) При настъпила в хода на лечението
по определена КП/КПр/процедура смърт на
пациент в случаите, в които не са извършени
всички изискуеми основни диагностични и терапевтични/оперативни процедури, дейността
по КП и КПр, както и вложените медицински
изделия и приложените лекарствени продукти, чиято стойност не се включва в цената
на същите, се заплащат след извършване на
проверка.
(4) Изключения от ал. 1 се допускат и в
случаите на самоволно напускане на пациента от клиниката/отделението, в които не е
спазен минималният болничен престой, но са
извършени всички основни диагностични и
терапевтични/оперативни процедури, съгласно
диагностично-лечебния алгоритъм на КП/
КПр/процедура.
(5) Случаите на самоволно напускане на
пациента от клиниката/отделението по ал. 4
се отразяват в историята на заболяването
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(ИЗ) от лекуващия лекар и от завеждащия
клиниката/отделението.
(6) В случаите по ал. 4 лечебното заведение уведомява писмено съответната РЗОК,
която заплаща тези случаи след извършване
на проверка.
Чл. 13. (1) В случаите, в които при лечение
на пациент по определена КП/КПр/ процедура,
която не е завършена, настъпят индикации
за необходимост от лечение по друга КП/
КПр/процедура, за която лечебното заведение
няма сключен договор, лечебното заведение е
длъжно да преведе пациента в друго лечебно
заведение, сключило договор за съответната
КП/КПр/процедура.
(2) Процесът по превеждането включва
изписването на пациента от лечебното заведение за болнична помощ, транспортирането
и хоспитализацията му в друго лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор
за съответната КП/КПр/процедура. В този
случай дейността се заплаща на лечебното
заведение, завършило лечението.
Чл. 14. При постъпване на пациент по
терапевтична КП, по която са извършени
диаг ност и чно -терапевт и чни п роцед у ри и
доказаната диагноза в хода на лечението по
тази КП индикира оперативно лечение, на
изпълнителя на болнична помощ се заплаща
само хирургичната КП.
Чл. 15. (1) Когато в срок до 30 дни от дехоспитализацията на пациента се наложи нова
хоспитализация по същата КП в същото или в
друго лечебно заведение, НЗОК заплаща само
един от случаите по КП след провеждане на
проверка, освен ако в КП е предвидено друго.
(2) Когато в срок до 30 дни от дехоспитализацията на пациент, при който е опериран
един от чифтните органи по определена КП,
настъпят спешни индикации за операция на
другия чифтен орган по същата КП, се заплащат и двете клинични пътеки.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса не заплаща отчетена дейност в случаите
на хоспитализации с изцяло или частично
припокриващи се периоди за един и същ
пациент. В случаите, в които са отчетени
извършени по едно и също време дейности от
изпълнители на извънболнична и на болнична
медицинска помощ, се извършва проверка на
изпълнителите за тези дейности. Националната здравноосигурителна каса не заплаща
на изпълнителя, който е отчел неизвършена
дейност, и съответно изпълнителят възстановява неоснователно получените суми.
(4) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща КП/КПр/процедура, както и медицински изделия и лекарствени продукти на
изпълнител на болнична помощ, в случаите,
в които при извършен непосредствен контрол
се констатира отсъствие на пациента и/или
неизвършена и недокументирана задължител-
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на процедура към момента на извършване на
проверката в лечебното заведение по време
на хоспитализация.
(5) Националната здравноосигурителна
каса не заплаща дейности, които не са били
включени в ежедневните електронни отчети
по чл. 17 за съответния отчетен период.
(6) Националната здравноосигурителна
каса не заплаща дейности, лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти,
хоспитализирани по повод провеждано клинично изпитване.
(7) Националната здравноосигурителна
каса не заплаща КП/КПр/процедура в случаите, при които изпълнителят не е изпълнил
изискванията на чл. 94 от НРД за медицинските дейности за 2015 г.
(8) Отказът от страна на ЗОЛ за извършване на основни диагностични процедури е
основание за незаплащане от страна на РЗОК
на лечение по КП.
Чл. 16. Националната здравноосигурителна
каса заплаща вложените медицински изделия
по чл. 2, ал. 1, т. 3 при изпълнение на следните условия:
1. медицинското изделие е вложено при
изпълнение на КП съгласно изискванията
на диагностично-лечебните алгоритми за
изпълнение на съответната КП;
2. изпълнени са изискванията на НРД за
медицинските дейности за 2015 г., свързани
с оказване на БМП;
3. медицинското изделие е отчетено при
условията и по реда на тази методика.
Чл. 17. (1) Изпълнителите на БМП, сключили договор с НЗОК, ежедневно отчитат по
електронен път в утвърдени от НЗОК формати
оказаната за денонощие дейност, включена в
предмета на договора.
(2) Електронните отчети по ал. 1 съдържат:
1. информация за хоспитализираните и дехоспитализираните пациенти по съответните
КП, включваща:
а) извършените дейности съгласно диагностично-лечебния алгоритъм на съответната КП;
б) вложените медицински изделия и лекарствени продукти, които се заплащат извън
цената на съответните КП;
2. информация за започната, извършена
и завършена дейност по КПр/процедури на
пациенти, включваща приложени лекарствени
продукти, които се заплащат извън цената
на КПр;
3. информация за извършени ВСМД от
приложение № 4 към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.
(3) Ежедневните електронни отчети се
подписват от изпълнителите на БМП с усъвършенстван електронен подпис (УЕП) по
смисъла на чл. 13, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис.
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(4) За оказана БМП на правоимащи лица,
осигурени в друга държава, спрямо които
се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранни
спогодби за социално осигуряване, регистрационните данни на пациента трябва да съответстват на тези в удостоверителния документ,
издаден от съответната друга държава.
(5) Оказаната болнична медицинска помощ
по ал. 2 се отчита най-късно до 17,00 ч. на
първия работен ден, следващ отчетния.
(6) При констатиране на грешки в електронния отчет, свързани с регистрационни
данни, номенклатури и договорена дейност,
изпълнителят на БМП получава автоматична
нотификация от информационната система на
НЗОК и електронният отчет не се обработва
от НЗОК до получаване на отчет с коректни
данни.
(7) Грешки по ал. 7 могат да са:
1. регистрационни номера на лечебните
заведения, У ИН на лекарите, отразени в
първичните медицински документи, код на
специалност на лекаря, номер на договора с
НЗОК, регистрационните данни на ЗОЛ;
2. отчетена дейност извън предмета на
договора с НЗОК;
3. несъответствия с установените номенклатури в нормативната уредба, относима към
заплащаната от НЗОК дейност/лекарствени
продукти/медицински изделия.
(8) Отчет с коригирани данни се приема
най-късно до 10,00 ч. на втория работен ден,
следващ отчетния.
(9) Националната здравноосигу рителна
каса не заплаща за дейност, която не е подадена в ежедневните електронни отчети и
не е приета от информационната система на
НЗОК в сроковете по ал. 6 и 9.
(10) Отчетената в ежедневно подадените
електронни отчети дейност се обработва в
информационната система на НЗОК. След
окончателната обработка за календарен месец в срок до 17,00 ч. на седмия работен ден,
следващ отчетния месец, РЗОК изпраща по
електронен път на изпълнителя на БМП месечно известие, съдържащо отхвърлената от
заплащане дейност, лекарствени продукти
и/или медицински изделия, заплащани от
НЗОК извън стойността на КП/КПр/Пр, и
съответните основания за отхвърляне.
(11) Месечното известие по ал. 11 се подписва от директора на РЗОК или от упълномощено
от него длъжностно лице с усъвършенстван
електронен подпис (УЕП) съгласно чл. 13,
ал. 2 от Закона за електронния документ и
електронния подпис.
(12) Основания за отхвърляне от заплащане
по ал. 11 са:
1. лицето, на което е оказана медицинската
помощ, няма право да получава БМП по КП,
КПр или процедура, заплащана от НЗОК:
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а) не е от категорията лица, задължително
здравноосигурени в НЗОК съгласно чл. 33,
ал. 1 ЗЗО;
б) не е осигурено в друга държава, за което се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранни
спогодби;
в) подлежи на задължително здравно осигуряване в НЗОК, но е с прекъснати здравноосигурителни права и не е възстановило
същите до датата на дехоспитализацията/
извършване/завършване на дейността;
г) не е от категорията здравнонеосигурени
лица по § 2 или 7 от преходните и заключителните разпоредби на ЗБНЗОК за 2015 г., за
които НЗОК заплаща определени видове БМП;
2. при изпълнението на КП/КПр/Пр не е
спазен съответният алгоритъм, установен в
Националния рамков договор за медицинските
дейности по чл. 53, ал. 1 ЗЗО, изискването за
минимален болничен престой и/или условията
за завършеност на КП/КПр/процедура;
3. отчетеният лекарствен продукт, приложен
при лечението на лице по КП/КПр/процедура,
не е от видовете лекарствени продукти, заплащани от НЗОК и посочени в чл. 10, ал. 2,
5 и 6 или в чл. 11, ал. 3 и 4;
4. отчетеното медицинско изделие, вложено при лечението на лице по КП, не е от
видовете медицински изделия, заплащани от
НЗОК извън цената на КП по чл. 2, ал. 1, т. 3;
5. наличие на основание за незаплащане,
установено в чл. 9;
6. изпълнителят на БМП не е изпълнил
изискванията на чл. 94 на НРД за медицинските дейности за 2015 г.
(13) Възражения във връзка с ал. 10 се разглеждат и решават в съответната РЗОК само
за случаите на форсмажорни обстоятелства,
независещи от изпълнителите на болнична
медицинска помощ (ИБМП). Изпълнителят на
БМП трябва да уведоми за тези обстоятелства
РЗОК в сроковете по ал. 6 и да представи
писмени доказателства.
(14) Възражения във връзка с ал. 11 и 13 се
разглеждат и решават само в съответната РЗОК
при изрично спазване на ал. 7 и 8. Въвеждане
на други грешни данни в електронния отчет
от ИБМП не е повод за корекция на данните.
(15) Не се разрешават корекции на ежедневно подадени електронни отчети, приети
и „успешно обработени“ в електронната система на НЗОК.
Чл. 18. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност по КП на изпълнителите на
БМП след представяне на следните първични
медицински и финансовоотчетни документи:
1. първия екземпляр от направлението за
хоспитализация (бланка МЗ – НЗОК № 7)
с отразена основна диагноза и извършени
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основни диагностични (терапевтични) оперативни процедури, включени в критериите за
завършена КП;
2. за дейността по КП: фактура или електронна фактура; спецификация за извършена
дейност по КП;
3. за приложените лекарствени продукти
по чл. 10, ал. 2, 5 и 6, с изключение на лекарствените продукти за перорална прицелна
противотуморна терапия и перорална химиотерапия, предписани за продължаване на лечението извън стационарни условия: фактура
или електронна фактура; спецификация за
приложени лекарствени продукти, заплащани
от НЗОК извън цената на КП № 63, 65, 251,
252, 253, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и
298; „Отчет за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за
интензивно лечение или по клинични пътеки
в областта на онкологията, онкохематологията
и неонатологията“;
4. за медицинските изделия: фактура или
електронна фактура; спецификация за вложените медицински изделия по КП; екземпляр на „Формуляр за вложени медицински
изделия, стойността на които се заплаща от
НЗОК извън цената на клиничната пътека“,
с който се отчитат медицинските изделия,
вложени при лечението по определени КП и
заплащани извън цената на същите.
(2) В спецификациите по ал. 1 се включва
само договорена и извършена дейност по КП
на изпълнителите на БП, отчетена в ежедневните отчети по реда на чл. 17 и неотхвърлена
от заплащане в месечното известие по чл. 17,
ал. 11.
(3) При оказана медицинска дейност по
КП на лица с право на здравно осигуряване,
удостоверено от друга държава – членка на
ЕС/ЕИП, или съгласно двустранни спогодби
НЗОК заплаща след представяне на отделни
документи по ал. 1 и на:
1. приложение към спецификация за оказана медицинска помощ на лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БМП
копия от удостоверителните документи за
право на здравно осигуряване и „Декларация
при ползване от осигурени лица на права на
спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
(4) При оказана акушерска помощ на здравнонеосигурените жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от
Закона за здравето (ЗЗ) НЗОК заплаща след
представяне на отделни документи по ал. 1.
(5) При оказана медицинска дейност по КП
на лица по чл. 1, ал. 1, т. 3 НЗОК заплаща след
представяне на отделни документи по ал. 1.
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(6) Здравноосигурителният статус на ЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява
с документ, издаден от НАП до датата на
дехоспитализацията по КП.
Чл. 19. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорените и извършените ВСМД след представяне на следните
първични медицински и финансовоотчетни
документи:
1. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бланка МЗ – НЗОК
№ 3А);
2. фактура или електронна фактура;
3. спецификация, съдържаща договорените
и извършени ВСМД.
(2) В спецификацията по ал. 1 се включват
само договорена и извършена ВСМД, отчетени в ежедневните отчети по реда на чл. 17,
и неотхвърлена от заплащане в месечното
известие по чл. 17, ал. 11.
(3) При извършени ВСМД на лица с право
на здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби, НЗОК заплаща след представяне на отделни документи по ал. 1 и на:
1. приложение към спецификация за оказана медицинска помощ на лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БМП копия от удостоверителни документи за право
на здравно осигуряване и „Декларация при
ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
(4) При извършени ВСМД на лица по чл. 1,
ал. 1, т. 3 НЗОК заплаща след представяне на
отделни документи по ал. 1.
(5) Здравноосигурителният статус на ЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява
с документ, издаден от НАП.
Чл. 20. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност по КПр, посочени в приложение
№ 10, и Пр по приложения № 12, 13 и 15 към
член единствен от Наредба № 40 от 2004 г.
на изпълнителите на БМП след представяне
на следните първични медицински и финансовоотчетни документи:
1. за клинични процедури по ред № 1, 2,
3, 4, 5, 7 и 10 от приложение № 10 към член
единствен от Наредба № 40 от 2004 г.: фактура
или електронна фактура; спецификация за
извършена дейност по КПр/процедура; първия екземпляр от „Медицинско направление
за КПр/процедура за интензивно лечение“
(бланка МЗ – НЗОК № 8);
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2. за клинични процедури по ред № 6 и
8 от приложение № 10 към Наредба № 40 от
2004 г.: фактура или електронна фактура;
спецификация за извършена дейност по КПр/
процедура; първия екземпляр от „Лист за
диспансерно наблюдение при злокачествени
заболявания“ (бланка МЗ – НЗОК № 9);
3. за приложените лекарствени продукти
по чл. 11, ал. 3, включително лекарствените
продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия,
предписани за продължаване на лечението
извън стационарни условия: фактура или електронна фактура; спецификация за приложени
лекарствени продукти; „Отчет за лечение с
лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по
клинични пътеки в областта на онкологията,
онкохематологията и неонатологията“;
4. за приложените опиоидни аналгетици
по клинична процедура № 06 от приложение
№ 10 към Наредба № 40 от 2004 г.: фактура
или електронна фактура; спецификация за
приложените лекарствени продукти; „Отчет
за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно
лечение или по клинични пътеки в областта
на онкологията, онкохематологията и неонатологията“;
5. за дейностите по процедура „Интензивно лечение на новородени деца с асистирано
дишане“ от приложение № 12 и процедури
по приложение № 13 към Наредба № 40 от
2004 г.: фактура или електронна фактура;
спецификация за извършена дейност по КПр/
процедури; първия екземпляр от „Медицинско
направление за КПр/процедура за интензивно лечение“ (бланка МЗ – НЗОК № 8) и/или
първия екземпляр от „Медицинско направление за провеждане на процедури“ (бланка
МЗ – НЗОК № 8А);
6. за дейностите по процедури от приложение № 15 „Процедури по нуклеарномед и ц и нскоком пю т ър -т омог рафско образно
изследване“ към Наредба № 40 от 2004 г.:
фактура или електронна фактура; спецификация за извършена дейност по КПр/процедури;
първия екземпляр от „Медицинско направление за провеждане на процедури“ (бланка
МЗ – НЗОК № 8А).
(2) В спецификациите по ал. 1 се включва само договорена и извършена дейност по
КПр/Пр на изпълнителите на БП, отчетена в
ежедневните отчети по реда на чл. 17 и неотхвърлена от заплащане в месечното известие
по чл. 17, ал. 11.
(3) При оказана медицинска дейност КПр/
Пр на лица с право на здравно осигуряване,
удостоверено от друга държава – членка на
ЕС/ЕИП, или съгласно двустранни спогодби,
НЗОК заплаща след представяне на отделни
документи по ал. 1 и на:
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1. приложение към спецификация за оказана медицинска помощ на лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БМП
копия от удостоверителните документи за
право на здравно осигуряване и „Декларация
при ползване от осигурени лица на права на
спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
(4) При оказано интензивно лечение на
здравнонеосиг у рени лица НЗОК заплаща
след представяне на отделни документи за
тях по ал. 1, т. 5.
(5) При оказана медицинска дейност по
КПр/Пр на лица по чл. 1, ал. 1, т. 3 НЗОК
заплаща след представяне на отделни документи по ал. 1.
(6) Здравноосигурителният статус на ЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява
с документ, издаден от НАП.
Чл. 21. (1) Стойностите на дейностите в
болнична медицинска помощ по договорите на
изпълнителите на БМП се определят съгласно
чл. 4 ЗБНЗОК за 2015 г. и приетите правила
от Надзорния съвет на НЗОК и са неразделна
част от индивидуалните им договори (приложение № 2 към индивидуалните договори).
(2) Стойности по реда на чл. 4 ЗБНЗОК за
2015 г. не се определят за дейностите, оказани
на лица по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3 и на лица с
право на здравно осигуряване, удостоверено
от друга държава – членка на ЕС/ЕИП, от
Конфедерация Швейцария или съгласно двустранни спогодби.
(3) Ежеседмично РЗОК информира изпълнителите на БМП за достигнатото изпълнение
на съответните месечни стойности.
(4) При достигане на съответните месечни
стойности, водещи до липса на капацитет на
изпълнителя на БМП за хоспитализации, с
изключение на случаите на спешна диагностика и лечение, същият формира листа на
чакащите съгласно чл. 22 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска
помощ. За случаите на спешна диагностика и
лечение изпълнителят на БМП може да подаде
в РЗОК писмено заявление за увеличение на
размера на месечната стойност на разходите
за дейностите в БМП в приложение № 2 от
индивидуалния договор за сметка на:
1. стойностите в приложение № 2 от индивидуалния договор за следващите месеци
от тримесечието, в размер до 5 на сто от
стойността за съответното тримесечие, или
2. до 5 на сто от утвърдените съгласно
правилата по чл. 4, ал. 4 ЗБНЗОК за 2015 г.
стойности за следващото тримесечие; тази
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възможност не се допуска през четвъртото
тримесечие.
(5) При увеличение размера на стойността
на разходите за дейностите в БМП промените
в приложение № 2 към индивидуалния договор
при прилагане на ал. 4 се договарят между
ИБМП и директора на РЗОК в срока за представяне в РЗОК на отчетите за заплащане на
дейността за съответния месец.
(6) Изпълнителите на БМП задължително
спазват разпоредбата на ал. 4. По изключение, при особено тежки или сложни случаи
по медицински показатели, както и случаи,
свързани с форсмажорни обстоятелства, изпълнителят на БМП информира незабавно
директора на съответната РЗОК с писмо, в
което излага мотиви за заплащане. Случаите
се внасят чрез управителя на НЗОК за разглеждане от Надзорния съвет на НЗОК и от
Управителния съвет на БЛС, като решение
за заплащането им се взема при наличие на
бюджетни средства.
(7) Стойностите по финансовоотчетните
документи по чл. 18, 19 и 20 не следва да
на двишават размера на определените по
ал. 1 и 5 стойности на изпълнителя на БМП,
определени в приложение № 2 към индивидуалния договор.
(8) Включените в спецификациите по чл. 18,
19 и 20 дейности не следва да съдържат отхвърлената от заплащане медицинска дейност,
лекарствени продукти и медицински изделия,
посочена/посочени в месечното известие по
чл. 17, ал. 11.
Чл. 22. (1) Изпълнителите на БМП, сключили договор с НЗОК, представят отчетните
документи по чл. 18, 19 и 20 ежемесечнo в
РЗОК по утвърден график до осмия работен
ден на месеца, следващ отчетния.
(2) Всички документи, с които се отчита
и удостоверява извършената дейност, се изготвят съгласно изискванията и реквизитите,
посочени в тях. Не се допускат непопълнени
реквизити, поправки, липса на подпис и печат
на представляващия ЛЗ.
(3) Форматът на отчетните документи се
утвърждава в НРД за медицински дейности
за 2015 г.
Чл. 23. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща ежемесечно договорената,
извършената и отчетената дейност по чл. 2 след
проверка на документите по чл. 18, 19 и 20.
(2) Финансовоотчетни документи на лечебното заведение по ал. 1 не се приемат в
следните случаи:
1. когато сумите по фактурите и спецификациите не отговарят на изискванията по чл. 21;
2. когато отчитането е извън регламентирания в чл. 22, ал. 1 срок;
3. при липса на някои от задължителните
отчетни документи;
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4. когато отчетните документи не са изготвени съгласно изискванията и реквизитите,
посочени в тях.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща по настоящия ред за извършената
дейност в случаите, в които тя е отчетена в
рамките на съответния отчетен период след
завършването є.
(4) Изключение от ал. 3 се допуска, когато
в рамките на съответния отчетен период след
завършване на дейността се очакват резултати
от хистологични, цитогенетични, молекулярно-цитогенетични изследвания, ензимен и/или
ДНК анализ, изследвания, които определят
окончателната диагноза на пациента. В този
случай се допуска отчитането на извършената
дейност в следващия отчетен период.
(5) Националната здравноосигурителна
каса заплаща отчетената дейност по чл. 18,
ал. 4 и чл. 20, ал. 4 в срок до 10 работни дни
след постъпване в НЗОК на трансферните
средства от МЗ.
(6) Националната здравноосигурителна
каса заплаща отчетената дейност по чл. 18,
ал. 5, чл. 19, ал. 4 и чл. 20, ал. 5 в срок до
10 работни дни след постъпване в НЗОК на
превод на целеви средства от Агенцията за
социално подпомагане.
Чл. 24. (1) При констатирано от РЗОК
несъответствие съгласно чл. 23 по представените финансовоотчетни документи по чл. 18,
19 и 20 РЗОК изпраща писмени указания за
необходимите корекции до три работни дни
от представяне на отчетните документи на
изпълнителя на БМП.
(2) В срок до три работни дни от получаване
на писмените указания по ал. 1 изпълнителят
на БМП представя в РЗОК финансовоотчетни документи с отразени корекции съгласно
писмените указания по ал. 1.
(3) Поправки във фактурите и в известията
към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират
и се издават нови.
(4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в
счетоводните регистри на изпълнителя на
БМП или РЗОК, за анулирането се съставя
и протокол – по един за всяка от страните,
който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който
се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола – за всяка от страните.
(5) След като получи екземпляр от протокола по ал. 4, РЗОК връща на изпълнителя
на БМП екземпляра от анулираната фактура.
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(6) В случай на неспазване разпоредбите
на ал. 1 и 2 РЗОК не заплаща отчетената
дейност през текущия отчетен период.
Чл. 25. Плащанията на изпълнителите на
БМП се извършват чрез РЗОК до 30-о число
на месеца, следващ отчетния, с изключение
на плащанията, за които е предвиден друг
срок в чл. 23, ал. 5 и 6.
Чл. 26. При неспазване на посочените
в чл. 17, 22 и 24 срокове за представяне на
отчетните документи от изпълнителите на
БМП не се заплаща отчетената дейност по
настоящия ред.
Чл. 27. Ако изпълнителят на БМП не подаде
електронен отчет по чл. 17 или не спази реда
за корекции, на изпълнителя на БМП не се
заплаща отчетената дейност.
Чл. 28. (1) Плащанията се извършват в
левове, по банков път, по обявена от изпълнителя на БМП в индивидуалния договор
банкова сметка.
(2) При промяна на банковата сметка,
посочена в индивидуалния договор между
НЗОК и изпълнителя на БМП, към договора
се сключва допълнително споразумение за
това обстоятелство.
Чл. 29. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
изпълнителите на БМП носят отговорност.
Чл. 30. Когато плащането за извършените
и отчетените дейности не се извърши в сроковете, определени с договора, на изпълнителя
на БМП се дължи законна лихва за забава
за просроченото време.
Чл. 31. (1) Представителите на НЗОК по
чл. 55д, ал. 5 ЗЗО и представители на Управителния съвет на Българския лекарски съюз
(БЛС) извършват наблюдение и анализ на
тримесечие на изпълнението на обемите по
чл. 2 от Договор № РД-НС-01-2 от 29.12.2014 г.
за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между НЗОК и Българския лекарски съюз, както и на текущото
изпълнение на бюджета на НЗОК за 2015 г.
за здравноосигурителни плащания за БМП.
(2) Когато при анализите по ал. 1, независимо от прилагането на чл. 21, се установи
преразход на средствата за здравноосигурителни плащания за БМП, в едномесечен срок
страните договарят по реда на сключване
на договора по ал. 1 промяна на цените на
медицинските дейности в БМП с процента
на превишението.
(3) Променените при условията и по реда
на ал. 2 цени се прилагат автоматично, без
да се налага сключване на допълнителни
споразумения с изпълнителите на медицинска
помощ, като в индивидуалните договори се
предвижда съответна клауза.
(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат от второто
тримесечие на 2015 г.
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(5) Превишението на определените по
реда на чл. 4 ЗБНЗОК за 2015 г. стойности
за месеците декември 2014 г., януари и февруари 2015 г. за всяко лечебно заведение се
приспада от определената за 2015 г. годишна
стойност за същото.
Приложение № 3А
към чл. 3

МЕТОДИКА

за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожновенерически и психични заболявания
I. Изчисляването на стойности на комплексното диспансерно наблюдение се извършва
при следната последователност:
1. Обобщаване на информацията от Министерството на здравеопазването (МЗ) за
обема и цените на отчетените и заплатените
дейности през последните две години.
2. Изчисляване на нови цени на базата на
прогнозни обеми.
II. Заплащането на изпълнителите на комплексно диспансерно наблюдение се основава
на следната методика:
1. Дефиниране на пакета услуги за комплексно диспансерно наблюдение:
1.1. диспансерно (амбулаторно) наблюдение
на болни с психични заболявания;
1.2. диспансерно наблюдение на болни с
кожно-венерически заболявания.
2. Определяне размера на средствата за комплексното диспансерно наблюдение на лица с
кожно-венерически и психични заболявания.
Средствата за комплексно диспансерно наблюдение се определят като част от средствата за
специализирана извънболнична медицинска
помощ. Разходите са предвидени на базата на
фактическите разходи през предходната година или на историческите разходи на МЗ, обем
дейности и натовареност. Разпределението
може да бъде променяно при промяна на
обхвата от услуги или при включването на
допълнителни дейности.
3. Определяне на стойността на комплексно
диспансерно наблюдение.
В стойността на комплексното диспансерно наблюдение се включва преглед при
специалист, консултация с друг специалист
и медико-диагностични изследвания.
Първоначално изчислението се прави от
долу нагоре с цел да се определи минималният
разход на здравноосигурено лице за предоставяне на базова дейност съгласно обема и
честотата в заложения алгоритъм на оказване
на наблюдението.
Общото време, отделено за всяка една от
услугите в извънболничната помощ, се разделя
на общото време, отделяно за всички здравни
услуги (времето може да се разпредели по
специалности).
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Приложение № 3Б
към чл. 3

МЕТОДИКА

за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и
психични заболявания
Чл. 1. (1) Тази методика урежда заплащането
на комплексно диспансерно наблюдение (КДН)
на пациенти с кожно-венерически и психични
заболявания за:
1. здравноосигурени лица с непрекъснати
здравноосигурителни права;
2. здравнонеосигурени лица съгласно § 2,
ал. 1 от Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2015 г.
(2) Заплащането по ал. 1, т. 2 се извършва
чрез трансфери от Министерството на здравеопазването (МЗ) по реда на § 2 ЗБНЗОК за 2015 г.
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща на изпълнителите на КДН по
чл. 15 от НРД за медицинските дейности за
2015 г. за договорената и извършената дейност
за КДН, оказана на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща, когато
са спазени всички нормативни изисквания и са
изпълнени всички изисквани медицински дейности съгласно НРД и Наредба № 40 от 2004 г.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите на КДН дейностите по цени, определени по реда на чл. 55д от
Закона за здравно осигуряване (ЗЗО).
Чл. 3. Прегледът се отчита с „Направление за комплексно диспансерно наблюдение“
(бланка МЗ – НЗОК № 10) при първо посещение на пациента и с амбулаторни листове и
електронен отчет за извършената дейност на
пациента, отразена в „Амбулаторен лист за
комплексно диспансерно наблюдение“ (бланка
МЗ – НЗОК № 11) в определен от НЗОК формат, а за осигурени в друга държава лица – и с
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копие от удостоверителния документ за право
на обезщетения в натура в случай на трудови
злополуки или професионални заболявания.
Чл. 4. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ (ИМП) се отчитат, като представят
ежемесечно в районната здравноосигурителна
каса (РЗОК) фактура (хартиена или електронна), финансовоотчетни документи, първични
медицински документи и електронен отчет за
извършената дейност на пациенти, отразена
в амбулаторни листове (бланка МЗ – НЗОК
№ 11) и/или в електронен отчет в определен
от Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) формат, по утвърден график, до третия
работен ден на месеца, следващ отчетния.
(2) Медицинската помощ, оказана на осигурени в други държави лица, се представя на
отделна фактура (хартиена или електронна),
придружена със съответната отчетна документация, определена в Националния рамков
договор (НРД).
(3) Отчитането на дейностите за здравнонеосигурени лица се извършва на отделна фактура
(хартиена или електронна), придружена със
съответната отчетна документация, определена
в НРД. Плащанията се извършват чрез РЗОК
до 10 работни дни след постъпване в НЗОК на
трансферните средства от МЗ.
Чл. 5. (1) Електронните отчети по чл. 4
се връщат за корекция на ИМП, в случай че
след обработките им се установят следните
фактически грешки:
1. сгрешен код по МКБ на заболяване при
правилно попълване на диагноза;
2. неточно посочен номер и дата на амбулаторния лист (бланка МЗ – НЗОК № 11);
3. грешни данни на пациента (ЕГН, ЛНЧ,
осигурителен номер).
(2) При нарушена структура на файла, водеща до невъзможност за обработка на електронния отчет по вина на ИМП, РЗОК връща
електронния отчет на ИМП. Изпълнителят
на медицинска помощ коригира електронния
отчет.
(3) Плащанията на ИМП се извършват
чрез РЗОК до 30-о число на месеца, следващ
отчетния.
Чл. 6. При неспазване на посочения в чл. 4,
ал. 1 срок за представяне на отчетните документи от ИМП обработката им и съответното
заплащане се извършват в сроковете за следващия период за отчитане.
Чл. 7. (1) Условие за плащане на ИМП е
точното и правилно попълване на документите съгласно настоящите условия и пълното и
точно изпълнение на дейността.
(2) Не се заплаща по предвидения ред за
извършени дейности от ИМП, ако те не са
отчетени за два последователни месеца.
(3) Не се заплаща по предвидения ред за
извършена от ИМП дейност за период, който
изпълнителят вече е отчел.
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Чл. 8. При констатиране на фактическите
грешки по чл. 5, ал. 1 РЗОК връща електронния отчет на ИМП за отстраняването им. Изпълнителят на медицинска помощ предоставя
коригирания електронен отчет в срок до един
работен ден.
Чл. 9. (1) При необходими корекции и
допълнения на финансовоотчетните документи – фактура и спецификация, РЗОК изпраща
писмени указания за необходимите корекции
и допълнения не по-късно от 16-о число на
месеца на отчитане на изпълнителя на ИМП.
(2) С указанията по ал. 1 се връщат спецификацията и отчетите за отчетената дейност
за корекции и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на ИМП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията за
отчетената дейност с нанесени корекции и
допълнения.
(4) Поправки и добавки във фактурите и в
дебитните/кредитните известия към тях не се
разрешават. Погрешно съставени или поправени фактури и дебитни/кредитни известия се
анулират и се издават нови.
(5) Когато погрешно съставени или поправени фактури и/или дебитни/кредитни известия
са отразени в счетоводните регистри на изпълнителя на ИМП или на РЗОК, за анулирането
им ИМП съставя протокол – по един за всяка
от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се
анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата – за всяка от страните,
върху съставения протокол.
(6) След като получи екземпляр от протокола по ал. 5, РЗОК връща на изпълнителя на
ИМП екземпляра от фактура за анулиране и
получава новосъставената.
(7) При писмено заявен отказ от страна на
изпълнителя на ИМП да изпълни указанията
в срока по ал. 3 РЗОК не заплаща отчетената
дейност.
(8) Дължимата сума се заплаща след уточняване на данните в определените срокове в
текущия или в следващия отчетен период.
Чл. 10. Плащанията се извършват по банков
път, в левове, по обявена от ИМП в индивидуалния договор банкова сметка.
Чл. 11. За неверни данни, посочени в отчетите и в справките, изискуеми по договора,
ИМП носят отговорност съгласно условията
на действащия НРД.
Чл. 12. Когато плащането за извършените и
отчетените дейности не се извърши в сроковете, определени с договора, на ИМП се дължи
законна лихва за забава за просроченото време.
Чл. 13. (1) Представителите на НЗОК по
чл. 55д, ал. 5 ЗЗО и представители на Управителния съвет на Българския лекарски съюз
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(БЛС) извършват наблюдение и анализ на
тримесечие на изпълнението на обемите по
чл. 2 от Договор № РД-НС-01-2 от 29.12.2014 г.
за приемане на обеми и цени на медицинската
помощ за 2015 г. между НЗОК и Българския
лекарски съюз, както и на текущото изпълнение на бюджета на НЗОК за 2015 г. за здравноосигурителни плащания за Специализирана
извънболнична помощ (СИМП).
(2) Когато при анализите по ал. 1 се установи преразходване на средствата по определени
здравноосигурителни плащания, в едномесечен
срок страните по ал. 1 договарят промени в
договорените цени на съответните медицински
дейности по реда на сключване на договора
по ал. 1 с оглед на стриктно изпълнение на
бюджета на НЗОК за 2015 г. за здравноосигурителни плащания за СИМП.
(3) Цените, променени по реда на ал. 2,
се прилагат автоматично, без да се налага
сключване на допълнителни споразумения с
изпълнителите на медицинска помощ, като в
индивидуалните договори се предвижда съответна клауза.
(4) Алинеи 1, 2 и 3 се прилагат от второто
тримесечие на 2015 г.
(5) Превишението на определените по реда
на чл. 4 ЗБНЗОК за 2015 г. стойности за месеците декември 2014 г., януари и февруари
2015 г. за всяко лечебно заведение се приспада
от определената за 2015 г. годишна стойност
за същото лечебно заведение.
Приложение № 4А
към чл. 4

МЕТОДИКА

за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ
I. Дефиниране на пакета от услуги, подлежащи на реимбурсиране.
Дефинират се агрегирани групи здравни
услуги със сходни разходи, както следва:
1. Първична дентална помощ.
2. Специализирана дентална помощ.
3. Лекарска консултативна комисия.
4. Неблагоприятни условия.
В рамките на всяка група услуги се определят категориите възрастови групи, които ще
определят и различията в степента на реимбурсиране на цените от страна на НЗОК: лица
под 18 години и лица над 18 години.
II. Определяне на прогнозен обем дейности.
Прогнозният обем дейности за съответната година се определя на базата на исторически
равнища и тенденции на основата на информация от НЗОК. Приема се общ обем дейности в
зависимост от пакета, определен от министъра
на здравеопазването, и прогноза за населението,
което ще ползва дентални услуги, заплатени
от НЗОК. Прогнозните обеми се разработват
в съответствие с чл. 55г ЗЗО.
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III. Определяне размера на средствата за
дентална медицинска помощ.
Общият размер на средствата за дентална
помощ се определя като процент от общия
бюджет на НЗОК. Разходите са базирани на
фактическите разходи през предходната година
или са екстраполирани на базата на исторически
разходи, обем дейности и натовареност. Разпределението може да бъде променяно при
промяна на обхвата от услуги или включването
на допълнителни дейности.
IV. Определяне на индивидуалните реимбурсни цени.
Първоначално изчисляването се прави от
долу нагоре с цел да се определи минималният
разход на ЗОЛ за предоставяне на базова дейност от обхвата на основния пакет за дентална
помощ. Разходите се определят като преки и
непреки и се извършва процентно разпределение по видовете дентална помощ. След това
този минимум може да бъде повишен чрез
разпределение от горе надолу на ресурсите за
извънболнична дентална помощ (ИДП).
Разпределението е, както следва:
1. Разпределение на преките разходи за
видовете медицински дейности.
2. Разпределение на непреките (фиксираните) административни разходи.
3. Разпределение на разходите за заплати.
Общото време, отделено за всяка от услугите
в ИДП, се разделя на общото време, отделяно
за всички здравни услуги.

Приложение № 4Б
към чл. 4

МЕТОДИКА

за заплащане на дейностите в извънболничната
дентална помощ
Чл. 1. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща изцяло или частично денталните
дейности по основен пакет дентална дейност,
оказани на здравноосигурени лица (ЗОЛ) съгласно Наредба № 40 от 2004 г., в обеми и цени,
определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
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(2) На основание чл. 37, ал. 6 от Закона за
здравно осигуряване (ЗЗО) и по реда, определен в Постановление № 193 на Министерския
съвет от 2012 г., от държавния бюджет чрез
Министерството на здравеопазването (МЗ) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
заплаща на изпълнителите на дентална помощ
(ИДП) разликата между сумите по чл. 37, ал. 1
и 2 ЗЗО за всяко посещение на лицата, които са
упражнили правото на пенсия за осигурителен
стаж и възраст.
Чл. 2. (1) Изпълнителите на първична дентална помощ извършват дейностите, определени в основния пакет дентални дейности за
първична дентална помощ по Наредба № 40 от
2004 г., диференцирани по възрастови групи,
както следва:
1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:
а) обстоен преглед за установяване на орален
статус и изготвяне на амбулаторен лист и един
допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит;
в) екстракция на временен зъб, включително
анестезия;
г) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;
д) лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
е) лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб;
2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:
а) обстоен преглед за установяване на орален
статус и изготвяне на амбулаторен лист и един
допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит;
в) екстракция на зъб, включително анестезия.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща изцяло или частично на изпълнителите
на първична дентална помощ за всяко ЗОЛ,
потърсило дентална помощ, в обеми и цени
по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 3. (1) Изпълнителите на специализирана
хирургична дентална помощ извършват следните видове дейности, определени в основния
пакет дентални дейности за хирургична дентална помощ съгласно Наредба № 40 от 2004 г.:
1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б“ и „в“;
2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б“ и „в“.
(2) Изпълнителите на специализирана ИДП
по специалност „Детска дентална медицина“
извършват следните видове дейности, определени в основния пакет дентални дейности за
детска дентална помощ съгласно Наредба № 40
от 2004 г., при ЗОЛ до 18 години:
1. обстоен преглед за установяване на орален
статус и изготвяне на амбулаторен лист и един
допълнителен преглед за бременни;
2. обтурация с амалгама или химичен
композит;
3. екстракция на временен зъб, включително
анестезия;
4. екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;
5. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
6. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща изцяло или частично на изпълнителите
на специализирана ИДП за дейностите по ал. 1
и 2 за всяко ЗОЛ, потърсило дентална помощ,
в обеми и цени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 4. Националната здравноосигурителна
каса заплаща денталните дейности, определени в Наредба № 40 от 2004 г., за първична
дентална помощ и специализирана дентална
помощ в обеми и цени по реда на чл. 55д ЗЗО
за следните лица:
1. лицата, настанени в домове за медикосоциални услуги;
2. децата, настанени в специалните училища
и домовете за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа, включително след
навършване на 18-годишна възраст;
3. лицата, задържани под стража.
Чл. 5. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената
дентална дейност по основния пакет, определен
в Наредба № 40 от 2004 г., от изпълнителите
на специализирана ИДП под обща анестезия
за ЗОЛ до 18-годишна възраст с психични заболявания, както следва:
1. обстоен преглед от лекар по дентална
медицина за установяване на орален статус
и изготвяне на амбулаторен лист с насочване
към специалист психиатър;
2. обща анестезия с продължителност:
а) не повече от 180 минути – в лечебни
заведения за специализирана извънболнична
дентална помощ;
б) не повече от 360 минути – в лечебни
заведения за болнична помощ;
3. обтурация с амалгама или химичен
композит;
4. екстракция на временен зъб;
5. екстракция на постоянен зъб;
6. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
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7. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб;
8. инцизия в съединителнотъканни ложи;
9. екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб;
10. контролен преглед след някоя от горните
две дейности;
11. 24-часово активно наблюдение, при необходимост – след общата анестезия.
(2) За всяко ЗОЛ под 18-годишна възраст
с психични заболявания, потърсило дентална
помощ, изпълнителите на специализирана
извънболнична дентална помощ получават
заплащане по дейностите по ал. 1 в обеми и
цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 6. Изпълнителят на ИДП има право на
пряко заплащане и/или доплащане за ЗОЛ в
следните случаи:
1. при доплащане до пълните договорени
стойности на ИДП по чл. 2 и 3;
2. когато лицето е получило полагащия
му се обем дейности при условията на тази
методика и желае да продължи лечението си;
3. когато необходимото лечение обхваща
лечебно-диагностични дейности, невключени
в посочения пакет за заплащане съгласно тази
методика;
4. когато при дейност, заплащана от НЗОК,
лицето изрично предпочете методики, средства
или материали, невключени в посочения пакет
за заплащане съгласно тази методика.
Чл. 7. (1) Извършените и отчетени дейности
(с изключение на лечението на пулпити и
периодонтити) са за срок 12 последователни
месеца от датата на извършване на дейността.
(2) Дейности (с изключение на лечението
на пулпити и периодонтити), извършени и
отчетени повторно в срока по ал. 1, не се заплащат от НЗОК.
Чл. 8. (1) За секторна рентгенография на
зъби и ортопантомография се заплаща на изпълнител на ИДП, притежаващ разрешение за
извършване на рентгенографска дейност, ако е
назначена с направление за медико-диагностична дейност от изпълнител на извънболнична
дентална помощ.
(2) За изпълнителите на ИДП не се прилага
редът за определяне на стойностите за медикодиагностични изследвания от пакет „Образна
диагностика“ (секторна рентгенография на зъби
и ортопантомография).
(3) Редът на назначаване, заплащане и отчитане на медико-диагностични изследвания
от пакет „Образна диагностика“ (секторна
рентгенография на зъби) от ИДП е както при
изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП).
(4) Назначаването на ВСМД от пакет
„Образна диагностика“ (ортопантомография)
се извършва от общопрактикуващ лекар по
дентална медицина или от лекар по дентална
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медицина – специалист, а редът за отчитане
и заплащане е както при изпълнителите на
СИМП.
Чл. 9. На изпълнители на ИДП се заплаща
отчетена експертизна дейност, извършена по
установения в НРД ред за денталните дейности.
Чл. 10. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за отчетена експертиза
на временната неработоспособност на всеки
член на обща или специализирана лекарска
консултативна комисия (ЛКК), но на не повече
от трима членове.
(2) Експертиза по ал. 1 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка
МЗ – НЗОК № 6, за всеки член на ЛКК.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за отчетен преглед, поискан от ЛКК
и Регионалната картотека на медицинската
експертиза (РКМЕ).
(4) Прегледът по ал. 3 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка
МЗ – НЗОК № 6.
(5) Националната здравноосигурителна каса
заплаща извършените медико-диагностични
дейности, изискани от ЛКК.
Чл. 11. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на ИДП
след проверка по фактура (хартиена или електронна), спецификация и изискваните съгласно
НРД за денталните дейности за 2015 г. отчетни
документи (електронен отчет за извършената
дентална дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат).
(2) За лицата с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава – членка на
ЕС, или съгласно двустранни спогодби, НЗОК
заплаща след представяне на:
1. документите по ал. 1;
2. копие от удостоверителния документ за
право на обезщетения в натура в случай на
болест, майчинство, трудови злополуки или
професионални заболявания;
3. „Декларация при ползване от осигурени
лица на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
(3) Отчитането на разликата между сумите
по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение на
лицата, които са упражнили правото на пенсия
за осигурителен стаж и възраст, се извършва с
отделни финансовоотчетни документи. Плащанията се извършват чрез РЗОК до 10 работни
дни след постъпване в НЗОК на трансферните
средства от МЗ.
Чл. 12. При нарушена физическа структура
на носителя или при неспазен формат на електронния отчетен документ той се коригира от
изпълнителя на ИДП в рамките на отчетния
период.
Чл. 13. (1) Изпълнителите на ИДП представят отчетните документи по чл. 11 по утвърден
график до 3-тия работен ден на месеца, следващ
отчетния.
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(2) Районната здравноосигурителна каса
извършва плащанията до 30-о число на месеца,
следващ отчетния.
Чл. 14. (1) Условия за плащане на ИДП
са точно и правилно попълнените документи
съгласно тази методика.
(2) Районната здравноосигурителна каса
не заплаща по настоящия ред за извършени
дейности от изпълнител, ако те не са отчетени
до 3-тия работен ден на третия месец, следващ
отчетния, а за изпълнители на ИДП, отчитащи медико-диагностична дейност – на втория
месец, следващ отчетния.
Чл. 15. (1) За неверни данни, посочени в
отчетните документи, изискуеми по договора,
ИДП носят отговорност съгласно условията на
действащата нормативна уредба.
(2) Отговорност не се търси и амбулаторните листове се коригират от ИДП в периода
на отчитане, когато при приемането им се
установяват следните фактически грешки:
1. сгрешен код на дейност при правилно
попълване на диагноза и извършена дейност;
2. неточно посочен номер и дата на амбулаторния лист;
3. липса или грешен личен професионален
код на ИДП при вярно изписани трите имена
на лекаря по дентална медицина;
4. липса или грешен ЕГН на ЗОЛ в амбулаторния лист при вярно изписани трите имена
на ЗОЛ.
Чл. 16. (1) При необходими корекции и допълнения на финансовоотчетните документи,
на фактурата и на спецификация РЗОК изпраща
писмени указания за необходимите корекции
и допълнения не по-късно от 15-о число на
месеца на отчитане на изпълнителя на ИДП.
(2) С указанията по ал. 1 се връща спецификацията за отчетената дейност за корекции
и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на ИДП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията за
отчетената дейност с нанесени корекции и
допълнения.
(4) Поправки и добавки във фактурите и
дебитните/кредитните известия към тях не се
разрешават. Погрешно съставени или поправени фактури и дебитни/кредитни известия се
анулират и се издават нови.
(5) При писмено заявен отказ от страна на
изпълнителя на ИДП да изпълни указанията
в срока по ал. 3 РЗОК не заплаща отчетената
дейност.
(6) Ако исканите поправки не се извършат
до края на втория месец, следващ отчетния,
на изпълнителя не се заплаща по този ред.
Чл. 17. Плащанията се извършват в левове,
по банков път, по обявена от изпълнителя
банкова сметка.
Чл. 18. Когато РЗОК не заплати на ИДП
извършените дейности в сроковете, определени
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в договора с изпълнителя на дентална помощ,
тя дължи на изпълнителя законна лихва за
просроченото време.
Чл. 19. (1) Представителите на Българския
зъболекарски съюз (БЗС) и НЗОК ежемесечно наблюдават и анализират изпълнението на
бюджета за годината в частта на здравноосигурителните плащания за ИДП.
(2) Обемите и цените могат да бъдат променяни в съответствие със ЗБНЗОК за 2015 г.:
1. когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 юли 2015 г. надхвърля с повече от 25
на сто половината от предвидените в ЗБНЗОК
за 2015 г. средства за заплащане на ИДП, в
срок до 25 юли НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности така,
че очакваният разход по бюджета за дентална
помощ до края на годината да не се отклонява
с повече от 4 на сто;
2. когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 август 2015 г. надхвърля с повече от
17,5 на сто предвидените за седемте месеца в
ЗБНЗОК за 2015 г. средства за заплащане на
ИДП, в срок до 25 август НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности
така, че очакваният разход по бюджета за
дентална помощ до края на годината да не се
отклонява с повече от 4 на сто;
3. когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 септември 2015 г. надхвърля с повече
от 15 на сто от предвидените за осемте месеца
в ЗБНЗОК за 2015 г. средства за заплащане на
ИДП, в срок до 25 септември НЗОК извършва
корекция в цените на денталните дейности така,
че очакваният разход по бюджета за дентална
помощ до края на годината да не се отклонява
с повече от 4 на сто;
4. когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 октомври 2015 г. надхвърля с повече
от 10 на сто три четвърти от предвидените в
ЗБНЗОК за 2015 г. средства за заплащане на
ИДП, в срок до 25 октомври НЗОК и БЗС
извършват корекция в цените на денталните
дейности така, че очакваният разход по бюджета
за дентална помощ до края на годината да не
се отклонява с повече от 4 на сто.
(3) Когато текущото изпълнение към 30 юни
2015 г. и очакваното изпълнение към 31 декември 2015 г. на бюджета на НЗОК за 2015 г.
показват неусвояване на средствата за здравноосигурителни плащания за дентална помощ,
НЗОК и БЗС предоговарят цените на денталните
дейности, заплащани от НЗОК, в рамките на
прогнозно изчислените неусвоени средства до
края на 2015 г.
Чл. 20. (1) Управителят на НЗОК утвърждава
списък на населените места с неблагоприятни
условия за работа на изпълнители на първична
ИДП.
(2) Включването на населено място в списъка по ал. 1 се извършва по реда и критериите,
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установени в методика, приета от Надзорния
съвет на НЗОК.
(3) Изпълнителят на ИДП има право на
допълнително заплащане, когато населеното
място, в което е разкрита амбулаторията му, е
определено като неблагоприятно при наличие
едновременно на следните условия:
1. обслужваните ЗОЛ са с постоянен или
настоящ адрес в населеното място, включено
в списъка по ал. 1;
2. дейността, за която допълнително се заплаща, е извършена в амбулатория, разкрита в
населено място, включено в списъка по ал. 1.
(4) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите по ал. 1 допълнително 20 на сто върху цените на денталните
дейности по чл. 2.
1929

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
ОТ 16 МАРТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда
и социалната политика (обн., ДВ, бр. 91 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 2, 18 и 57 от 2010 г.,
бр. 38 и 88 от 2011 г., бр. 58 от 2012 г., бр. 77
от 2013 г. и бр. 86 и 88 от 2014 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“;
б) в ал. 2 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) в наименованието думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“;
б) в т. 4 числото „73“ се заменя с „66“;
в) в т. 6 числото „17“ се заменя с „16“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика,
приет с Постановление № 266 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 2 от 2010 г.; попр., бр. 3 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 18, 57 и 74 от 2010 г., бр. 38, 53
и 88 от 2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г. и бр. 77
от 2013 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 4:
а) в т. 6 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“;
б) в т. 20 след думата „включване“ се поставя
запетая и се добавя „подкрепата за децата и
семейството и социалните услуги“.
2. В чл. 7, ал. 1 думата „трима“ се заменя
с „четирима“.
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3. В чл. 9, ал. 1 след думата „обществеността“
се добавя „и протокол“.
4. В чл. 10, ал. 2, т. 3 думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“.
5. В чл. 13, в основния текст след думата
„обществеността“ се добавя „и протокол“.
6. В чл. 15, ал. 1 числото „12“ се заменя с „10“.
7. В чл. 17, т. 7 думите „Жизнен стандарт,
демографско развитие, политики и стратегии“
се заменят със „Стратегическо планиране и
демографска политика“ и думите „Бюджет и
финанси“ се заменят с „Финанси и управление
на собствеността“.
8. В чл. 19 навсякъде думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“.
9. В чл. 19а:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение за
законосъобразност преди вземане на решение,
свързано с финансовата дейност на министерството.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Изготвя консолидираните Въпросник и
Годишен доклад за състоянието на системите
за финансово управление и контрол.“
10. В чл. 20:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Дирекцията:
1. осъществява вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси в
министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на
второстепенни разпоредители с бюджет към
министъра;
2. осъществява вътрешен одит и на търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон
и в държавните предприятия по чл. 62, ал. 3
от Търговския закон, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено
за вътрешен одит;
3. при изпълнение на одитен ангажимент за
даване на увереност може да извършва проверки в Агенцията по заетостта и в Агенцията за
социално подпомагане, в които са изградени
самостоятелни звена за вътрешен одит, както
и на техните разпоредители с бюджет от пониска степен, след писмено уведомяване и
координиране с ръководството на съответните
структури;
4. осъществява наблюдение и координация
на дейността на звената за вътрешен одит на
Агенцията по заетостта и на Агенцията за
социално подпомагане.“;
б) в ал. 3:
аа) в т. 2 в началото се добавя „осъществява
координация на годишните планове на звената
за вътрешен одит в Агенцията по заетостта и
в Агенцията за социално подпомагане и“;
бб) точка 10 се изменя така:
„10. изготвя и представя на министъра
годишен доклад за дейността на дирекция
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„Вътрешен одит“ в министерството и обобщен
годишен доклад за дейността по вътрешен одит,
включващ информация от годишните доклади
на звената за вътрешен одит в Агенцията по
заетостта и в Агенцията за социално подпомагане;“.
11. В глава трета наименованието на раздел V се изменя така:
„Раздел V
Звено „Сигурност на информацията и подготовка за отбрана“.
12. В чл. 21:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Звено „Сигурност на информацията и
подготовка за отбрана“ се ръководи от служителя по сигурността на информацията, който
е на пряко подчинение на министъра.“;
б) в ал. 2:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. организира и следи за спазването на
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и на други
нормативни актове, регламентиращи защитата
на класифицираната информация и прилагането на правилата относно видовете защита на
класифицираната информация;“
бб) точка 2 се изменя така:
„2. отговаря за защитата и контрола на
достъпа до класифицираната информация,
осъществява контрол за спазването на изискванията за сигурност на автоматизираната
информационна система и дейностите по
осигуряване на индустриалната сигурност и
криптографска защита на класифицираната
информация;“
вв) в т. 4 в началото се добавя „организира и“;
в) създава се ал. 3:
„(3) Звеното „Сигурност на информацията и
подготовка за отбрана“ подпомага служителя
по сигурността на информацията в изпълнение
на възложените му със ЗЗКИ задачи, както и:
1. организира дейностите по военновременното планиране, изграждането и експлоатацията
на пунктовете за управление и оповестяването
на министерството при привеждането му от
мирно на военно положение и при бедствия;
2. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на
отбранителното планиране по отношение на
осигуряването на необходимите граждански
ресурси за отбраната на страната;
3. организира дейностите по проектирането,
разработването, внедряването и експлоатирането на специализираната комуникационноинформационна система на министерството
за управление при бедствия, при извънредно,
военно положение и/или при положение на
война.“
13. В чл. 22, ал. 2:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
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„1. дирекция „Правно и административно
обслужване и човешки ресурси“;
2. „дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;“
б) точки 3 и 4 се отменят;
в) в т. 5 след думата „обществеността“ се
добавя „и протокол“.
14. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Дирекция „Правно и административно обслужване и човешки ресурси“:
1. оказва правна помощ и подпомага дейността на министъра, заместник-министрите,
главния секретар и на административните звена
в министерството, като:
а) осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други институции и
осигурява с правни средства своевременното
събиране на вземанията на министерството;
б) изготвя проекти на нормативни актове,
които не са свързани с функционалната компетентност на специализираната администрация;
в) дава становища по проекти на нормативни
актове, изпратени за съгласуване по реда на
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация;
г) изготвя проекти, съгласува за законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните актове,
издавани от министъра или от упълномощено
от него длъжностно лице;
д) дава мотивирани становища и предложения по правни въпроси;
е) изготвя или съгласува за законосъобразност проекти на граждански договори, сключвани в министерството;
ж) следи за законосъобразността на актовете и процедурите, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения и с възлагането
на обществени поръчки;
з) изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до
обществена информация по Закона за достъп
до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната
дирекция за наличието на информацията и
нейния характер;
2. планира, организира и координира всички
дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени
поръчки, финансирани напълно със средства
от държавния бюджет, като:
а) изготвя обобщен график за провеждане
на всички обществени поръчки през съответната година;
б) разработва документациите за участие,
подготвя и провежда процедурите за възлагане
на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила
за обществените поръчки на Европейската
общност и националното законодателство,
като носи отговорност за законосъобразното
им откриване и провеждане;
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в) изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им,
осъществява наблюдение върху изпълнението
им – пряко или като получава необходимата
информация от отговорното административно
звено;
г) води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки;
д) изготвя документите, подлежащи на
публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, в Регистъра на обществените
поръчки или на Портала за обществени поръчки;
е) изпраща в нормативно установените
срокове документите за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, в
Регистъра на обществените поръчки или на
Портала за обществени поръчки, включително документите по процедури за възлагане
на обществени поръчки, за реализиране на
дейности по проекти, финансирани напълно
или частично със средства от европейските
фондове – по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“, Оперативна програма
„Добро управление“, или по други програми
и проекти с външно финансиране, по които
министерството е бенефициент;
ж) подготвя и публикува документите по
чл. 22б, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
в профил на купувача по ред и в срок, определени в ЗОП и в актовете по прилагането му;
з) отговаря за разработването, изменението
и допълнението на вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, финансирани
напълно със средства от държавния бюджет
и със средства от европейските фондове – по
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, Оперативна програма „Добро управление“, или по други програми и проекти с
външно финансиране, по които министерството
е бенефициент;
и) съхранява документацията по проведените
процедури за възлагане на обществени поръчки;
к) изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във
връзка с проведени процедури за възлагане на
обществени поръчки;
3. организира и отговаря за поддръжката и
ремонта на имотите, предоставени на министерството, включително застраховането им,
съобразно действащото законодателство;
4. организира, координира и осъществява
дейностите по административното обслужване, като:
а) разработва, прилага, развива и координира Системата за управление на качеството
на министерството;
б) извършва административното обслужване
на физически и юридически лица чрез каналите за достъп до обслужване, включително
електронните административни услуги, и
участва в дейности по предоставяне на достъп
до обществена информация;
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в) поддържа административния регистър
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;
г) осъществява деловодното обслужване,
проследява движението чрез автоматизирана
информационна система и експедирането на
документите на администрацията;
д) извършва систематизиране и съхраняване
на всички документи в хартиен и електронен
вариант; организира експертизата, обработването и предаването на хартиените документи
в Националния архивен фонд;
е) организира и координира работата със
сътрудниците на министъра, заместник-министрите, началника на кабинета и главния
секретар;
ж) координира техническата подготовка и
съгласуването и организира процеса по внасяне
на проекти на актове за заседания на Министерския съвет;
з) осигурява информация за заседанията и
актовете на Министерския съвет;
и) обобщава предложенията на министерството за законодателната програма на Министерския съвет, проследява изпълнението на
утвърдената законодателна програма и прави
отчети по нея;
к) организира дейностите по охраната и
пропускателния режим в сградата на министерството;
л) организира почистването и отговаря за
санитарно-хигиенните условия в административната сграда на министерството и в прилежащите є терени;
м) организира и отговаря за дейностите,
свързани с планирането, отчетността, въвеждането, ползването, поддръжката и извеждането от
експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в системата на министерството;
н) организира всички дейности, свързани
с издаването, използването и прекратяването
на удостоверенията за електронен подпис в
министерството;
о) организира и координира техническата
поддръжка, администрирането и актуализирането на официалния и неофициалния раздел на
интернет страницата на министерството;
п) организира създаването и поддръжката
на технологичната инфраструктура, свързана
с предоставянето на електронни административни услуги от министерството;
5. осъществява стратегии и политики в областта на управлението на човешките ресурси
в съответствие със стратегическите цели на
министерството, като:
а) осъществява дейностите по набирането
и подбора на персонала и провеждането на
конкурсни процедури за назначаване на държавни служители;
б) изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите в министерството и
съгласува вътрешната структура на отделните
административни звена;
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в) изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения на
служителите в министерството;
г) координира и подпомага дейностите по
разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и
оценяването на изпълнението на длъжността
на служителите;
д) поддържа и актуализира съществуващите
бази от данни и регистри, свързани с управление на човешките ресурси, и образува, води и
съхранява служебните и трудовите досиета на
служителите в министерството;
е) планира, организира и координира обучението на служителите в министерството
за кариерно и професионално развитие и мотивация на служителите и за повишаване на
квалификацията им;
ж) организира отпечатването и разпространението на служебни книжки за нуждите
на структурите на държавната и общинската
администрация;
з) организира и координира изготвянето на
годишния доклад за състоянието на администрацията.“
15. В чл. 24:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 24. Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“:“;
б) в т. 2 след думата „класификация“ се
добавя „на министерството и второстепенните
разпоредители с бюджет“ и думите „бюджетните
кредити“ се заменят с „бюджета“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. разработва методология на счетоводната
и финансовата политика на министерството
съгласно Закона за счетоводството и действащите нормативни актове;“
г) в т. 4 думите „Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните предприятия и
приложимите счетоводни стандарти“ се заменят
с „действащата нормативна уредба“;
д) в т. 5 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“ и след думата „бюджети“
се поставя точка и запетая и текстът докрая
се заличава;
е) в т. 6 думата „касови“ се заличава и
думата „изпълнението“ се заменя с „касовото
изпълнение“;
ж) в т. 7 думите „финансов отчет“ се заменят
с „тримесечни финансови отчети“ и думите
„бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“;
з) в т. 10 думите „и съставя отчет за касовото изпълнение по оперативните програми“
се заличават;
и) точки 11 и 16 се отменят;
к) създават се т. 17 – 23:
„17. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното и
ефективното ползване на имотите, предоставени
на министерството;

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

18. поддържа цялостната документация на
имотите;
19. координира дейността и подпомага министъра при осъществяването на правомощията
му по изпълнението на бюджета за капиталови
разходи, като подготвя и предлага проекти на
поименни списъци на обектите за строителство
и ремонт за съответната година, които ще се
финансират от министерството;
20. поддържа регистъра на търговските
дружества по чл. 35 от Правилника за реда за
упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала;
21. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване на министерството с
транспорт, както и регистрацията на моторни
превозни средства, застраховане, поддръжка и
ремонт и годишни прегледи;
22. организира и отговаря за правилното,
законосъобразното и ефективното ползване,
управление и опазване на движимите вещи;
23. отговаря за снабдяването, ползването,
съхранението, поддръжката и ремонта на стоково-материалните ценности.“
16. Член 25 се отменя.
17. Член 26 се отменя.
18. В чл. 27:
а) в основния текст след думата „обществеността“ се добавя „и протокол“;
б) създава се т. 9:
„9. организира, координира и осъществява
протоколните дейности на министъра и заместник-министрите.“
19. В чл. 28 т. 2 се изменя така:
„2. дирекция „Стратегическо планиране и
демографска политика“;“.
20. В чл. 29:
а) точка 5 се изменя така:
„5. осъществява последващи проверки и
удостоверявания и контрол върху изпълнението
на проекти, съфинансирани със средства по
Програма ФАР;“
б) точки 6 и 7 се отменят;
в) създава се нова т. 10:
„10. поддържа информация за изпълнението
на Програма ФАР и извършва дейности във
връзка с приключване на Програма ФАР;“
г) досегашната т. 10 става т. 11;
д) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея
думите „звената за изпълнение на проекти и“
и думите „Програма ФАР и от“ се заличават;
е) досегашните т. 12 – 16 стават съответно
т. 13 – 17.
21. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Дирекция „Стратегическо планиране
и демографска политика“:
1. координира планирането и осъществява
мониторинга и оценката на дейността на министерството, като:
а) координира съставянето, актуализирането
и оценката на изпълнението на стратегическия
план и на оперативния план на министерството;
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б) координира дейностите по управление
на риска, действията на координаторите по
управление на риска на ниво дирекции, както
и поддържа и актуализира риск-регистъра на
министерството;
в) организира и координира изготвянето на
годишните цели на министерството по чл. 33а
от Закона за администрацията и на годишния
доклад за дейността на министерството по
чл. 45, ал. 5 от Закона за администрацията;
2. в областта на програмното бюджетиране:
а) разработва и прилага методически стандарти за осигуряване на обвързаност между
планирането на дейността и програмното
бюджетиране в министерството;
б) организира и координира дейностите за
осигуряване на обвързаност между стратегическия и оперативния план и програмния формат
на бюджета на министерството;
3. подпомага консултациите на министъра
с другите държавни органи и институции, с
органите на местното самоуправление и със
структури на гражданското общество в областта
на демографското развитие, като:
а) организира и координира дейността на
Националния съвет по демографска политика
към Министерския съвет;
б) координира, осъществява мониторинг и
отчита изпълнението на стратегии, концепции,
планове, програми и проекти в областта на демографската политика на Република България;
4. организира и координира дейността на
Постоянната комисия по доходи и жизнено
равнище към Националния съвет за тристранно
сътрудничество;
5. координира разработването, провеждането
и осъществяването на мониторинг в областта
на демографската политика; участва в разработването, изпълнението и координирането на
международни проекти и програми;
6. координира разработването, провеждането
и осъществяването на мониторинг в областта
на държавната политика по жизненото равнище
и доходите; анализира, оценява и прогнозира
равнището на доходите от труд, издръжката
на живота и официалната линия на бедност;
7. организира, координира и участва в разработването на стратегии, концепции, програми, планове за действие, проекти и доклади в
областта на социалната икономика и извършва
наблюдения и анализи на състоянието, тенденциите и развитието на добри практики в
тази област;
8. участва в подготовката на позиции, анализи, доклади, информации и други документи
в областта на жизненото равнище, доходите,
демографската политика и социалната икономика във връзка с участието на Република
България в работата на институциите, работни
групи, комитети и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Съвета на
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Европа, Организацията на обединените нации
и др. и участва в тях със свои представители;
9. изготвя доклади и анализи в областта на
жизненото равнище, доходите, демографската
политика и социалната икономика, поддържа
бази данни от статистическа, социологическа
и административна информация в сферата на
труда и социалната политика и изготвя периодичен Бюлетин „Доходи и жизнено равнище“.“
22. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“:
1. организира, координира и участва в разработването на проекти на нормативни актове
в областта на безопасността и здравето при
работа, трудовото право, социалното осигуряване и социалната сигурност, включително
преносимост на пенсионни права;
2. изготвя становища, позиции, анализи и
информации по проекти на европейски актове
в областта на безопасността и здравето при
работа, трудовото право, социалното осигуряване и социалната сигурност, включително
преносимост на пенсионни права;
3. координира дейността по договаряне на
минималните осигурителни доходи по основни
икономически дейности и квалификационни
групи професии;
4. организира, координира и участва в подготовката и сключването на международни
договори в областта на социалната сигурност;
5. участва в планирането и провеждането
на мерки за изпълнение и прилагане на национално ниво на актове на Европейския съюз
в областите на координацията на социалната
сигурност в Европейския съюз;
6. участва със свои представители в работата на институциите на Европейския съюз – за
съответните работни групи, комитети и други
работни форуми в областта на безопасността
и здравето при работа, трудовото право, социалното осигуряване и социалната сигурност,
включително преносимост на пенсионни права;
7. осъществява координация, консултации и
сътрудничество с организациите на работниците и служителите и на работодателите при
провеждането на политиката в областта на
безопасността и здравето при работа, трудовото
и осигурителното право;
8. участва в подготовката на акт на министъра на труда и социалната политика за
разпростиране прилагането на колективен
трудов договор или на отделни негови клаузи
във всички предприятия от даден отрасъл или
бранш;
9. организира и административно обслужва
дейността на Националния съвет по условия на
труд и на комисиите по трудово законодателство
и по осигурителните отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество;
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10. дава становища и прави предложения за
усъвършенстване на контролната дейност по
спазване на трудовото законодателство;
11. организира и осъществява дейността на
Националната фокусна точка на Европейската
агенция за безопасност и здраве при работа;
12. подпомага министъра при определянето
на условията и реда за безвъзмездно предоставяне на средствата по Фонд „Условия на
труд“ за финансиране на проекти и програми
за подобряване условията на труд;
13. ежеседмично осигурява прием на физически и юридически лица по прилагането на
трудовото и осигурителното право;
14. подпомага методически и участва в работата на другите дирекции в министерството при
изготвянето на стратегии, планове, становища,
анализи, информации, позиции и опорни точки
в частта им по въпросите на безопасността и
здравето при работа, трудовото право, социалното осигуряване и социалната сигурност,
включително преносимост на пенсионни права;
15. подпомага методически и участва при
изпълнение на дейностите по осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд в
министерството.“
23. В чл. 33а:
а) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. участва в разработването и представянето
на доклади, въпросници, позиции и становища
в областта на социалното включване и дългосрочната грижа в рамките на европейския
Отворен метод на координация по социална
закрила и социално включване;
4. участва в разработването и отчитането на
Националната програма за реформи в областта
на намаляването на бедността и насърчаването
на социалното включване, както и в разработването на националната позиция относно
Специфичните препоръки към страните членки
в рамките на Европейския семестър в областта
на социалното включване, и предлага мерки
за тяхното изпълнение;“
б) създава се т. 12:
„12. координира изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността
и насърчаване на социалното включване 2020
и на Националната стратегия за дългосрочна
грижа.“
24. В чл. 36 т. 18 се отменя.
25. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет“ цифрата
„6“ се заменя с „9“;
б) ред „Служител по сигурността на информацията 1“ се заменя със „Звено „Сигурност
на информацията и подготовка за отбрана“ 2“;
в) на ред „Обща администрация“ числото
„54“ се заменя с „52“;
г) ред „Дирекция „А дминистративно и
информационно обслужване и подготовка за
отбрана“ 20“ се заменя с „Дирекция „Правно
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и административно обслужване и човешки
ресурси „31“;
д) ред „Дирекция „Бюджет и финанси“ 14“
се заменя с „Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“ 17“;
е) ред „Дирекция „Правно обслужване и
обществени поръчки“ 12“ се заличава;
ж) ред „Дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“ 5“ се заличава;
з) на ред „Дирекция „Връзки с обществеността 3“ след думата „обществеността“ се добавя
„и протокол“ и цифрата „3“ се заменя с „4“;
и) на ред „Специализирана администрация“
числото „222“ се заменя с „220“;
к) на ред „Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“
числото „116“ се заменя със „115“;
л) ред „Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии“ 14“ се
заменя с „Дирекция „Стратегическо планиране
и демографска политика“ 13“;
м) на ред „Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ числото
„19“ се заменя с „18“;
н) на ред „Дирекция „Европейски въпроси
и международно сътрудничество“ числото „20“
се заменя с „21“.
§ 3. В Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет
с Постановление № 38 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 62 и 87 от 2001 г., бр. 102 от 2003 г.,
бр. 14 и 47 от 2005 г., бр. 106 от 2006 г., бр. 32
от 2008 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г.,
бр. 22, 49 и 58 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 1 думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
2. В чл. 8, ал. 2 числото „73“ се заменя с „66“.
3. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „73“ се заменя
с „66“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„17“ се заменя с „16“;
в) на ред „дирекция „Административноправно и финансово-стопанско обслужване“
числото „17“ се заменя с „16“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „51“ се заменя с „45“;
д) на ред „Главна дирекция „Контрол по
правата на детето“ числото „35“ се заменя с „31“;
е) на ред „дирекция „Държавна политика за
детето“ числото „16“ се заменя с „14“.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 от
Устройствения правилник на Агенцията по
заетостта, приет с Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 53
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 38
и 48 от 2006 г.; Решение № 12283 на Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 102
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86 и 101 от 2007 г.,
бр. 32 и 71 от 2008 г., бр. 2, 34, 74 и 85 от 2010 г.,
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бр. 21, 58 и 97 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г. и
бр. 75 и 86 от 2014 г.), на ред „дирекция „Финансово-стопански дейности и управление
на собствеността“ думите „и управление на
собствеността“ се заличават.
§ 5. В Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 63 от 2003 г., бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74
и 88 от 2006 г., бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и
71 от 2008 г., бр. 2, 17 и 74 от 2010 г., бр. 88 от
2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г.
и бр. 86 и 88 от 2014 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 2, ал. 4 думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
2. В чл. 10а, ал. 1, т. 5 думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 6. В чл. 2, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания,
приет с Постановление № 337 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 11 от 2007 г.,
бр. 32 от 2008 г., бр. 58 и 88 от 2010 г. и бр. 22
и 58 от 2012 г.), думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила пет дни
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1930

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
ОТ 17 МАРТ 2015 Г.

за приемане на наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование
по специалностите „Корабоводене“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабни машини и
механизми“ и „Корабна радиоелектроника“ на
образователно-квалификационните степени
„бакалавър“ и „магистър“ след придобита
образователно-квалификационна степен „бакалавър“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
по специалност „Корабоводене“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
Чл. 2. Приема Наредба за държавните
изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Корабоводене“
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ след придобита образователноквалификационна степен „бакалавър“.
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Чл. 3. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Електрообзавеждане на
кораба“ на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“.
Чл. 4. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Електрообзавеждане на
кораба“ на образователно-квалификационна
степен „магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
Чл. 5. Приема Наредба за държавните
изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Корабни машини и
механизми“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
Чл. 6. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
по специалност „Корабни машини и механизми“ на образователно-квалификационна
степен „магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
Чл. 7. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
по специалност „Корабна радиоелектроника“
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“.
Чл. 8. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
по специалност „Корабна радиоелектроника“
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ след придобита образователноквалификационна степен „бакалавър“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за държавните изисквания за придобиване на
висше образование по специалност „Корабоводене“ на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“
Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване
и авиация“ по специалността „Корабоводене“
от регулираната професия „Корабоводител“.
Чл. 2. (1) Висше образование по специалността „Корабоводене“ с професионална
квалификация „Инженер-корабоводител“ се
придобива чрез обучение във висши училища,
които са акредитирани при условията и по
реда на Закона за висшето образование.
(2) Обучението по специалността по ал. 1
и резултатите от него съответстват на ниво 6,
подниво 6Б от Националната квалификационна рамка.
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(3) Подготовката на студентите по специалност „Корабоводене“ се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование (ЗВО), на Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от
1978 г., както е изменена (Конвенция STCW),
Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно
минималното ниво на обучение на морските лица (OB, L 323, 03/12/2008), Директива
2012/35/ ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на
Директива 2008/106/ЕО относно минималното
ниво на обучение на морските лица (OB, L
343, 14.12.2012 г.), на Кодекса на търговското
корабоплаване (КТК), на Наредба № 6 от
2012 г. за компетентност на морските лица в
Република България (ДВ, бр. 31 от 2012 г.) и
на тази наредба.
Чл. 3. Приемането на студенти се извършва
чрез конкурсен изпит, определен от висшето
училище.
Чл. 4. (1) Обу чението се извършва по
специалността по чл. 1 от професионално
направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване
и авиация“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.) и е със
срок не по-малък от 4 години и придобиване
на не по-малко от 240 кредита.
(2) Лицата, които се обучават по индивидуален учебен план и са придобили изискуемите 240 кредита, имат право да завършат
обучението си преди срока по ал. 1.
Чл. 5. (1) Обучението по чл. 4 се провежда по учебни планове, които се утвърждават
от академичния съвет на висшето училище.
Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини
осигу ряват фундаментална подготовка по
избраната широкопрофилна специалност от
професионално направление 5.5. „Транспорт,
корабоплаване и авиация“.
(3) Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности
от областта на специалността.
(4) Факултативните учебни дисциплини
дават възможност за получаване на знания
и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.
Чл. 6. (1) Не по-малко от 70 на сто от
лекционните курсове по задължителните и
избираемите учебни дисциплини се четат от
хабилитирани лица в област на висше образование „Технически науки“ от Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления на основен трудов
договор във висшето училище.
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(2) С решение на академичния съвет до 30
на сто от лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини
могат да бъдат възлагани на нехабилитирани
преподаватели с образователната и научна
степен „доктор“.
Чл. 7. (1) Обучението се извършва в редовна
и в задочна форма.
(2) Общият хорариум за обучение в редовна
форма по учебен план е не по-малък от 2200
академични часа.
(3) В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния
план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка
от 50 на сто от предвидената в учебния план
за редовна форма.
Чл. 8. (1) Обучението за придобиване на
висше образование по специалността „Корабоводене“ на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за
получаване на професионална квалификация
„Инженер-корабоводител“.
(2) Чрез обучението се придобиват:
1. знания:
а) за основите на висшата математика и
техническите науки в обем, достатъчен за
решаване на специфичните задачи на корабоплаването;
б) за принципите на действие на електронноизчислителната техника и използването на
софтуерните продукти за решаване на задачите
на корабоплаването;
в) за теорията на корабоводенето;
г) за общите принципи и устройство на
кораба и корабните технически средства;
д) по английски език в степен, позволяваща
комуникиране и ползване на литература по
специалността;
2. умения за:
а) самостоятелно действие и прояви на
инициативност;
б) съобразителност, решителност, поемане
на отговорност;
в) издръжливост на физически и психически натоварвания;
г) адаптиране към нови условия и дейности;
д) администриране и управление на професионални дейности, екипи и ресурси;
3. компетентности:
а) да планира плаването и да определя
местоположението на кораба;
б) да носи безопасна ходова навигационна
вахта;
в) да експлоатира кораба и корабните технически средства;
г) да действа правилно за недопускане на
аварии, пожари и произшествия на борда на
кораба и за тяхното ликвидиране;
д) да действа правилно при получаване на
сигнал за бедствие в морето;
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е) да управлява кораб, катер и лодка;
ж) да контролира работата по приемане,
съхраняване, опазване и разтоварване на
товари;
з) да действа правилно за осигуряване на
мореходността на кораба;
и) да поддържа и да използва спасителните
средства на кораба.
Чл. 9. (1) Учебният план за теоретично
обучение за придобиване на образователно -к ва лификац ионна ст епен „бака лавър“
по специалността „Корабоводене“ включва
задължителни учебни дисциплини с минимален хорариум (брой академични часове),
както следва:
№
по
ред

Учебни дисциплини

Минимален
брой академични часове

2.

Фундаментални и инженерни дисциплини
Чуждоезикова подготовка

3.

Корабоводене

950

4.

Корабни товарни операции
Експлоатация на кораба и
грижа за лицата на борда
ОБЩО:

150

1.

5.

500
400

200
2200

(2) В учебния план могат да се включват
и други задължителни учебни дисциплини
извън посочените в ал. 1.
(3) Избираемите и факултативните учебни
дисциплини, техният хорариум и кредити се
определят от висшето училище.
Чл. 10. Задължителното практическо обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Корабоводене“ включва:
1. учебна плавателна практика съгласно
изискванията на Международната конвенция
за вахтената служба и нормите за подготовка
и освидетелстване на моряците, 1978 г., както
е изменена (Конвенция STCW);
2. тренажорна практика – на тренажори,
отговарящи на изискванията на Правило
I/12 и на раздел А-I/12 от част А на Приложението на Международната конвенция за
вахтената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците от 1978 г., както
е изменена (Конвенция STCW), и одобрени
от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в съответствие с чл. 61 от Наредба
№ 6 от 2012 г. за компетентност на морските
лица в Република България.
Чл. 11. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ завършва с държавни изпити по
специалност „Корабоводене“ и по английски
език.
(2) Държавният изпит по специалността
„Корабоводене“ се провежда по функции,
определени от Международната конвенция за
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вахтената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците, 1978 г. (Конвенция STCW), както е изменена.
(3) Държавните изпити се провеждат пред
изпитни комисии, в състава на които влизат
не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по специалността от висшето училище. В комисиите могат да се включат и до
две хабилитирани лица в област на висшето
образование „Технически науки“ от други висши училища, специалисти от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, както и
други специалисти от професионалната област.
(4) Съставът на комисиите по ал. 3 се
определя със заповед на ректора на висшето
училище.
(5) Студентите, изпълнили задълженията си
по учебен план и положили успешно държавни изпити, получават диплома за завършено
висше образование по специалност „Корабоводене“ на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“.
(6) Лицата, получили дипломи за завършено висше образование по ал. 5, придобиват
професионална квалификация „Инженер-корабоводител“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, приети преди влизането в
сила на наредбата, продължават и завършват
обучението си по учебните планове и при условията и по реда, при които са били приети.
§ 2. Висши училища, които не изпълняват
изискванията на наредбата, не могат да издават дипломи за завършено висше образование
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалност „Корабоводене“
и професионална квалификация „Инженеркорабоводител“ .
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 9,
ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование
и влиза в сила от учебната 2015/2016 г.

НАРЕДБА

за държавните изисквания за придобиване на
висше образование по специалност „Корабоводене“ на образователно-квалификационна
степен „магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално
направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване
и авиация“ по специалността „Корабоводене“
от регулираната професия „Корабоводител“.
Чл. 2. (1) Подготовката на студентите по
специалността „Корабоводене“ се извършва в
съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование (ЗВО), на Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от
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1978 г. (Конвенция STCW), както е изменена, Директива 2008/106/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.
относно минималното ниво на обучение на
морските лица (OB, L 323, 03/12/2008 г.),
Директива 2012/35/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за
изменение на Директива 2008/106/ЕО относно
минималното ниво на обучение на морските
лица (OB, L 343, 14.12.2012 г.), на Кодекса на
търговското корабоплаване (КТК), на Наредба
№ 6 от 2012 г. за компетентност на морските
лица в Република България (ДВ, бр. 31 от
2012 г.) и на тази наредба.
(2) Обучението по специалността по ал. 1
и резултатите от него съответстват на ниво 7
от Националната квалификационна рамка.
Чл. 3. (1) Лицата, придобили висше образование на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност, се приемат за обучение на
образователно-к валификационната степен
„магистър“ по специалността „Корабоводене“
в съответствие с чл. 68 ЗВО при спазване на
Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на
Република България (ДВ, бр. 40 от 2000 г.) и
на изискванията, определени в правилниците
на висшето училище.
(2) За лица, притежаващи образователноквалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Корабоводене“, обучението е със
срок не по-малък от 1 година и придобиване
на не по-малко от 60 кредита.
(3) За лица, притежаващи образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по друга специалност, обучението
е със срок не по-малък от 2 години и придобиване на не по-малко от 120 кредита.
(4) Лицата, които се обучават по индивидуален учебен план и са придобили изискуемия брой кредити, имат право да завършат
обучението си преди срока по ал. 2 и 3.
Чл. 4. Обучението по специалността по
чл. 1 се провежда в редовна и в задочна форма.
Чл. 5. Обучението по специалността по
чл. 1 се провежда по учебни планове, които
се утвърждават от академичния съвет на
висшето училище.
Чл. 6. (1) Не по-малко от 70 на сто от
лекционните курсове по задължителните и
избираемите учебни дисциплини се четат
от хабилитирани лица в област на висшето
образование „Технически науки“ от Класификатора на областите на висше образование
и професионалните направления (ДВ, бр. 64
от 2002 г.) на основен трудов договор във
висшето училище.
(2) С решение на академичния съвет на
висшето училище до 30 на сто от лекционните
курсове по задължителните и избираемите
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учебни дисциплини могат да бъдат възлагани
на нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен „доктор“.
Чл. 7. (1) Учебният план за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалността „Корабоводене“
включва задължителни учебни дисциплини
с минимален хорариум (брой академични
часове), както следва:
№
по
ред

Учебни дисциплини

Минимален
брой акаде
мичн и часове

1.

Корабоводене

400

2.

Корабни товарни операции

150

3.

Експлоатация на кораба и
грижа за лицата на борда

250

ОБЩО:

800

(2) Лицата, притежаващи образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„маг ист ър“ по д ру га спец иа лност, освен
посочените в ал. 1 дисциплини изучават изискуемите дисциплини съгласно чл. 9, ал. 1
от Наредбата за държавните изисквания за
придобиване на висше образование по специалността „Корабоводене“ на образователноквалификационна степен „бакалавър“.
(3) В учебния план могат да се включват
и други задължителни учебни дисциплини
извън посочените в ал. 1.
Чл. 8. (1) Обучението в образователнок ва л ифи к а ц ион на с т епен „ма г ис т ър“ по
специалността „Корабоводене“ осигурява знания, практически умения и компетентности,
необходими за получаване на професионална
квалификация „Инженер-корабоводител“.
(2) Чрез обучението се придобиват:
1. знания за:
а) разработване и управление на проекти
в професионалната област;
б) принципите, процесите и взаимовръзките
в изграждането и управлението на морската
индустрия;
в) психологическите и социалните аспекти
на екипната работа в мултикултурна среда;
2. умения:
а) да води наблюдение и контрол за изпълнение на законовите изисквания и мерки за
осигуряване на безопасността на човешкия
живот на море и опазване на морската среда;
б) да осигурява безопасността на екипажа
и пътниците и експлоатационното състояние на спасителните средства и устройства,
противопожарни системи и други системи за
безопасност;
в) да ръководи действия при аварии, възникнали по време на плаване;
г) да организира и да ръководи оказването
на медицинска помощ на борда;
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д) да изгражда, да ръководи и да администрира организационни структури и да взема
управленски решения в динамична професионална среда;
е) да организира и да ръководи защитата
на екипажа и кораба от нападения на пирати
и терористи;
ж) да комуникира и да управлява груповите
процеси в специфична професионална среда;
з) да актуализира и да надгражда самостоятелно подготовката си в професионалната
област;
3. компетентности:
а) да планира рейса за корабоводене;
б) да координира операции по търсене и
спасяване на море;
в) да осигурява безопасно плаване чрез
използване на радиолокатор и автоматизирана радиолокационна система за предпазване
от сблъскване (ARPA), както и съвременни
навигационни системи, подпомагащи процеса
на вземане на решения;
г) да маневрира и да управлява кораба при
всякакви условия;
д) да експлоатира системи за дистанционно управление на пропулсивни установки,
системи и механизми;
е) да планира и да осигурява безопасно
натоварване, подреждане, укрепване на товари, грижи за товара по време на преход и
разтоварване;
ж) да контролира диферента, устойчивостта
и напреженията в корпуса;
з) да разработва аварийни планове и схеми
по борба за мореходност на кораба и действия
при аварийни ситуации;
и) да решава творческ и и иновативно
сложни проблеми в професионалната област;
к) да прилага системен подход при анализ
и вземане на решение.
Чл. 9. (1) Обучението за придобиване на
висше образование по специалността „Корабоводене“ на образователно-квалификационна
степен „магистър“ завършва със:
1. защита на дипломна работа за лица,
придобили образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по специалността „Корабоводене“;
2. полагане на държавни изпити по английски език и по специалност „Корабоводене“ – за
лица, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по
друга специалност.
(2) Държавният изпит по специалността
„Корабоводене“ се провежда по функции,
определени от Международната конвенция
за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г.
(Конвенция STCW), както е изменена.
(3) Държавните изпити или защитата на
дипломната работа се провеждат пред изпитна комисия, в състава на която влизат не

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

по-малко от трима хабилитирани преподаватели по специалността от висшето училище.
В комисията могат да се включат и до две
хабилитирани лица в област на висшето образование „Технически науки“ от други висши
училища, специалисти от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, както и други
специалисти от професионалната област.
(4) Съставът на комисията по ал. 3 се
определя със заповед на ректора на висшето
училище.
Чл. 10. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, получават диплома за
завършено висше образование по специалност
„Корабоводене“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална
квалификация „Инженер-корабоводител“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, приети преди влизането в
сила на наредбата, продължават и завършват
обучението си по учебните планове и при условията и по реда, при които са били приети.
§ 2. Висши училища, които не изпълняват изискванията на наредбата, не могат да
издават дипломи за завършено висше образование по специалност „Корабоводене“
за образователно-квалификационна степен
„магистър“ и професионална квалификация
„Инженер-корабоводител“.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 9,
ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование
и влиза в сила от учебната 2015/2016 г.

НАРЕДБА

за държавните изисквания за придобиване
на висше образование по специалност „Електрообзавеждане на кораба“ на образователноквалификационна степен „бакалавър“
Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване
и авиация“ по специалност „Електрообзавеждане на кораба“ от регулираната професия
„Корабен електромеханик“.
Чл. 2. (1) Висше образование по специалност „Електрообзавеждане на кораба“ с
професионална квалификация „Инженер по
електрообзавеждане на кораба“ се придобива
чрез обучение във висши училища, които са
акредитирани при условията и по реда на
Закона за висшето образование.
(2) Обучението по специалността по ал. 1
и резултатите от него съответстват на ниво 6,
подниво 6Б от Националната квалификационна рамка.
(3) Подготовката на студентите по специалност „Електрообзавеждане на кораба“ се
извършва в съответствие с разпоредбите на
Закона за висшето образование, на Между-
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народната конвенция за вахтената служба и
нормите за подготовка и освидетелстване на
моряците от 1978 г. (ДВ, бр. 31 от 2005 г.),
както е изменена (Конвенция STCW), Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно
минималното ниво на обучение на морските лица (OB, L 323, 03/12/2008), Директива
2012/35/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на
Директива 2008/106/ЕО относно минималното
ниво на обучение на морските лица (OB, L
343, 14.12.2012 г.), на Кодекса на търговското
корабоплаване (КТК), на Наредба № 6 от
2012 г. за компетентност на морските лица в
Република България (ДВ, бр. 31 от 2012 г.) и
на тази наредба.
Чл. 3. Приемането на студенти се извършва
чрез конкурс, определен от висшето училище.
Чл. 4. (1) Обучението по специалността
по чл. 1 от професионално направление 5.5.
„Транспорт, корабоплаване и авиация“ от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.) e със срок не по-малък от
4 години и придобиване на не по-малко от
240 кредита.
(2) Лицата, които се обучават по индивидуален учебен план и са придобили изискуемите 240 кредита, имат право да завършат
обучението си преди срока по ал. 1.
Чл. 5. (1) Обучението по чл. 4 се провежда по учебни планове, които се утвърждават
от академичния съвет на висшето училище.
Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини
осигу ряват фундаментална подготовка по
широкопрофилната специалност по чл. 1 от
професионално направление 5.5. „Транспорт,
корабоплаване и авиация“.
(3) Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности
от областта на специалността по чл. 1.
(4) Факултативните учебни дисциплини
дават възможност за получаване на знания и
умения в различни научни области.
Чл. 6. (1) Не по-малко от 70 на сто от
лекционните курсове по задължителните и
избираемите учебни дисциплини се четат от
хабилитирани лица в област на висшето образование „Технически науки“ от Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления на основен трудов
договор със съответното висше училище.
(2) С решение на академичния съвет до 30
на сто от лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини
могат да бъдат възлагани на нехабилитирани
преподаватели с образователната и научна
степен „доктор“.
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Чл. 7. (1) Обучението се извършва в редовна
и в задочна форма.
(2) Общият хорариум за обучение в редовна
форма по учебен план е не по-малък от 2200
академични часа.
(3) В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния
план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка
от 50 на сто от предвидената в учебния план
за редовна форма.
Чл. 8. (1) Обучението за придобиване на
висше образование по специалността „Електрообзавеждане на кораба“ на образователно -к ва лификац ионна с т епен „ба ка ла вър“
осигу рява знания, практически умения и
компетентности, необходими за получаване
на професионална квалификация „Инженер
по електрообзавеждане на кораба“.
(2) Чрез обучението се придобиват:
1. знания по:
а) основи на висшата математика, информатиката, физиката;
б) тех ни ческа механика, механика на
флуиди, термодинамика и материалознание;
в) теория и устройство на кораба, осигуряване на мореходността и опазване чистотата
на морето;
г) корабни машини, механизми, системи
и уредби;
д) електротехника, електрически машини
и апарати;
е) генериране, пренасяне, разпределение
и преобразуване на електрическа енергия,
включително такава с високо напрежение;
ж) електроника, микропроцесорна техника,
компютърни мрежи, автоматизирано управление и контрол на технически средства;
з) основи на морското право;
и) английски език в степен, позволяваща
комуникиране и ползване на литература по
специалността;
2. умения за:
а) самостоятелно действие и прояви на
инициативност;
б) съобразителност, решителност, поемане
на отговорност;
в) издръжливост на физически и психически натоварвания;
г) адаптиране към нови условия и дейности;
д) администриране и управление на професионални дейности, екипи и ресурси;
3. компетентности:
а) да обслужва елементи от електрообзавеждането на кораба и от системите за автоматизация на корабните технически средства;
б) да експлоатира, поддържа и диагностицира корабните, електроенергийните системи,
агрегати, технологични уредби, системи за
автоматизаци я, информационни системи,
средства за навигация и безопасност;
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в) да използва съвременни програмни
продукти.
Чл. 9. (1) Учебният план за теоретично
обучение за придобиване на образователноквалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Електрообзавеждане на кораба“
включва задължителни учебни дисциплини
с минимален хорариум (брой академични
часове), както следва:
№
по
ред

Учебни дисциплини

Минимален
брой академични часове

1.

Фундаментални и инженерни дисциплини

600

2.

Електротехника, ел. материали, ел. измервания,
електроника, електрическ и машини и апарати,
г ене ри р а не, п р ен ас я не,
разпределение и преобразу ва не на елек т ри ческа
енергия

640

3.

Автоматизирано управление, техническо обслужване и ремонт на корабно
електро- и електронно обзавеждане

420

4.

Експлоатация на корабното обзавеждане, безопасност на кораба

240

5.

Чуждоезикова подготовка

300

ОБЩО:

2200

(2) В учебния план могат да се включват
и други задължителни учебни дисциплини
извън посочените в ал. 1.
(3) Избираемите и факултативните учебни
дисциплини, техният хорариум и кредити се
определят от висшето училище.
Чл. 10. Задължителното практическо обучение за придобиване на образователнок ва лификационна степен „бака лавър“ по
специалност „Електрообзавеждане на кораба“
включва:
1. учебна технологична и тренажорна практика на тренажори, отговарящи на изискванията на Правило I/12 и на раздел А-I/12 от
част А на Приложението на Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от
1978 г. (Конвенция STCW), както е изменена,
и одобрени от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ в съответствие с чл. 61 от
Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на
морските лица в Република България;
2. учебна плавателна практика на кораб
съгласно изискванията на Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от
1978 г. (Конвенция STCW), както е изменена.
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Чл. 11. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ завършва с държавни изпити
по „Електрообзавеждане на кораба“ и по
английски език.
(2) Държавният изпит по специалността
„Електрообзавеждане на кораба“ се провежда
по функции, определени от Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от
1978 г. (Конвенция STCW), както е изменена.
(3) Държавните изпити се провеждат пред
изпитни комисии, в състава на които влизат
не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по специалността от висшето училище. В комисиите могат да се включват и до
две хабилитирани лица в област от висшето
образование „Технически науки“ от други висши училища, специалисти от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, както и
други специалисти от професионалната област.
(4) Съставът на комисиите по ал. 3 се
определя със заповед на ректора на висшето
училище.
(5) Студентите, изпълнили задълженията си
по учебен план и положили успешно държавни
изпити, получават диплома за висше образование по специалност „Електрообзавеждане на
кораба“ на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“.
(6) Лицата, получили дипломи за висше
образование по ал. 5, придобиват професионална квалификация „Инженер по електрообзавеждане на кораба“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, приети преди влизането в
сила на наредбата, довършват обучението си
по учебните планове и при условията и по
реда, при които са били приети.
§ 2. Висши училища, които не изпълняват
изискванията на наредбата, не могат да издават
дипломи за завършено висше образование на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Електрообзавеждане
на кораба“ и професионална квалификация
„Инженер по електрообзавеждане на кораба“.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 9,
ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование
и влиза в сила от учебната 2015/2016 г.

НАРЕДБА

за държавните изисквания за придобиване
на висше образование по специалност „Електрообзавеждане на кораба“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ след
придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър“
Чл. 1. С наредбата се определят държавните
изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна
степен „магистър“ от професионално направ-
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ление „Транспорт, корабоплаване и авиация“
по специа лност „Елек т рообзавеж дане на
кораба“ от регулираната професия „Корабен
електромеханик“.
Чл. 2. (1) Подготовката на студентите по
специалността „Електрообзавеждане на кораба“ се извършва в съответствие с разпоредбите
на Закона за висшето образование (ЗВО), на
Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване
на моряците от 1978 г. (ДВ, бр. 31 от 2005 г.),
както е изменена (Конвенция STCW), Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно
минималното ниво на обучение на морските лица (OB, L 323, 03/12/2008), Директива
2012/35/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на
Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица (OB,
L 343, 14.12.2012 г.), Кодекса на търговското
корабоплаване (КТК), на Наредба № 6 от
2012 г. за компетентност на морските лица в
Република България (ДВ, бр. 31 от 2012 г.) и
на тази наредба.
(2) Обучението по специалността по ал. 1
и резултатите от него съответстват на ниво 7
от Националната квалификационна рамка.
Чл. 3. (1) Лицата, придобили висше образование на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга
специалност, се приемат за обучение на образователно-квалификационната степен „магистър“ по специалността „Електрообзавеждане
на кораба“ в съответствие с чл. 68 ЗВО при
спазване на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите
училища на Република България (ДВ, бр. 40
от 2000 г.) и на изискванията, определени в
правилниците на висшето училище.
(2) За лица, притежаващи образователноквалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Електрообзавеждане на кораба“,
обучението е със срок не по-малък от 1 година
и придобиване на не по-малко от 60 кредита.
(3) За лица, притежаващи образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по друга специалност, обучението
е със срок не по-малък от 2 години и придобиване на не по-малко от 120 кредита.
(4) Лицата, които се обучават по индивидуален учебен план и са придобили изискуемия брой кредити, имат право да завършат
обучението си преди срока по ал. 2 и 3.
Чл. 4. Обучението по специалността по
чл. 1 се провежда в редовна и в задочна форма.
Чл. 5. Обучението по специалността по
чл. 1 се провежда по учебни планове, които
се утвърждават от академичния съвет на
висшето училище.
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Чл. 6. (1) Не по-малко от 70 на сто от
лекционните курсове по задължителните и
избираемите учебни дисциплини се четат
от хабилитирани лица в област на висшето
образование „Технически науки“ от К ласификатора на областите на висше образование
и на професионалните направления (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.) на основен трудов договор
във висшето училище.
(2) С решение на академичния съвет на
висшето училище до 30 на сто от лекционните
курсове по задължителните и избираемите
учебни дисциплини могат да бъдат възлагани на нехабилитирани преподаватели с
образователната и научна степен „доктор“.
Чл. 7. (1) Учебният план за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалността „Електрообзавеждане на кораба“ включва задължителни
учебни дисциплини с минимален хорариум
(брой академични часове), както следва:
№
по
ред

Учебни дисциплини

Минимален
брой академични часове

1.

Фундаментални инженерни
дисциплини

60

2.

Електротехника, ел. материали, ел. измервания, електроника, електрически машини и апарати, генериране,
пренасяне, разпределение и
преобразуване на електрическа енергия

90

3.

Автоматизирано управление,
техническо обслужване и
ремонт на корабно електрои електронно обзавеждане

120

4.

Експлоатация на корабното
обзавеж дане, безопасност
на кораба

45

5.

Чуждоезикова подготовка
ОБЩО:

105
420

(2) Лицата, притежаващи образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„маг ист ър“ по д ру га спец иа лност, освен
посочените в а л. 1 дисциплини изу чават
изиск уеми те дисц ип лини съгласно ч л. 9,
ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
по специалността „Електрообзавеждане на
кораба“ на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“.
(3) В учебния план могат да се включват
и други задължителни учебни дисциплини
извън посочените в ал. 1.
Чл. 8. (1) Обучението в образователноквалификационна степен „магистър“ по специалността „Електрообзавеждане на кораба“
осигу рява знания, практически умения и
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компетентности, необходими за получаване
на професионална квалификация „Инженер
по електрообзавеждане на кораби“.
(2) Чрез обучението се придобиват:
1. знания:
а) за разработване и управление на проекти, свързани с електрообзавеждане на кораба;
б) по информационни технологии;
в) по теория и устройство на плаващи
обекти, опазване на чистотата на Световния
океан;
г) за машини, механизми, системи и уредби
на плаващи обекти;
д) за особеностите на генерирането, пренасянето, разпределението и преобразуването
на електрическа енергия на плаващи обекти;
е) за особеностите на системите за автоматизирано управление и контрол на технически средства;
ж) по национално и международно морско
право и мениджмънт на персонала;
з) по английски език в степен, позволяваща ръководене на колектив;
2. умения:
а) да упражнява контрол за изпълнението на изискванията на закона и мерки за
осигуряване на безопасността на човешкия
живот на море и опазване на морската среда;
б) да ръководи действия при аварии, възникнали по време на плаване;
в) да изгражда, ръководи и администрира организационни структури и да взема
управленски решения в динамична професионална среда;
г) да комуникира и да управлява груповите
процеси в специфична професионална среда;
д) да актуализира и да надгражда самостоятелно подготовката си в професионалната област;
3. компетентности:
а) да а на л изи ра рабо тата на корабн и
елек т роенерг ийни системи и системи за
автоматизация;
б) да експлоатира, поддържа и диагностицира електроенергийните системи, агрегати,
технологични уредби, системи за автоматизация, информационни системи, средства за
навигация и безопасност на плаващи обекти;
в) да прилага системен подход при анализ
и вземане на решение.
Чл. 9. (1) Обучението за придобиване на
висше образование по специалност „Елект рообзавеж дане на кораба“ на образователно-квалификационна степен „магистър“
завършва със:
1. защита на дипломна работа за лица,
придобили образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по специалност „Електрообзавеждане на кораба“, или
2. полагане на държавни изпити по английски език и по специалност „Електрооб-
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завеждане на кораба“ – за лица, придобили
о б ра з ов ат е л но -к в а л ифи к а ц ион н а с т епен
„бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност.
(2) Държавни ят изпит по специа лност
„Електрообзавеждане на кораба“ се провежда
по функции, определени от Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от
1978 г. (Конвенция STCW), както е изменена.
(3) Държавните изпити или защитата на
дипломната работа се провеждат пред изпитни комисии, в състава на които влизат
не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по специалността от висшето
училище. В комисиите могат да се включат
и до две хабилитирани лица в област на
висшето образование „Технически науки“
от други висши училища, специалисти от
Изпълнителна агенци я „Морска админист раци я“, как то и дру ги специа листи от
професионалната област.
(4) Съставът на комисиите по ал. 3 се
определя със заповед на ректора на висшето
училище.
Чл. 10. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, получават диплома
за висше образование по специалност „Електрообзавеждане на кораба“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с
професионална квалификация „Инженер по
електрообзавеждане на кораби“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, приети преди влизането в
сила на наредбата, продължават и завършват обучението си по учебните планове и
при условията и по реда, при които са били
приети.
§ 2. Висши училища, които не изпълняват
изискванията на наредбата, не могат да издават дипломи за завършено висше образование
по специа лност „Елек т рообзавеж дане на
кораба“ на образователно-квалификационна
степен „магистър“ с професионална квалификация „Инженер по електрообзавеждане
на кораба“.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование и влиза в сила от учебната 2015/2016 г.

НАРЕДБА

за държавните изисквания за придобиване
на висше образование по специа лност та
„Корабни машини и механизми“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и
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авиация“ по специалността „Корабни машини и механизми“ от регулираната професия
„Корабен механик“.
Чл. 2. (1) Висше образование по специалността „Корабни машини и механизми“ с
професионална квалификация „Инженер по
корабни машини и механизми“ се придобива
чрез обучение във висши училища, които са
акредитирани при условията и по реда на
Закона за висшето образование.
(2) Обучението по специалността по ал. 1
и резултатите от него съответстват на ниво 6,
подниво 6Б от Националната квалификационна рамка.
(3) Подготовката на студентите по специалност „Корабни машини и механизми“
се извършва в съответствие с разпоредбите
на Закона за висшето образование (ЗВО),
на Международната конвенция за вахтената
служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г., както е
изменена (Конвенци я STCW), Директива
2008/106/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица
(OB, L 323, 03/12/2008), Директива 2012/35/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното
ниво на обучение на морските лица (OB, L
343, 14.12.2012 г.), на Кодекса на търговското
корабоплаване (КТК), на Наредба № 6 от
2012 г. за компетентност на морските лица
в Република България (ДВ, бр. 31 от 2012 г.)
и на тази наредба.
Чл. 3. Приемането на ст уденти се извършва чрез конкурсен изпит, определен от
висшето училище.
Чл. 4. (1) Обу чението се извършва по
специалността по чл. 1 от професионално
направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване
и авиация“ от К ласификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.) и е със
срок не по-малък от 4 години и придобиване
на не по-малко от 240 кредита.
(2) Лицата, които се обучават по индивидуален учебен план и са придобили изискуемите 240 кредита, имат право да завършат
обучението си преди срока по ал. 1.
Чл. 5. (1) Обучението по чл. 4 се провежда
по учебни планове, които се утвърждават
от академичния съвет на висшето училище.
Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини
осигу ряват фундаментална подготовка по
избра ната ш и рокоп рофи лна спец иа лнос т
по чл. 1 от професионално направление 5.5.
„Транспорт, корабоплаване и авиация“.
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(3) Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности
от областта на специалността по чл. 1.
(4) Факултативните учебни дисциплини
дават възможност за получаване на знания
и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.
Чл. 6. (1) Не по-малко от 70 на сто от
лекционните курсове по задължителните и
избираемите учебни дисциплини се възлагат
на хабилитирани преподаватели в област на
висше образование „Технически науки“ на
основен трудов договор във висшето училище.
(2) С решение на академичния съвет до 30
на сто от лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини
могат да бъдат възлагани на нехабилитирани
преподаватели с образователната и научна
степен „доктор“.
Чл. 7. (1) Обучението се извършва в редовна и в задочна форма.
(2) Общият хорариум за обучение в редовна форма по учебен план е не по-малък
от 2200 академични часа.
(3) В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния
план по специалността, като аудиторната
заетост не може да бъде по-малка от 50
на сто от предвидената в учебния план за
редовна форма.
Чл. 8. (1) Обучението за придобиване на
висше образование по специалността „Корабни машини и механизми“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
осигу рява знания, практически умения и
компетентности, необходими за получаване
на професионална квалификация „Инженер
по корабни машини и механизми“.
(2) Чрез обучението се придобиват:
1. знания по:
а) основи на висшата математика, информатика, физика и химия;
б) тех ни ческа механика, механика на
флуиди, термодинамика и материалознание;
в) електротехника, електроника и автоматизация;
г) корабни машини, механизми, системи
и уредби и тяхната експлоатация и ремонт;
д) теория и устройство на кораба, осигуряване на мореходността и опазване чистотата
на морето;
е) основи на морското право;
ж) английски език в степен, позволяваща
комуникиране и ползване на литература по
специалността;
2. умения за:
а) самостоятелно действие и прояви на
инициативност;
б) съобразителност, решителност, поемане
на отговорност;
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в) издръжливост на физически и психически натоварвания;
г) адаптиране към нови условия и дейности;
д) администриране и управление на професионални дейности, екипи и ресурси;
3. компетентности:
а) да проектира елементи и възли от корабни машини, системи и уредби;
б) да извършва монтаж и ремонт на корабни машини и системи;
в) да експлоатира и да изпитва корабни
машини, системи и уредби;
г) да използва съвременни прог рамни
продукти.
Чл. 9. (1) Учебният план за теоретично
обучение за придобиване на образователнок ва лификационна степен „бака лавър“ по
специалност „Корабни машини и механизми“
включва задължителни учебни дисциплини
с минимален хорариум (брой академични
часове), както следва:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Учебни дисциплини
Фундаментални и инженерни дисциплини
Корабни машини, системи
и уредби
Електротехника, електроника и автоматизирано управление
Техническо обслужване и
ремонт
Експлоатация и безопасност
на кораба
Чуждоезикова подготовка
ОБЩО:

Минимален
брой академични часове
660
460
300
300
180
300
2200

(2) В учебния план могат да се включват
и други задължителни учебни дисциплини
извън посочените в ал. 1.
(3) Избираемите и факултативните учебни
дисциплини, техният хорариум и кредити се
определят от висшето училище.
Ч л. 10. За д ъ л ж и т е л но т о п ра к т и че ско
обучение за придобиване на образователнок ва лификационна степен „бака лавър“ по
специалност „Корабни машини и механизми“
включва:
1. учебна технологична и тренажорна практика на тренажори, отговарящи на изискванията на Правило I/12 и на раздел А-I/12 от
част А на Приложението на Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците,
1978 г., както е изменена (Конвенция STCW),
и одобрени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в съответствие с чл. 61
от Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност
на морските лица в Република България;
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2. учебна плавателна практика на кораб
съгласно изискванията на Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците,
1978 г., както е изменена (Конвенция STCW).
Чл. 11. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ завършва с държавни изпити по
специалност „Корабни машини и механизми“
и по английски език.
(2) Държавният изпит по специалността
„Корабни машини и механизми“ се провежда
по функции, определени от Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците,
1978 г., както е изменена (Конвенция STCW).
(3) Държ а вн и т е изп и т и с е п ровеж дат
пред изпитни комисии, в състава на които
се включват не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по специалността от
висшето училище. В комисиите могат да
се включат и до две хабилитирани лица в
област на висшето образование „Технически
науки“ от други висши училища, специалисти от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, както и други специалисти
от профисионалната област.
(4) Съставът на комисиите по ал. 3 се
определя със заповед на ректора на висшето
училище.
(5) Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план и положили успешно
държавни изпити, пол у чават диплома за
висше образование по специалност „Корабни
машини и механизми“ на образователноквалификационна степен „бакалавър“.
(6) Лицата, получили дипломи за завършено висше образование по ал. 5, придобиват
професионална квалификация „Инженер по
корабни машини и механизми“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, приети преди влизането в
сила на наредбата, продължават и завършват обучението си по учебните планове и
при условията и по реда, при които са били
приети.
§ 2. Висши училища, които не изпълняват изискванията на наредбата, не могат да
издават дипломи за завършено висше образование на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по специалност „Корабни
машини и механизми“ и професионална квалификация „Инженер по корабни машини
и механизми“.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование и влиза в сила от учебната 2015/2016 г.
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НАРЕДБА

за държавните изисквания за придобиване на
висше образование по специалност „Корабни
машини и механизми“ на образователноквалификационна степен „магистър“ след
придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър“
Чл. 1. С наредбата се определят държавните
изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
„магистър“ от професионално направление
5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“ по
специалност „Корабни машини и механизми“
от регулирана професия „Корабен механик“.
Чл. 2. (1) Подготовката на студентите по
специалност „Корабни машини и механизми“
се извършва в съответствие с разпоредбите
на Закона за висшето образование (ЗВО),
на Международната конвенция за вахтената
служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г., както е
изменена (Конвенция STCW), и Директива
2008/106/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица
(OB, L 323, 03/12/2008), Директива 2012/35/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното
ниво на обучение на морските лица (OB, L
343, 14.12.2012 г.), на Кодекса на търговското
корабоплаване (КТК), на Наредба № 6 от
2012 г. за компетентност на морските лица в
Република България (ДВ, бр. 31 от 2012 г.) и
на тази наредба.
(2) Обучението по специалността по ал. 1
и резултатите от него съответстват на ниво 7
от Националната квалификационна рамка.
Чл. 3. (1) Лицата, придобили висше образование на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга
специалност, се приемат за обучение на образователно-квалификационната степен „магистър“ по специалност „Корабни машини и
механизми“ в съответствие с чл. 68 ЗВО при
спазване на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите
училища на Република България (ДВ, бр. 40
от 2000 г.) и на изискванията, определени в
правилниците на висшето училище.
(2) За лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по
специалност „Корабни машини и механизми“,
обучението е със срок не по-малък от 1 година
и придобиване на не по-малко от 60 кредита.
(3) За лица, притежаващи образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по друга специалност, обучението
е със срок не по-малък от 2 години и придобиване на не по-малко от 120 кредита.
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(4) Лицата, които се обучават по индивидуален учебен план и са придобили изискуемия брой кредити, имат право да завършат
обучението си преди срока по ал. 2 и 3.
Чл. 4. Обучението по специалността по
чл. 1 се провежда в редовна и в задочна
форма.
Чл. 5. Обучението по специалността по
чл. 1 се провежда по учебни планове, които
се утвърждават от академичния съвет на
висшето училище.
Чл. 6. (1) Не по-малко от 70 на сто от
лекционните курсове по задължителните и
избираемите учебни дисциплини се възлагат
на хабилитирани преподаватели в област на
висшето образование „Технически науки“ от
К ласификатора на областите на висше образование и на професионалните направления
(ДВ, бр. 64 от 2002 г.) на основен трудов
договор във висшето училище.
(2) С решение на академичния съвет до 30
на сто от лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини
могат да бъдат възлагани на нехабилитирани
преподаватели с образователна и нау чна
степен „доктор“.
Чл. 7. (1) Учебният план за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалност „Корабни машини
и механизми“ включва задължителни учебни
дисциплини с минимален хорариум (брой
академични часове), както следва:
№
по
ред

Учебни дисциплини

Минимален
брой академични часове

1.

Фундаментални и инженерни дисциплини

90

2.

Корабни машини, системи
и уредби

105

3.

Електротехника, електроника и автомат изи рано
управление

45

4.

Техническо обслужване и
ремонт

60

5.

Експлоатация и безопасност на кораба

60

6.

Чуждоезикова подготовка

60

ОБЩО:

420

(2) Лицата, притежаващи образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по друга специалност, освен посочените в ал. 1 учебни дисциплини изучават
изискуемите учебни дисциплини съгласно
чл. 9, а л. 1 от Наредбата за държавните
изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Корабни машини
и механизми“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
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(3) В учебния план могат да се включват
и други задължителни учебни дисциплини
извън посочените в ал. 1.
Чл. 8. (1) Обучението за придобиване на
образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Корабни машини и
механизми“ осигурява знания, практически
умения и компетентности, необходими за
получаване на професионална квалификация
„Инженер по корабни машини и механизми“.
(2) Чрез обучението се придобиват:
1. знания:
а) за разработване и управление на проекти в професионалната област;
б) по информационни технологии;
в) по математическо моделиране и статистическа обработка;
г) за анализ на експлоатацията и техническата диагностика на корабни машини;
д) за методи за оптимална експлоатация
на корабните машини;
е) за техническо обслужване и ремонт на
корабно електрообзавеждане;
ж) по приложна механика, шум и вибрации на кораба;
2. умения:
а) да упражнява контрол за изпълнението
на законовите изисквания и мерки за осигуряване на безопасността на човешкия живот
на море и опазване на морската среда;
б) да ръководи действия при аварии, възникнали по време на плаване;
в) да изгражда, ръководи и администрира организационни структури и да взема
управленски решения в динамична професионална среда;
г) да комуникира и да управлява груповите
процеси в специфична професионална среда;
д) да актуализира и да надгражда самостоятелно подготовката си в професионалната
област;
3. компетентности:
а) да организира и ръководи екипажа,
да контролира състоянието и да поддържа
безопасността;
б) да организира и да управлява техническата експлоатация и ремонта на корабните
енергетични уредби;
в) да управлява екипажа и административната дейност на кораба;
г) да прилага системен подход при анализ
и вземане на решение.
Чл. 9. (1) Обучението за придобиване на
висше образование по специалността „Корабни машини и механизми“ на образователно-квалификационна степен „магистър“
завършва със:
1. защита на дипломна работа за лица,
придобили образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по специалност „Корабни
машини и механизми“, или

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

2. полагане на държавни изпити по английски език и по специалност „Корабни машини
и механизми“ – за лица, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по друга специалност.
(2) Държавният изпит по специалността
„Корабни машини и механизми“ се провежда
по функции, определени от Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от
1978 г., както е изменена (Конвенция STCW).
(3) Държавните изпити или защитата на
дипломната работа се провеждат пред изпитни
комисии, в състава на които се включват не
по-малко от трима хабилитирани преподаватели по специалността от висшето училище.
В комисиите могат да се включат и до две
хабилитирани лица в област на висшето образование „Технически науки“ от други висши
училища, специалисти от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, както и други
специалисти от професионалната област.
(4) Съставът на комисиите по ал. 3 се
определя със заповед на ректора на висшето
училище.
Чл. 10. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, получават диплома за
завършено висше образование по специалност
„Корабни машини и механизми“ на образователно-квалификационна степен „магистър“
с професионална квалификация „Инженер
по корабни машини и механизми“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, приети преди влизането в
сила на наредбата, продължават и завършват
обучението си по учебните планове и при условията и по реда, при които са били приети.
§ 2. Висши училища, които не изпълняват изискванията на наредбата, не могат да
издават дипломи за завършено висше образование по специалност „Корабни машини
и механизми“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална
квалификация „Инженер по корабни машини
и механизми“.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование и влиза в сила от учебната 2015/2016 г.

НАРЕДБА

за държавните изисквания за придобиване на
висше образование по специалност „Корабна
радиоелектроника“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване
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и авиация“ по специалност „Корабна радиоелек т рон и ка“ о т рег ул и ра ната п рофеси я
„Корабен радиоспециалист“.
Чл. 2. (1) Висше образование по специа лност „Корабна ра диоелек т роника“ с
професионална квалификация „Инженер по
корабна радиоелектроника“ се придобива
чрез обучение във висши училища, които
са акредитирани при условията и по реда на
Закона за висшето образование.
(2) Обучението по специалността по ал. 1
и резултатите от него съответстват на ниво 6,
подниво 6Б от Националната квалификационна рамка.
(3) Подготовката на студентите по специалност „Корабна радиоелектроника“ се
извършва в съответствие с разпоредбите на
Закона за висшето образование (ЗВО), на Международната конвенция за вахтената служба
и нормите за подготовка и освидетелстване
на моряците от 1978 г., както е изменена
(Конвенция STCW), и Директива 2008/106/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 19 ноември 2008 г. относно минималното
ниво на обучение на морските лица (OB, L 323,
03/12/2008), Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември
2012 г. за изменение на Директива 2008/106/
ЕО относно минималното ниво на обучение
на морските лица (OB, L 343, 14.12.2012 г.), на
Кодекса на търговското корабоплаване (КТК),
на Наредба № 6 от 2012 г. на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за компетентност на морските
лица в Република България (ДВ, бр. 31 от
2012 г.) и на тази наредба.
Чл. 3. Приемането на студенти се извършва
чрез конкурсен изпит, определен от висшето
училище.
Чл. 4. (1) Обу чението се извършва по
специалността по чл. 1 от професионално
направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване
и авиация“ от Класификатора на областите
на висше образование и на професионалните
направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.) и е със
срок не по-малък от 4 години и придобиване
на не по-малко от 240 кредита.
(2) Лицата, които се обучават по индивидуален учебен план и са придобили изискуемите 240 кредита, имат право да завършат
обучението си преди срока по ал. 1.
Чл. 5. (1) Обучението по чл. 4 се провежда
по учебни планове, които се утвърждават
от академичния съвет на висшето училище.
Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини
осигу ряват фундаментална подготовка по
избраната специалност по чл. 1 от професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“.
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(3) Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности
от областта на специалността по чл. 1.
(4) Факултативните учебни дисциплини
дават възможност за получаване на знания
и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.
Чл. 6. (1) Не по-малко от 70 на сто от
лекционните курсове по задължителните и
избираемите учебни дисциплини се възлагат
на хабилитирани преподаватели в област на
висше образование „Технически науки“ на
основен трудов договор във висшето училище.
(2) С решение на академичния съвет до 30
на сто от лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини
могат да бъдат възлагани на нехабилитирани
преподаватели с образователната и научна
степен „доктор“.
Чл. 7. (1) Обучението се извършва в редовна и в задочна форма.
(2) Общият хорариум за обучение в редовна форма по учебен план е не по-малък
от 2200 академични часа.
(3) В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния
план по специалността, като аудиторната
заетост не може да бъде по-малка от 50
на сто от предвидената в учебния план за
редовна форма.
Чл. 8. (1) Обу чението за при добиване
на висше образование по специалност „Корабна радиоелектроника“ на образователно-квалификационната степен „бакалавър“
осигу рява знания, практически умения и
компетентности, необходими за получаване
на професионална квалификация „Инженер
по корабна радиоелектроника“.
(2) Чрез обучението се придобиват:
1. знания по:
а) висша математика, физика и информационни технологии;
б) т еори я на елек т ри че ск и т е вери г и,
електротехническа безопасност, електротехнически материали;
в) теория на сигналите и системите;
г) аналогова, цифрова и микропроцесорна
техника;
д) разпространение на радиовълни, антени
и микровълнова техника;
е) телекомуникационна техника, мобилни
комуникации, радиорелейни и спътникови
системи;
ж) корабни комуникационни, радиолокационни и радионавигационни системи;
з) електронни и радиотехнически системи,
осигуряващи безопасността на корабоплаването и на човешкия живот на море;
и) основи на морското право;
к) английски език в степен, позволяваща
комуникиране и ползване на литература по
специалността;

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

2. умения за:
а) самостоятелно действие и прояви на
инициативност;
б) съобразителност, решителност, поемане
на отговорност;
в) издръжливост на физически и психически натоварвания;
г) адаптиране към нови условия и дейности;
д) администриране и управление на професионални дейности, екипи и ресурси;
3. компетентности:
а) да работи с блокови и принципни схеми
на електронни устройства;
б) да измерва основните параметри на
електронна апаратура;
в) да открива и да ремонтира неизправности в корабното електронно оборудване
на ниво модул;
г) да експлоатира корабното радиоелектронно оборудване, включително на техническите средства на Световната морска система за безопасност при бедствия (СМСББ),
съгласно методиките и правилата за работа;
д) да извършва радиообмен в съответствие
с международните конвенции;
е) да работи с комуникационни средства
и да ги настройва при подходящи режими
на работа, включително цифрово избирателно повик ване и пряка бу к вопечатаща
телеграфия;
ж) да използва радиотранспондери и аварийни радиобуйове;
з) да използва съвременни прог рамни
продукти.
Чл. 9. (1) Учебният план за теоретично
обучение за придобиване на образователнок ва лификационна степен „бака лавър“ по
специалност „Корабна радиоелектроника“
включва задължителни учебни дисциплини
с минимален хорариум (брой академични
часове), както следва:
№
по
ред

Учебни дисциплини

Минимален
брой академични часове

1.

Фундаментална инженерна подготовка

500

2.

Теория на радиотехничес
ките системи

500

3.

Комуникационни и радио
технически средства и системи

700

4.

Експлоатация и поддръжка
на корабно комуникационно оборудване

200

5.

Чуждоезикова подготовка

300

ОБЩО:

2200

(2) В учебния план могат да се включват
и други задължителни учебни дисциплини
извън посочените в ал. 1.
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(3) Избираемите и факултативните учебни
дисциплини, техният хорариум и кредити се
определят от висшето училище.
Чл. 10. Задължителното практическо обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Корабна радиоелектроника“ включва
учебна технологична и тренажорна практика
на тренажори, отговарящи на изискванията
на Правило I/12 и на раздел А-I/12 от част А
на Приложението на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от
1978 г., както е изменена (Конвенция STCW),
и одобрени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в съответствие с чл. 61
на Наредба № 6 от 2012 г. на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за компетентност на морските
лица в Република България.
Чл. 11. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ завършва с държавни изпити по
специалност „Корабна радиоелектроника“ и
по специалност „Правила и комуникационни
процедури“ на английски език.
(2) Държавни ят изпит по специа лност
„Правила и комуникационни процедури“ се
провежда по функции, определени от Международната конвенция за вахтената служба
и нормите за подготовка и освидетелстване
на моряците от 1978 г., както е изменена
(Конвенция STCW).
(3) Държ а вн и т е изп и т и с е п ровеж дат
пред изпитни комисии, в състава на които
се включват не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по специалността от
висшето училище. В комисиите могат да
се включат и до две хабилитирани лица в
област на висшето образование „Технически
науки“ от други висши училища, специалисти от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, както и други специалисти
от професионалната област.
(4) Съставът на комисиите по ал. 3 се
определя със заповед на ректора на висшето
училище.
(5) Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план и положили успешно
държавни изпити, получават диплома за завършено висше образование по специалност
„Корабна радиоелектроника“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
(6) Лицата, получили диплома за завършено висше образование по ал. 5, придобиват
професионална квалификация „Инженер по
корабна радиоелектроника“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, приети преди влизането в
сила на наредбата, продължават и завършват
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обучението си по учебните планове и при условията и по реда, при които са били приети.
§ 2. Висши училища, които не изпълняват
изискванията на наредбата, не могат да издават дипломи за завършено висше образование
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалност „Корабна радиоелектроника“ и професионална квалификация
„Инженер по корабна радиоелектроника“.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование и влиза в сила от учебната 2015/2016 г.

НАРЕДБА

за държавните изисквания за придобиване
на висше образование по специалност „Корабна радиоелектроника“ на образователноквалификационна степен „магистър“ след
придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър“
Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално
направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване
и авиация“ по специалност „Корабна радиоелек т рон и ка“ о т рег ул и ра ната п рофеси я
„Корабен радиоспециалист“.
Чл. 2. (1) Подготовката на студентите по
специалност „Корабна радиоелектроника“
се извършва в съответствие с разпоредбите
на Закона за висшето образование (ЗВО),
на Международната конвенция за вахтената
служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г., както е
изменена (Конвенция STCW), и Директива
2008/106/ ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица
(OB, L 323, 03/12/2008), Директива 2012/35/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното
ниво на обучение на морските лица (OB, L
343, 14.12.2012 г.), на Кодекса на търговското
корабоплаване (КТК), на Наредба № 6 от
5 април 2012 г. на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за компетентност на морските лица в
Република България (ДВ, бр. 31 от 2012 г.)
и на тази наредба.
(2) Обучението по специалността по ал. 1
и резултатите от него съответстват на ниво 7
от Националната квалификационна рамка.
Чл. 3. (1) Лицата, придобили висше образование на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност, се приемат за обучение на
образователно-к валификационната степен
„магистър“ по специалност „Корабна радиоелектроника“ в съответствие с чл. 68 ЗВО при
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спазване на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите
училища на Република България (ДВ, бр. 40
от 2000 г.) и на изискванията, определени в
правилниците на висшето училище.
(2) За лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по
специалността „Корабна радиоелектроника“,
обучението е със срок не по-малък от 1 година
и придобиване на не по-малко от 60 кредита.
(3) За лица, притежаващи образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по друга специалност, обучението е със срок не по-малък от 2 години и
придобиване на не по-малко от 120 кредита.
(4) Лицата, които се обучават по индивидуален учебен план и са придобили изискуемия брой кредити, имат право да завършат
обучението си преди срока по ал. 2 и 3.
Чл. 4. Обучението по специалността по
чл. 1 се провежда в редовна и в задочна форма.
Чл. 5. Обучението по специалността по
чл. 1 се провежда по учебни планове, които
се утвърждават от академичния съвет на
висшето училище.
Чл. 6. (1) Не по-малко от 70 на сто от
лекционните курсове по задължителните и
избираемите учебни дисциплини се възлагат
на хабилитирани преподаватели в област на
висшето образование „Технически науки“ от
Класификатора на областите на висше образование и на професионалните направления
(ДВ, бр. 64 от 2002 г.) на основен трудов
договор във висшето училище.
(2) С решение на академичния съвет на
съответното висше училище до 30 на сто от
лекционните курсове по задължителните и
избираемите учебни дисциплини могат да
бъдат възлагани на нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен
„доктор“.
Чл. 7. (1) Учебният план за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„ма г ис т ър“ по спец и а л но с т т а „Корабн а
радиоелектроника“ включва задължителни
учебни дисциплини с минимален хорариум
(брой академични часове), както следва:
№
по
ред

Учебни дисциплини

Минимален
брой академични часове

1.

Фундаментални инженерни
дисциплини

120

2.

Комуникационни мрежи и
системи

160

3.

Обработка на сигнали и
изображения

120

ОБЩО:

400

ВЕСТНИК
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(2) Лицата, притежаващи образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по друга специалност, освен посочените в ал. 1 учебни дисциплини изучават
изискуемите учебни дисциплини съгласно
чл. 9, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
по специалност „Корабна радиоелектроника“
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“.
(3) В учебния план могат да се включват
и други задължителни учебни дисциплини
извън посочените в ал. 1.
Чл. 8. (1) Обучението в образователнок ва л ифи к а ц ион на с т епен „ма г ис т ър“ по
специалността „Корабна радиоелектроника“
осигу рява знания, практически умения и
компетентности, необходими за получаване
на професионална квалификация „Инженер
по корабна радиоелектроника“.
(2) Чрез обучението се придобиват:
1. знания за:
а) математическите основи на радиокомуникационните системи;
б) принципите за изграждане и експлоатация на радиокомуникационни системи;
в) методите за анализ, контрол и диагностика на радиокомуникационни системи;
г) цифровата обработка на радиолокационни и хидроакустични сигнали;
д) електромагнитната съвместимост на
радиокомуникационни устройства;
е) разработване и управление на проекти
в професионалната област;
2. умения:
а) да упражнява контрол за изпълнението на изискванията на закона и мерки за
осигуряване на безопасността на човешкия
живот на море;
б) да изгражда, ръководи и администрира организационни структури и да взема
управленски решения в динамична професионална среда;
в) да комуникира и да управлява груповите
процеси в специфична професионална среда;
г) да актуализира и да надгражда самостоятелно подготовката си в професионалната
област;
3. компетентности:
а) да осъществява проектно-конструкторска, технологична и производствена дейност
в областта на комуникационната техника и
на корабната радиоелектроника;
б) да извършва професионално проучване,
внедряване, моделиране и експлоатация на
отделни модули, блокове и апарати в областта
на съвременната комуникационна техника, в
частност и на корабната радиоелектроника;
в) да прилага системен подход при анализ
и вземане на решение.
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Чл. 9. (1) Обучението за придобиване на
висше образование по специалност „Корабна
радиоелектроника“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ завършва със:
1. защита на дипломна работа за лица,
придобили образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по специалност „Корабна
радиоелектроника“, или
2. полагане на държавни изпити по специалност „Правила и комуникационни процедури“ на английски език и по специалност
„Корабн а ра д ио е лек т р он и к а“ – з а л и ц а ,
придобили образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга
специалност.
(2) Държавни ят изпит по специа лност
„Правила и комуникационни процедури“ се
провежда по функции, определени от Международната конвенция за вахтената служба
и нормите за подготовка и освидетелстване
на моряците от 1978 г., както е изменена
(Конвенция STCW).
(3) Държавните изпити или защитата на
дипломната работа се провеждат пред изпитни
комисии, в състава на които се включват не
по-малко от трима хабилитирани преподаватели по специалността от висшето училище.
В комисиите могат да се включат и до две
хабилитирани лица в област на висшето образование „Технически науки“ от други висши
училища, специалисти от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, както и други
специалисти от професионалната област.
(4) Съставът на комисиите по ал. 3 се
определя със заповед на ректора на висшето
училище.
Чл. 10. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, получават диплома за
завършено висше образование по специалност
„Корабна радиоелектроника“ на образователно-квалификационна степен „магистър“
с професионална квалификация „Инженер
по корабна радиоелектроника“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, приети преди влизането в
сила на наредбата, продължават и завършват
обучението си по учебните планове и при условията и по реда, при които са били приети.
§ 2. Висши училища, които не изпълняват
изискванията на наредбата, не могат да издават дипломи за завършено висше образование
по специалност „Корабна радиоелектроника“
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ с професионална квалификация
„Инженер по корабна радиоелектроника“.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование и влиза в сила от учебната 2015/2016 г.
1977
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
ОТ 17 МАРТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, приет
с Постановление № 74 на Министерския
съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.;
изм. и доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 от
1992 г., бр. 8, 72 и 87 от 1993 г., бр. 2, 100 и
103 от 1994 г., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28
от 1997 г.; попр., бр. 43 от 1997 г.; изм. и
доп., бр. 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18
от 1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и
44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86
от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.; попр., бр. 17 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2008 г., бр. 62
от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 39 и 50 от
2011 г. и бр. 35 и 50 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 27б, ал. 3, изречение трето запетаята след думата „търг“ и думите „както
и за ползване“ се заличават.
§ 2. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Земи, върху които са разположени
обекти на организациите по § 12 и 29 от
преходните и заключителните разпоредби
на ЗСПЗЗ, както и незаети със сгради и
съоръжени я или прилежащи площи к ъм
тях, но негодни за земеделско ползване и
неподлежащи на възстановяване, и земеделските земи в бившите стопански дворове на
организациите по § 12, намиращи се извън
урбанизираните територии, останали след
възстановяване п равата на собст вениците, са държавна собственост и се актуват
от областния управител. Стопанисването,
управлението и разпореж дането с тях се
извършва от министъра на земеделието и
храните. Предложение за издаване на актове за държавна собственост се прави от
министъра на земеделието и храните или от
упълномощено от него длъжностно лице по
данни, предоставени от областните дирекции
„Земеделие“.“
2. Алинея 12 се отменя.
3. Създават се ал. 14 – 16:
„(14) Имот от парцеларен план или от
план на новообразуваните имоти на бившите стопански дворове, приети и одобрени
по реда на ал. 3, 5 и 6, може да се раздели
по предложение на собственик на сграда/
съоръжение, когат о имо т ът е оп ределен
като прилежаща площ към повече от една
сграда/съоръжение и сградите/съоръженията
са собственост на различни лица, като обособяването на отделните прилежащи площи
към тях отговаря на условията на ал. 7.
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(15) Новообразуваните имоти по ал. 14 се
приемат и одобряват по реда на ал. 5 и 6.
(16) За устройството на териториите по
ал. 14 се прилага редът по ал. 8.“
§ 3. В чл. 47ш, ал. 2 думите „и документите по чл. 47з, ал. 1, т. 4 – 7“ се заменят със
„следните документи:“ и се създават т. 1 – 4:
„1. копие от документ за самоличност за
физическите лица или нотариално заверено
пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
2. копие от документ за регистрация или
единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от документ за самоличност на
физическото лице, представляващо търговеца
при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено
пълномощно на упълномощено от него лице;
4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и
общинския поземлен фонд и за земите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ.“
§ 4. В чл. 56е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или регулационен план“.
2. В а л. 2 д у мата „диг и та лизи рането“
се заменя с „оцифряването“, а след думите
„новообразуваните имоти“ точката се заменя
със запетая и се добавя „или с регулационния план“.
§ 5. В чл. 56з се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Обявяването на търга се извършва, след
като министърът на земеделието и храните
изрази съгласие за включването на имотите
в предмета на търга.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) При изразяване на съгласието по ал. 1
министърът на земеделието и храните се
подпомага от постоянно действаща комисия,
която разглежда подадените предложения,
към които са приложени следните документи:
1. мотивирано становище на областна
дирекция „Земеделие“;
2. акт за държавна собственост;
3. скица на имота;
4. актуална данъчна оценка, определена
по реда на чл. 56ж, ал. 2;
5. оценка на имота, определена по реда
на чл. 56ж, ал. 2 и 3;
6. скица и/или извадка от приет парцеларен
план или от план на новообразувани имоти
по чл. 45, ал. 3 и заповед за одобряване по
чл. 45, ал. 6;
7. извадка от регулационен план и заповед
за одобряването му;
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8. документ, че имотът не попада в границите на защитена територия, обявена по
реда на Закона за защитените територии;
9. други документи, необходими за изразяване на съгласие на министъра на земеделието и храните.
(3) В заповедта по ал. 2 министърът определя поименния състав на членовете на
комисията, които са длъжностни лица от
Министерството на земеделието и храните,
задачите на комисията и други условия.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Комисията приема правила за работата си, които се одобряват от министъра
на земеделието и храните.
(5) Комисията съставя протокол, с който
предлага на министъра на земеделието и
храните да изрази съгласие за включване на
имотите в предмета на търга или за отказ.“
4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 6. В чл. 56к се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „поземления имот“
се заменят с „имота“.
2. В ал. 3, т. 4 след думата „процедурата“
се добавя „или документ за самоличност и
пълномощно на упълномощено от него лице“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) При явяване на един кандидат за
даден имот той се обявява за спечелил търга – при обявената от него тръжна цена с
тайно наддаване.“
§ 7. В чл. 56л, ал. 4 думите „ал. 2“ се
заменят с „ал. 6“.
§ 8. В чл. 56м се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Протоколът се обявява на посоченото
в заповедта място, като в 7-дневен срок от
обявяването му участниците в търга могат да
направят писмени възражения до тръжната
комисия. Тръжната комисия се произнася по
възраженията в 5-дневен срок, като за разглеждането им се съставя протокол, в който
се посочват мотивите за приемането или за
отхвърлянето им. Протоколът се подписва от
членовете на тръжната комисия и се обявява
на посоченото в заповедта публично място.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Председателят на тръжната комисия
представя протоколите по ал. 1 и 2 заедно
със заявленията, приложенията към тях и
възраженията – за одобряване от министъра
на земеделието и храните или от упълномощено от него длъжностно лице, в 3-дневен
срок от произнасянето по възраженията.“
3. В ал. 4 след думите „в 7-дневен срок“
се добавя „от одобряването на протоколите“.
§ 9. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Задълженията по чл. 37в, ал. 7 и чл. 34
ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 се
заплащат от участниците в споразумението
и/или разпределението в срок до три месеца
от публикуване на заповедта по чл. 37в,
ал. 4 ЗСПЗЗ.“
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 3:
„3. документи, удостоверяващи плащането на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ,
изискани служебно от съответната община
или от областната дирекция „Земеделие“;“
б) създава се т. 4:
„4. декларации по чл. 37б, ал. 3 ЗСПЗЗ;“
в) досегашната т. 3 става т. 5.
3. В ал. 3:
а) в основния текст думите „ал. 1“ се
заменят с „ал. 2“;
б) точка 2 се отменя.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Общинската служба по земеделие предоставя предварителния регистър и картата
на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70
на председателя на комисията по чл. 37в,
ал. 1 ЗСПЗЗ в срока по ал. 5, включително
в цифров вид.“
5. Досегашната а л. 6 става а л. 7 и се
изменя така:
„(7) В срок до 20 август комисията по
чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ:
1. определя територията, в която се създават масивите за ползване по реда на § 2ж
от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ;
2. определя границите на масивите за
ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта), и
3. изготвя карта на масивите за ползване
и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумението,
за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ и
за попадащите в границите на масивите
пътища и напоителните канали, които не
функционират.“
6. Алинеи 8 и 9 се отменят.
7. Досегашната а л. 7 става а л. 8 и се
изменя така:
„(8) При определяне територията, в която
се създават масивите за ползване по реда
на § 2ж от допълнителните разпоредби на
ЗСПЗЗ, се вк лючват имотите по чл. 37в,
ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ и се изключват имотите,
за които собствениците и ползвателите са
декларирали, съответно заявили, несъгласие
за включване в масиви.“
§ 10. В чл. 72б, ал. 1 се създава изречение второ:
„Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, в
състава на комисията се включва и предста-
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вител на Службата по геодезия, картография
и кадастър.“
§ 11. В чл. 72в, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „пето“ се заменя със
„седмо“.
2. В т. 3 след абревиатурата „ЗСПЗЗ“ се
добавя „и полските пътища“.
§ 12. В чл. 73 ал. 5 се отменя.
§ 13. В чл. 74, ал. 2 думите „без правно
основание“ се заличават, а след абревиатурата „ЗСПЗЗ“ се добавя „и полските пътища“.
§ 14. В чл. 75а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до 1 октомври директорът на
областната дирек ци я „Земеделие“ издава
заповед въз основа на доклада на комисията
по чл. 72в, с която одобрява:
1. споразумението по чл. 72в, ал. 2, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ,
полск и т е п ът и ща и на пои т ел н и к а на л и,
разпределени в границите на масивите съобразно споразумението;
2. масивите за ползване по чл. 72а, ал. 1,
включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2
ЗСПЗЗ, полските пътища и напоителни канали, разпределени в границите на масивите;
3. служебно разпределените масиви за
ползване в случаите по чл. 72в, ал. 3.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Дирек торът на областната дирекция „Земеделие“ отправя искане до кмета
на общината за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта
по ал. 1, който се произнася след решение
на общинския съвет. Когато в едномесечен
срок от искането общинският съвет не е взел
решение, полските пътища се предоставят
на ползвателите със заповедта на директора,
в която е определена и цената на имотите
в размер на средното годишно рентно плащане за землището. В едномесечен срок от
издаване на заповедта ползвателите внасят
сумата по банкова сметка на общината и
сключват договори.“
§ 15. В чл. 77б след думите „земеделските
земи“ се добавя „по методика, одобрена от
министъра на земеделието и храните, в срок
до 31 януари“.
§ 16. В чл. 78а, ал. 1 се създава изречение второ:
„За имоти с начин на трайно ползване
„пасища“, „мера“ и „ливади“ към заявлението
се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ),
в който е посочено, че имотът не попада в
границите на защитени територии.“
§ 17. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
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2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Агенцията по геодезия, картография
и кадастър и службите по геодезия, картография и кадастър предоставят необходимите
материали и данни за изработване на план
за уедряване по искане на Министерството
на земеделието и храните.“
§ 18. Член 87 се отменя.
§ 19. В чл. 89 ал. 5 се изменя така:
„(5) Оценките се извършват от независим
оценител, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи
и трайни насаждения, издаден от Камарата
на независимите оценители.“
§ 20. В чл. 91 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 8 се отменя.
2. В ал. 3 думите „декларация за съгласие“
се заменят със „заявление за участие“.
§ 21. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. (1) Собствениците, подали заявление по чл. 92, ал. 1, изготвят споразумение
по чл. 37е, ал. 1 ЗСПЗЗ в писмена форма,
с нотариална заверка на подписите, което
съдържа:
1. данни, индивидуализиращи собствениците на имоти, включени в плана за уедряване, и техните представители;
2. данните за имотите преди уедряването;
3. данните за новообразуваните имоти и за
техните собственици по плана за уедряване;
4. данни за уравняване на разликите в
площта и стойността на имотите преди и
след уедряването.
(2) Планът за уедряване представл ява
неразделна част от споразумението по ал. 1.“
§ 22. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. (1) Министърът на земеделието
и храните издава заповед за назначаване на
постоянна комисия, която:
1. извършва проверка на данните и обстоятелствата по заявлението;
2. се запознава на място с всички данни
и обстоятелства и извършва и сл у жебни
проверки по документи в общинската служба
по земеделие;
3. приема проекта на плана за уедряване.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се
включват представители на Министерството
на земеделието и храните, на общинската
служба по земеделие, на общината, на местния комитет, а за землища с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри – и
представители на Сл у жбата по геодези я,
картография и кадастър. Председател на комисията е представител на Министерството на
земеделието и храните. При необходимост в
състава на комисията могат да се привличат
и други експерти.
(3) Местният комитет подава заявление
до председателя на постоянната приемателна
комисия за приемане на плана за уедряване,
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придружено със споразумението по чл. 94,
а л. 1. За работата си комиси ята съставя
протокол, с който предлага на министъра
на земеделието и храните да издаде заповед
за одобряване на плана за уедряване и за
изменение на картата на възстановената
собственост.
(4) Министърът на земеделието и храните
издава заповед за одобряване на плана за
уедряване и за промяна на картата на възстановената собственост в едномесечен срок
от издаване на протокола на комисията.“
§ 23. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За землища с одобрени кадастрална
карта и кадастрални регистри след подаването на заявлението по чл. 95, ал. 3 лицето
по чл. 93, ал. 2 предава на Слу жбата по
геодезия, картография и кадастър цифров
модел на проекта на план за уедряване.
Службата по геодезия, картография и кадастър отразява проекта на план за уедряване
в кадастралната карта и извършва проверка
за непълноти и грешки. След одобряването
на плана за уедряване Службата по геодезия,
картография и кадастър предава служебно на
общинската служба по земеделие актуален
цифров модел на кадастралната карта – за
издаване на решения за уедрените имоти.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
изречение второ се изменя така:
„Службата по геодезия, картография и
ка даст ър от разява изменени я та в ка дастралната карта и регистри и издава скици
за новообразуваните имоти.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
изречение второ се заличава.
§ 24. В чл. 97, ал. 3 думите „чл. 94“ се
заменят с „чл. 95, ал. 4“.
§ 25. Наименованието на глава десета се
изменя така:
„ Г л а в а

д е с е т а

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ
ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН
ФОНД“.
§ 26. Член 98 се изменя така:
„Чл. 98. (1) Пасищата, мерите и ливадите
от държавния и общинския поземлен фонд
се отдават под наем или аренда по реда на
чл. 24а, ал. 2, т. 6 ЗСПЗЗ на собственици
или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, съобразно броя и вида на
регистрираните животни, по цена, определена
по пазарен механизъм.
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(2) Министърът на земеделието и храните
определя със заповед за всяка област свободните пасища, мери и ливади от държавния
поземлен фонд, които се отдават под наем
или аренда по ал. 1, съобразно представените списъци с имоти, подробно описани по
общини, землища, номера, начин на трайно
ползване, категории и средните годишни
рентни плащания за землището или за общината, в срок до 1 март.
(3) Одобрените списъци с имоти от държавния поземлен фонд се обявяват в общинските служби по земеделие и в областните
дирекции „Земеделие“ и се публикуват на
интернет страницата на съответната областна
дирекция „Земеделие“ в срок до 1 март.
(4) Общинският съвет определя с решение
пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд за общо и индивид уа лно
ползване. Решението на общинския съвет,
както и списъците на имотите за индивидуално ползване, подробно описани по общини,
землища, номера, начин на трайно ползване, категории и средните годишни рентни
плащания за землището или за общината,
се обявяват в общините и кметствата и се
публикуват на интернет страницата на общината в срок до 1 март.“
§ 27. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. (1) Лицата подават заявление по
образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, до кмета на общината, на
територията на която е регистриран животновъдният им обект и/или животновъдният
обект – пасище, в срок до 10 март. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие от документ за самоличност за
физическите лица или нотариално заверено
пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
2. копие от документ за регистрация или
единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от документ за самоличност на
физическото лице, представляващо търговеца
при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено
пълномощно на упълномощено от него лице;
4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен
фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в,
ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от
министъра на земеделието и храните.
(2) Министерст вото на земеделието и
храните предоставя служебно на съответната
община извлечение от Интегрираната информационна система на БАБХ за животновъдните обекти на територията на общината.“
§ 28. Член 100 се изменя така:
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„Чл. 100. (1) Разпределението на пасищата,
мерите и ливадите от общинския поземлен
фонд се извършва от комисия, назначена
от кмета на общината, в състав от трима
до петима редовни членове, един от които – правоспособен юрист, и двама резервни
членове. Член на комисията не може да бъде
лице, което е свързано лице по смисъла на
Търговския закон с участник в процедурата
или с членове на неговите управителни или
контролни органи, за което се представя
декларация на председателя на комисията.
Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на членовете є.
(2) Комисията по ал. 1 определя необходимата за всеки кандидат площ съобразно
реда и условията на чл. 37и, ал. 4 ЗСПЗЗ.
(3) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят на правоимащите лица, които имат
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно определената
по реда на ал. 2 площ. За разпределените
имоти комисията съставя протокол в срок
до 1 май, който е окончателен само при наличие на необходимата за всяко правоимащо
лице площ.
(4) Протоколът за окончателното разпределение на имотите по ал. 3 се обявява в
кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва
по отношение площта на разпределените
имоти в 14-дневен срок пред районния съд.
Обжа лването не спи ра изп ъ лнението на
протокола, освен ако съдът постанови друго.
(5) При недостиг на пасища, мери и ливади
от общинския поземлен фонд в землището, в
което е регистриран животновъдният обект,
към разпределените имоти по реда на ал. 3
се извършва допълнително разпределение в
съседни землища, които може да се намират
и на територията на съседна община или
област – при наличие на свободни площи.
В случаите, когато допълнителното разпределение на площи се извършва в съседно
землище, намиращо се на територията на
друга община, разпределението се извършва от
общинската комисия по местонахождението
на имотите, на която служебно се изпращат
копия от документите на заявителя с данни
от протокола по ал. 3 за разпределената му
площ. Този ред се прилага до изчерпване на
имотите от общинския поземлен фонд или
до достигане на определената норма, като
разпределението се извършва последователно
в съседно землище на територията на същата
община, на друга съседна община в същата
област или на съседна община в друга област. За разпределените имоти съответните
комисии съставят протоколи в срок до 1 юни,
които са окончателни само при наличие на
необходимата за всяко правоимащо лице
площ и могат да се обжалват по реда на ал. 4.
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(6) При недостиг на пасища, мери и ливади
от общинския поземлен фонд в съответното
или в съседни землища правоимащото лице
подава заявление в срок до 10 юни до комисията по ал. 1, която предоставя служебно на
министъра на земеделието и храните или на
оправомощено от него лице протоколите по
ал. 3 и 5 и копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния
поземлен фонд.
(7) Директорът на областната дирекция
„Земеделие“ назначава комисия, в състава на
която се включват представители на общинските служби по земеделие и на областната
дирекция „Земеделие“. Комисията се състои
от трима до петима редовни членове, един
от които – правоспособен юрист, и двама
резервни членове. Член на комисията не
може да бъде лице, което е свързано лице
по смисъла на Търговския закон с участник
в процедурата или с членове на неговите
управителни или контролни органи, за което
се представя декларация на председателя
на комисията. Решенията на комисията се
вземат с мнозинство от броя на членовете є.
(8) Комисията по ал. 7 разпределя допълнително необходимата за всеки кандидат площ
съобразно данните от протоколите по ал. 3
и 5 в съответното и/или съседни землища,
като разпределението се извършва последователно в съседно землище на територията на
същата община, на друга съседна община в
същата област или на съседна община в друга
област. В случаите, когато разпределението
на площите се извършва в съседно землище,
намиращо се на територията на друга област,
разпределението се извършва от съответната
комисия по ал. 7 по местонахождението на
имотите, на която служебно се изпращат копия от документите на заявителя с данни от
протоколите за разпределената му площ. За
разпределените имоти съответните комисии
съставят окончателни протоколи в срок до
1 юли, които се обявяват в кметството и в
сградата на общинската служба по земеделие, публикуват се на интернет страницата
на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие“ и могат да се обжалват
по реда на ал. 4.
(9) Кметът на общината, съответно директорът на областната дирекция „Земеделие“,
сключва договори за наем или за аренда
за имотите от общинския или държавния
поземлен фонд или за части от тях въз основа на протоколите на комисиите и след
заплащане на наемната или арендната цена,
определена по пазарен механизъм, но не пониска от средното годишно рентно плащане
за землището или за общината. Договорите
се сключват по реда и при условията на
чл. 37и, ал. 12 ЗСПЗЗ.“
§ 29. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. (1) Договорите за наем или аренда по чл. 100, ал. 9 могат да се прекратяват
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или изменят преди изтичането на срока – по
искане на ползвателя.
(2) Договорите по чл. 100, ал. 9 се прекратяват преди изтичането на срока – при
промяна на условията по чл. 37и, ал. 4 ЗСПЗЗ,
освен в случаите на настъпили форсмажорни
обстоятелства.“
§ 30. Член 102 се изменя така:
„Чл. 102. След разпределението на площите останалите свободни пасища, мери и
ливади от държавния и общинския поземлен
фонд се обявяват на търг, на който могат да
участват само собственици на регистрирани
пасищни селскостопанск и ж ивотни, като
чрез търга могат да се наемат допълнителни
площи, независимо от площите, които са им
разпределени по определената норма.“
§ 31. Член 103 се изменя така:
„Чл. 103. В случай че са останали ненаети
чрез разпределението и търга за животновъди пасища, мери и ливади от държавния
и общинския поземлен фонд, те могат да
се отдават на търг освен на собственици
на пасищни селскостопански животни, но
и на лица, които поемат задължение да ги
поддържат съгласно Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
о т носно финанси ранет о, у п равлениет о и
мониторинга на общата селскостопанска
политика и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98,
(ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.),
съответно критериите, посочени в Наредба
№ 2 от 2015 г. за критериите за допустимост
на земеделските площи за подпомагане по
схеми и мерки за плащане на площ (ДВ,
бр. 15 от 2015 г.).“
§ 32. Член 104 се изменя така:
„Чл. 104. (1) Търговете по чл. 102 и 103
за имотите от държавния поземлен фонд
се провеждат по реда на чл. 47в – 47о, а за
имотите от общинския поземлен фонд – по
реда на Закона за общинската собственост.
(2) Въз основа на търгове по ал. 1 се
сключват едногодишни договори за следващата стопанска година.“
§ 33. Създава се глава единадесета:
„ Г л а в а

е д и н а д е с е т а

СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
ПО § 12А ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗСПЗЗ
Чл. 105. (1) Земеделските земи по § 12а от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗСПЗЗ могат да се отдават под наем за една
стопанска година по чл. 24а, ал. 1 ЗСПЗЗ
при условията и по реда на чл. 47в – 47о.
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(2) Министърът на земеделието и храните
или оправомощено от него лице може да се
разпорежда със земите по ал. 1 само чрез
търг.
(3) Търгове за продажба на земи по § 12а
от преходните и заключителните разпоредби
на ЗСПЗЗ се провеждат за имоти, за които
липсват рестит уционни претенции, не са
предадени на общините по реда на чл. 19,
ал. 1 ЗСПЗЗ и за които е изготвен парцеларен
план в цифров вид или план на новообразуваните имоти на стопанския двор по реда
на чл. 45, ал. 3.
(4) Имотите се предлагат на търг в размерите и границите, определени в съответствие
с парцеларния план след оцифряването му
или с плана на новообразуваните имоти.
(5) Не се допуска участие в търга за част
от имот.
(6) Търг овет е за п рода жба на зем и т е
по § 12а от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ се извършват с тайно
наддаване в левове.
(7) Началната тръжна цена на имотите се
определя, като данъчната оценка се увеличи
с 20 на сто.
(8) За имоти, заети с трайни насаждения,
към началната тръжна цена, определена по
реда на ал. 7, се добавя и пазарната цена на
трайните насаждения, определена от независим оценител, притежаващ сертификат за
оценителска правоспособност на земеделски
земи и трайни насаждения, издаден от Камарата на независимите оценители. Оценката
се възлага от директора на областната дирекция „Земеделие“ по местонахождението
на земите от държавния поземлен фонд.
(9) Оценките за определянето на началната
тръжна цена се изготвят служебно от служители на областна дирекция „Земеделие“.
Чл. 106. (1) Откриването на тръжна процедура за продажба на земите по § 12а от
преходните и заключителните разпоредби
на ЗСПЗЗ се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните или на
упълномощено от него длъжностно лице по
предложение на директора на областната
дирекция „Земеделие“ след предварително
изразено съгласие на министъра на земеделието и храните за включването на имотите
в предмета на търга.
(2) При изразяване на съгласието по ал. 1
министърът на земеделието и храните се
подпомага от постоянно действаща комисия,
която разглежда подадените предложения
с приложени заверени копия от следните
документи:
1. акт за държавна собственост;
2. скица на имота от КВС или КККР;
3. актуална данъчна оценка;
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4. оценка на имота, определена по реда
на чл. 105, ал. 9 във връзка с ал. 7 и 8;
5. скица и/или извадка от приет парцеларен план или от план на новообразувани
имоти по чл. 45, ал. 3;
6. удостоверение за липса на реституционни претенции, издадено от общинската
служба по земеделие;
7. удостоверение, че имотът не е предаден
на общината по реда на чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ;
8. документ, че имотът не попада в границите на защитена територия, обявена по
реда на Закона за защитените територии;
9. други документи, необходими за изразяване на съгласие на министъра на земеделието и храните.
(3) В заповедта за назначаване на комисията по ал. 2 министърът определя:
1. поименни я със та в на ч леновет е на
комисията, които са длъжностни лица от
Министерството на земеделието и храните,
както и задачите є;
2. други условия.
(4) Комисията по ал. 3 приема правила за
работата си, които се одобряват от министъра
на земеделието и храните.
(5) За работата си комисията по ал. 3
съставя протокол, с който предлага на министъра на земеделието и храните да изрази
съгласие за включване на имотите в предмета
на търга или за отказ.
(6) В заповедта по ал. 1 се посочват имотите – предмет на търга, срокът за подаване
на заявления, началната тръжна цена, депозитът за участие в търга в размер 10 на
сто от началната тръжна цена, указание, че
върху депозита не се начислява лихва и не
подлежи на връщане при отказ за сключване
на договор, разходите по чл. 56ш, ал. 1, т. 1,
банковата сметка за плащането и условията за възстановяване на депозита, както и
мястото, където се обявява протоколът за
резултатите от търга.
(7) Заповедта по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на областната дирекция
„Земеделие“, на страницата на Министерството на земеделието и храните и поне в
един местен вестник най-късно 30 дни преди
крайния срок за подаване на заявленията
за участие и в 3-дневен срок от издаването
є се поставя на видно място в областната
дирекция „Земеделие“, в общинската служба
по земеделие, в общината и в кметството
на населеното място по местонахождението
на имота.
(8) Търгът по чл. 105, ал. 3, наричан понатат ък „т ърг ът“/„т ърга“, се провеж да от
комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“,
в състав от трима до петима членове, един
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от които – правоспособен юрист, и двама
резервни членове, като решенията се вземат
с мнозинство от броя на членовете є.
(9) Заявителите или писмено упълномощено от тях лице с нотариална заверка на
подписа подават в областна дирекция „Земеделие“ отделно заявление за всеки имот,
в което се посочват местонахож дението,
номерът и площта на поземления имот и
предлаганата цена в левове за имота. Към
заявлението се прилагат следните документи:
1. копие от документ за самоличност за
физическите лица;
2. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при
провеждането на процедурата, или документ
за самоличност и пълномощно на упълномощено от него лице;
4. платежен документ за внесен депозит
в оригинал.
(10) Търгът може да се проведе само в
случай, че поне двама кандидати са подали
заявление за участие в търга.
(11) При явяване на един кандидат за даден имот той се обявява за спечелил търга
при обявената от него тръжна цена с тайно
наддаване.
Чл. 107. (1) Заявление, представено в незапечатан плик, е недействително.
(2) Получените в областната дирекция
„Земеделие“ пликове със заявления за участие
в търга, без да се разпечатват, се записват с
входящ номер и дата в регистър.
(3) Предлаганата цена е цяло число, в
левове, и не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
(4) Не се допускат за у частие в търга
кандидатите, чиито заявления са подадени
след срока по чл. 106, ал. 6 или не отговарят
на изискванията по чл. 106, ал. 9.
(5) Директорът на областната дирекция
„Земеделие“ в 3-дневен срок след изтичане
на крайния срок за подаване на заявленията
за участие в търга назначава със заповед
тръжната комисия.
(6) В 7-дневен срок тръжната комисия
разглежда заявленията, класира предложенията и определя спечелилия търга кандидат
за всеки имот.
(7) Търгът се счита за спечелен от участника, който е предложил най-висока цена
за имота.
(8) За резултатите от търга се съставя
протокол, който се подписва от членовете
на тръжната комисия и съдържа:
1. постъпилите заявления за участие в
търга по имоти (брой, имена на заявителите,
предложената цена);
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2. кандидатите, които не са допуснати за
участие в търга и мотивите за това;
3. имотите и имената на класираните на
първо и второ място кандидати – за всеки
имот;
4. имотите, за които не е определен купувач.
(9) Протоколът се обявява на посоченото
в заповедта място, като в 7-дневен срок от
обявяването му участниците в търга могат да
направят писмени възражения до тръжната
комисия. Тръжната комисия се произнася по
възраженията в 5-дневен срок, като за разглеждането им се съставя протокол, в който
се посочват мотивите за приемането или
отхвърлянето им. Протоколът се подписва от
членовете на тръжната комисия и се обявява
на посоченото в заповедта публично място.
(10) Председателят на тръжната комисия
представя протоколите по ал. 8 и 9 заедно
със заявленията, приложенията към тях и
възраженията за одобряване от министъра на
земеделието и храните или от упълномощено
от него длъжностно лице в 3-дневен срок от
произнасянето по възраженията.
(11) Министърът на земеделието и храните
или упълномощено от него длъжностно лице
в 7-дневен срок от одобряване на протоколите със заповед определя класираните на
първо и второ място кандидати – за всеки
имот. Заповедта се публикува на интернет
страницата на Министерството на земеделието и храните при спазване изискванията на
Закона за защита на личните данни.
(12) Директорът на областната дирекция
„Земеделие“ в 3-дневен срок уведомява участниците в търга по реда на ГПК за заповедта
по ал. 11, като участниците в търга могат
да подадат жалба по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от уведомлението.
Чл. 108. (1) Когато кандидатите за един и
същ имот са предложили една и съща цена,
между тях се провежда търг с явно наддаване.
(2) Председателят на тръжната комисия
уведомява по реда на ГПК кандидатите по
ал. 1 за деня, часа, условията и реда за провеждане на търга с явно наддаване.
(3) В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията
проверява присъствието на членовете на
комисията, обявява откриването на търга,
негови я предмет, проверява док у ментите
на участниците съвместно с членовете на
комисията и констатира дали са изпълнени
условията за провеждане на търга.
(4) Търгът се провежда между кандидатите,
явили се на обявената дата.
(5) В случай че отсъстват повече от един
от членовете на комисията или правоспособният юрист, търгът се отлага за същия
час и място на следващия ден.
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(6) При възник ване на обстоятелства,
които правят невъзможно откриването или
продължаването на отложения при условията
на ал. 5 търг, комисията съставя протокол,
въз основа на който се насрочва нов търг.
(7) Председателят на тръжната комисия
обявява началната тръжна цена, от която
започва наддаването, и определя стъпка на
наддаването в размер 100 лева.
(8) Началната тръжна цена е равна на
п ред ложената от кан ди дат и те п ри т ърга
с тайно наддаване цена, увеличена с една
стъпка.
(9) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни
суми над началната цена, разграничени от
председателя със звуков сигнал, като всяко
увеличение трябва да бъде равно на стъпката по ал. 7.
(10) Преди третото обявяване на последното предложение се прави предупреждение, че
е последно, и ако няма друго предложение,
председателят обявява прик лючването на
наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява спечелилия участник и закрива търга, като на първо място се класира
кандидатът, предложил най-висока цена за
даден имот.
(11) При явяване само на един кандидат
за даден имот той се обявява за спечелил
търга при обявената от него тръжна цена в
търга с тайно наддаване. Имотите, за които
не са се явили кандидати, се включват в
предмета на следващия търг.
(12) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно
лице одобрява протокола от провеждането
на явния търг и издава заповед за определяне на спечелилия участник. Заповедта се
публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните при
спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни.
(13) Директорът на областната дирекция
„Земеделие“ уведомява участниците в търга
по реда на ГПК за заповедта по ал. 12, като
участниците в търга могат да подадат жалба
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от уведомлението.
(14) Когато в 14-дневен срок от влизането
в сила на заповедта лицето, спечелило търга
с тайно или с явно наддаване, не внесе цената, дължимите данъци, такси, разходи по
чл. 56ш, ал. 1, т. 1 и режийните разноски,
директорът на областната дирекция „Земеделие“ уведомява по реда на ГПК класирания
на второ място кандидат.
Чл. 109. (1) За прехвърляне правото на собственост върху земеделските земи по § 12а от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗСПЗЗ министърът на земеделието и храните
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или упълномощено от него длъжностно лице
сключва договор с лицата, спечелили търга,
след внасяне на сумите по чл. 108, ал. 14.
Договорът подлежи на вписване в Службата
по вписванията за сметка на купувача.
(2) Въз основа на договорите по ал. 1 се
отразяват промените в регистъра на собствениците и на имотите.
(3) Договор не се сключва, когато:
1. спечелилият участник не се яви в областната дирекция „Земеделие“ за сключване
на договор в определения срок;
2. не е извършено плащане за спечеления
на търга имот;
3. е подадена жалба по реда на чл. 107,
ал. 12 и чл. 108, ал. 13.
(4) Директорът на областната дирекция
„Земеделие“ уведомява лицата по реда на
ГПК за обстоятелствата по ал. 3.
(5) Имотите по § 12а от преходните и
заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, за
които не са сключени договори, могат да се
отдават под наем по реда на чл. 105, ал. 1 и да
се включват в предмета на следващия търг.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 34. Сроковете по чл. 45в, ал. 9 се възстановяват от датата на влизане в сила на
постановлението.
§ 35. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1978

РЕШЕНИЕ № 149
ОТ 11 МАРТ 2015 Г.

за приемане на Актуализирана политика
в областта на електронните съобщения на
Република България 2015 – 2018 г.
На основание чл. 7, ал. 1 от Закона за
електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема А к т уа лизирана политика в
област та на елект ронните съобщени я на
Република България 2015 – 2018 г. съгласно
приложението.
2. Изп ъ л нен ие т о на А к т уа л изи ра ната
политика по т. 1 се осигурява в рамките
на бюджетите на заинтересованите министерства и ведомства за съответната година.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 1
АКТУАЛИЗИРАНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2015 – 2018 Г.
І. ВЪВЕДЕНИЕ
Секторът на електронните съобщения има
важно икономическо и социално значение в
решаването не само на технологични, но и на
редица обществени въпроси от съвременния
дневен ред на гражданите и бизнеса. Постигането на устойчиво развитие на сектора е
възможно само при ефективно изпълнение
на последователна държавна поли т ика с
ясно формулирани цели и мерки за тяхното
постигане.
Министерският съвет на Република България определя политиката за развитие на
съобщителния сектор, за постигане на ускорен икономически растеж в рамките на
единния европейски пазар, повишаване на
конкурентоспособността и създаване на нови
работни места.
Министерството на транспорта, информа ц ион н и т е т ех нолог и и и с ъ о бщен и я т а
(МТИТС) провежда държавната политика в
областта на електронните съобщения, насочена към: осигуряване на условия за свободна
и ефективна конкуренция на пазара на електронните съобщения като част от единния
вътрешен пазар в ЕС; развитие на модерна
електронна съобщителна инфраструктура;
ефективно ползване на ограничените ресурси;
неутралност по отношение на използваните
технологии и свързаните с тях услуги; защита
на интересите на потребителите.
Це л и т е на п р овеж да нат а пол и т и к а в
област та на елек т ронни те съобщени я се
изпълняват чрез прилагането на:
Ø
Политиката в областта на електронните
съобщени я на Реп убл ика Бъ л гари я,
очертаваща визията, целите и насоките за
развитието на електронните съобщения;
Ø
З акона за елек т ронните съобщени я,
у р еж да щ о бще с т вен и т е о т ношен и я,
свързани с осъществяването на електронни съобщения;
Ø
п од з а конови т е но рм ат и вн и а к т ов е,
свързани с осъществяването и рег улирането на електронните съобщения,
гарантиращи развитието на сектора;
Ø
а ктовете на ЕС и на специализираните
международни организации в областта
на електронните съобщения.
Политиката в областта на електронните
съобщения за периода 2015 – 2018 г. се изготвя на основание чл. 7, ал. 1 от Закона
за електронните съобщения (ЗЕС). Тя се
базира на натрупаната практика в процеса
на изпълнение на настоящата поли т ика,
прилагането на действащата правна рамка
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и отразява тенденциите в ЕС, като включва
конкретни мерки за подобряване на действащата нормативна уредба и във възможно
най-голяма степен намаляване на административната тежест, насочени към стимулиране на инвестициите в сектора, устойчив
икономически растеж и заетост.
ІІ. ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЕКТОРНАТА ПОЛИТИК А В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
2010 – 2014 г.
1. ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА
РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА НА ЕС В ОБЛАСТТА
НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ПРЕРАЗГЛЕДАНА ПРЕЗ 2009 г.
През 2011 г. чрез изменения и допълнения
в Закона за електронните съобщения (изм.,
ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г.) и подзаконовата нормативна уредба бяха въведени
изиск ва н и я та на Рег улат орната рам к а в
областта на електронните съобщения, преразгледана през 2009 г.1 , с цел да се отразят:
Ø
п ринципите за неутралност по отношен ие на т ех нолог и и т е и ус л у г и т е
при управлението на радиочестотния
спектър;
Ø
с ъкращаването на срока за издаване
на разрешения за строителството чрез
унифицирането му за всички органи,
издаващи разрешения;
Ø
н овият инструмент за „ex-ante“ регулиране на достъпа при вертикално интегрирани предприятия – функционално
разделяне за обособяване на продуктите
и услугите за достъп;
Ø
п ремахването на дублиращи се правомощия на контролните органи относно
процеса на изграждане на електронна
съобщителна инфраструктура;
Ø
п овишените изисквания за защита на
правата на крайните потребители, включително потребителите с увреждания;
Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение
на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната
услуга и правата на потребителите във връзка с
електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични
данни и защита на правото на неприкосновеност
на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни
за прилагане на законодателството за защита на
потребителите (ОВ, L 337/18.12.2009);
Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на
директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и
услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни
съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и
взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни
мрежи и услуги (ОВ, L 337/18.12.2009).
1
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Ø
п овишените изисквания за сигурност
на мрежите и услугите;
Ø
в за и модейс т вие т о на рег улат орн и т е
органи с Органа на европейските регулатори в областта на електронните
съобщения;
Ø
з авишените изисквания за независимостта на секторните регулатори; за
осигу ряването є и повишаването на
прозрачност та в работата на националния регулаторен орган в Закона за
електронните съобщения бяха въведени
по-стриктни изисквания за прозрачност
при назначаване и освобождаване на
членове на Комисията за регулиране
на съобщенията, както и изисквания
за открити заседания и предварително
обявяване на дневния ред на страницата
на комисията в интернет.
В резултат на това са изпълнени следните
мерки:
С ъ з д а д е н и с а п р ед п о с т а в к и з а я с н и
изисквания и процедури при изграждане на
електронни съобщителни мрежи и инфраструктура и облекчаване на административната тежест:
Въведени са изменени я и допълнени я
в Наредба № 35 от 30 ноември 2012 г. за
правилата и нормите за проектиране, изграж дане и въвеж дане в експлоатация на
кабелни електронни съобщителни мрежи
и прилежащата им инфраструктура 2 , чрез
които:
Ø
о тпадна изискването за издаване на
разрешение за строеж при извършване
на текущ ремонт с цел подобряване и
поддържане в изправност на кабелните
съобщителни инсталации в сгради и при
текущ ремонт на кабелни електронни
съобщителни мрежи и прилежащата им
инфраструктура извън сгради – когато
не се променят трасето и техническите
им характеристики;
Ø
о тпадна изискването за одобряване на
инвестиционни проекти за издаване на
разрешение за строеж при изграждане
на кабелни електронни съобщителни
мрежи и прилежащата им инфраструктура за: изтегляне и/или окачване на
съобщителни кабели в съществуваща
законна съобщителна или техническа
инфраструкт у ра; монта ж на кабелна
съобщителна инсталация в съсобствена сграда или в общите части в сграда – етажна собственост; изграж дане
на кабелна електронна съобщителна
мрежа и прилежащата є инфраструктура
от регулационната линия на имота, в
който се изгражда, до входната точка
на мрежата в сградата;
(Обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от
14.12.2012 г.)
2
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Ø
о блекчен е режимът за изграждане на
кабелните съобщителни инсталации в
сгради, като за част от тези инсталации
(за линията, свързваща входната точка
с крайното устройство на абоната, както и за линията, свързваща абонатния
разклонител (отклонител) с крайното
устройство на абоната) не се изисква
разрешение за строеж.
През последните години разгръщането на
широколентови мрежи е основен приоритет
както на национално, така и на европейско
ниво. В тази връзка Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията (МТИТС) разработи редица
документи, определящи националните стратегически цели в областта на широколентовия
достъп, съобразени с програмните документи
на ЕС, а именно:
– Национална стратегия за развитие на
широколентовия достъп в Република България
(2012 – 2015) и Национален оперативен план3
към нея, въвеж дащи целите, заложени в
Цифровата програма на Европа. Националната стратегия е разработена в изпълнение
на Националната програма за реформи на
Република България за 2011 – 2015 г. в качеството є на основен стратегически документ
за развитие;
– Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение4 ,
разрабо т ен кат о п рог рамен док у мен т за
ползване на средства от ЕС за следващия
програмен период 2014 – 2020 г. Националният план за широколентова инфраструктура
за достъп от следващо поколение определя
средствата, начините и сроковете за реализиране на целите, заложени в Цифровата
програма за Европа до 2020 г., за предоставяне на бърз и свръхбърз широколентов
достъп чрез изграждане на мрежи за достъп
от следващо поколение;
– Национална програма „Цифрова България 2015“ 5 дефинира параметрите (мерки,
отговорни институции, срокове, бюджет) за
развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България и
подпомага изпълнението на европейските
направления и задачи.
Ø
п одобри се защитата на интересите на
потребителите на електронни съобщителни услуги, включително на хората с
увреждания.
Защитата на потребителите постоянно е
във фокуса на българското секторно законодателство с акцентиране върху осигуряването на
качествени електронни съобщителни услуги с
възможност за потребителите за информиран
Приет с Протокол № 47/70 на Министерския съвет
от 19.12.2012 г.
4
РМС № 435 от 26.06.2014 г.
5
РМС № 953 от 16.11.2012 г.
3
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избор при предварително известни условия
на договорните отношения – прозрачни и
равнопоставени, на приемливи цени.
През изминалия четиригодишен период
на прилагане на политиката е постигнат
значителен ефект от предприетите мерки в
нормативната уредба:
Регламентирането на по-високи изисквания за прозрачност към предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги,
в ЗЕС и изменените Общи изисквания при
осъществяване на обществени електронни
съобщения 6 гарантира правото на информиран избор на потребителите във връзка
с ползването на услугите, включително чрез
създаване на условия за прозрачност и лесен достъп до общите условия на договора,
условията на индивидуалния договор, предлаганите от предприятията тарифи, тарифни
планове и пакети.
В резултат – индивидуалните договори
за крайните потребители са съобразени с
общите изисквания – прилагане на определен размер на шрифта, както и отделяне на
по-важни за потребителите клаузи в самостоятелен раздел в удебелен шрифт (условия
за прекратяване на договора, срокове и др.).
В приложения към индивидуалния договор
се предоставя информация за всички ценови
условия, относими към избрания тарифен
план, като например цени за повиквания
към мреж и в чу жбина, цени за услу гата
„международен роуминг“ и други допълнителни услуги.
С цел защита на крайните потребители
е въведен и допълнителен кредитен лимит
(максимална граница на потребление) за
услугите за пренос на данни и достъп до
интернет през мобилната мрежа.
Предоставянето на прозрачна, точна и навременна информация улесни и възможността на потребителите да сменят доставчика,
като изберат този, който най-добре отговаря
на техните специфични нужди. Промените в
нормативната уредба облекчиха процеса, свързан с преносимостта на номерата, в резултат
на което потребителите имат възможност
безпрепятствено и във възможно най-кратки
срокове да им се пренесат номерата.
Процедурата за осъществяване на преносимост – условията и сроковете за реализация,
се определя във функционални спецификации
за преносимост на номерата, които се изготвят
от Комисията за регулиране на съобщенията
(КРС). През 2012 г.7 КРС отмени основанията
за отказ на преносимост, свързани с финансови
претенции на даряващия доставчик (неплатени сметки, неустойки и др.). По-късно КРС
даде задължителни указания 8 на доставчи6
7
8

Решение № 928 от 19.12.2013 г. на КРС
Решения № 1906, 1907 и 1908 от 30.08.2012 г.
Решения № 201, 202 и 203 от 14.03.2013 г.
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ците, предлагащи услугата преносимост на
телефонни номера, да изменят процедурите
за преносимост на мобилни, географски и
негеографски номера, с което да приведат
процедурите и електронните системи за преносимост в съответствие с новите изисквания
на функционалните спецификации по чл. 134,
ал. 3 ЗЕС.
С промените, направени досега в нормативната уредба, се постигна:
ü
п редоставяне на ясна информация за:
продължителността на договорите – изключително важна стъпка е въвеждането
на нормативно определен максимален
срок на договорите, условията за тяхното
подновяване, съответните неустойки,
характера на услугата, за която се абонират;
ü
п редоставяне на услуги за контрол и
наблюдение на потреблението и уведомяване на абоната при нетипичен трафик
или прекомерно потребление;
ü
п одобряване на мерките, свързани с
осигуряването на равнопоставен достъп
до електронни съобщителни услуги на
потребители с увреждания, за да могат
да се възползват в максимална степен
от ползите на тези услуги, като се насърчават предприятията да предоставят
на хората с увреждания крайни устройства, предлагащи необходимите услуги и
функции, за предоставяне на електронни
съобщителни услуги;
ü
о сигуряване на възможност потребителите да дават предварително съгласие
за включване на техните лични данни
в обществените телефонни указатели;
ü
с оглед защитата на личните данни и
правото на неприкосновеност на личния живот на крайните потребители
е въведено изискване, съгласно което
изпращането на съобщения за директен
маркетинг е допустимо само при изрично
съгласие на потребителя; с последните
изменения на Закона за електронните
съобщения е прецизирано изключението
от това правило – отнася се за случаите,
когато данните за контакт с потребителя
са получени в контекста на търговска
сделка;
ü
с изменение на Наредба № 6 от 13 март
2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения 9 по
отношение на реда за определяне на
параметрите за качеството на услугата
и на параметрите за качеството на обслужване:
– е въведено изискване тези параметри
да бъдат посочени при стартиране на
конкурсната процедура за избор на
(Обн., ДВ, бр. 32 от 25.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 26
от 2011 г. и бр. 77 от 2012 г.)
9
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предприятия, на които да бъдат възложени всички или някои от услугите
от обхвата на универсалната услуга;
– е предвидена възможност – по отношение на хората със зрителни, слухови
и говорни увреждания, националният
регулаторен орган при избора на предприятие за предоставяне на универсалната услуга да отчита и готовността
на предприятието да предлага крайни
електронни съобщителни устройства за
хората с подобни увреждания;
ü
с изменение на Наредба № 5 о т 13
декември 2007 г. за условията и реда
за издаване на телефонни указатели,
включително работата с базите данни,
тяхното прехвърляне и ползване, както
и за предоставяне на телефонни справочни услуги са въведени изменения,
хармонизирани с изменения и допълнен
Закон за електронните съобщения.
През изминалия четиригодишен период
бе реализирана регионална инициатива за
електронна достъпност за незрящи лица и
хора със зрителни увреждания в Централна
и Източна Европа, като Международният
съюз по далекосъобщения (МСД) направи
две дарения:
ü
п рез 2012 г. бе доставено специализирано
хардуерно и софтуерно оборудване за
незрящи деца и за деца със слабо зрение
в две специализирани училища – „Луи
Брайл“ в г р. Софи я и „Проф. Иван
Шишманов“ в гр. Варна, както и бе осигурена необходимата комуникационна
свързаност в рамките на дарението от
Международния съюз по далекосъобщения в „Луи Брайл“ – гр. София;
ü
п рез 2014 г. бе доставено ИКТ оборудване
за Дома за възрастни хора със зрителни
увреждания в гр. Добрич.
В контекста на достъпните ИКТ немалко
усилия се влагат и от страна на институциите.
Достъпността на уебсайтовете е от голямо
значение за органите от обществения сектор,
за да могат те да разширяват своя обхват и да
изпълняват обществените си задължения. С
увеличаването на административните услуги,
предоставяни чрез уебсайтовете на обществените органи, нараства и необходимостта
тези услуги да бъдат достъпни за всички
граждани, включително за гражданите със
зрителни увреждания, както и необходимостта
от презграничен достъп.
2. РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР И ПОЗИЦИИ
НА ГЕОСТАЦИОНАРНАТА ОРБИТА
2.1. РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР
В работата си по хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) Съветът по
националния радиочестотен спектър (СНРЧС)
се ръководи от директивите на Европейския
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парламент и на Съвета (предложени от Европейската комисия в рамките на процедурата
за съвместно взимане на решения или обикновената законодателна процедура съгласно
Договора от Лисабон от 2010 г.) и решенията на
Европейската комисия (ЕК), а също и съобразявайки се с разпределението на радиочестотния
спектър в Европейската таблица за разпределение на честотите и тяхното използване (ERC/
Report 25), на Европейската конференция по
пощи и далекосъобщения (СЕРТ). Отчетена
е и актуализацията в Радиорегламента на
Международния съюз по далекосъобщения
и Съвместното споразумение на НАТО за
разпределението на радиочестотен спектър за
граждански нужди и нуждите на отбраната.
Резултатите от дейността са насочени към
осигуряване на все повече радиочестотен спектър в използваните от бизнеса радиочестотни
ленти за предоставяне на услуги с по-висока
икономическа стойност.
В изпълнение на политиката в областта на
електронните съобщения на Република България за периода 2010 – 2014 г. и политиката
на Европейския съюз (ЕС) по отношение на
хармонизираното използване на радиочестотния спектър в българското законодателство са
въведени разпоредбите на следните решения
на Европейската комисия:
– Решение 2008/411/ЕО на ЕК относно
хармонизирането на радиочестотната лента
3400 – 3800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността;
– Решение 2008/477/ЕО на ЕК за хармонизиране на радиочестотната лента 2500 – 2690 MHz
за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в
Общността;
– Решение 2009/766/ЕО на ЕК относно
хармонизирането на радиочестотните обхвати
900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за
предоставяне на общоевропейски електронни
съобщителни услуги в Общността;
– Решение 2010/166/ЕС на Европейската
комисия за хармонизирани условия за използване на радиочестотния спектър за мобилни
съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (MCV услуги) в Европейския съюз и
Препоръка на Европейската комисия 2010/167/
ЕС относно разрешителния режим за системи
за мобилни съобщителни услуги на борда на
плавателни съдове (MCV услуги);
– Решение 2011/251/ЕС на ЕК за изменение
на Решение 2009/766/ЕО относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и
1800 MHz за наземни системи за предоставяне
на общоевропейски електронни съобщителни
услуги в Общността;
– Решение 2011/829/ЕС на Европейската
комисия за изменение на Решение 2006/771/
ЕО за хармонизиране на радиочестотния
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спектър за използване от устройства с малък
обсег на действие;
– Решение 2012/688/ЕС на ЕК относно
хармонизирането на радиочестотните ленти
1920 – 1980 MHz и 2110 – 2170 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на
електронни съобщителни услуги в Съюза;
– Решение 2013/654/ЕС за изменение на
Решение 2008/294/ЕО за включване на допълнителни технологии за достъп и радиочестотни
ленти за мобилни съобщителни услуги на борда
на въздухоплавателни средства (MCA услуги);
– Решение 2013/752/ЕС за изменение на
Решение 2006/771/ЕО относно хармонизиране
на радиочестотния спектър за използване от
устройства с малък обсег на действие и за
отмяна на Решение 2005/928/ЕО.
С транспониране на разпоредбите на Решение 2011/251/ЕС за изменение на Решение
2009/766/ЕО, Решение 2012/688/ЕС и Решение 2008/411/ЕО е осигурено прилагането на
принципа на неутралността по отношение на
използваните технологии и/или предоставяните услуги в обхвати 900 MHz, 1800 MHz,
2 GHz (сдвоените ленти). Издадените разрешения с предоставен радиочестотен спектър от
обхвати 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz и 3,6 GHz
са технологично неутрални и неутрални по
отношение на предоставяните услуги.
Радиочестотна лента 1900 – 1980 MHz е
напълно освободена за граждански нужди.
През 2011 г. КРС издаде 3 разрешения за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват
1800 MHz за осъществяване на обществени
електронни съобщения чрез мобилна наземна
мрежа с национално покритие, за срок 10 години – едно разрешение при използване на
2x5 MHz и две разрешения при използване
на 2x8 MHz. Така мобилните предприятия
наброяват шест.
През 2011 г. К РС обяви намерение за
издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в радиочестотна лента
3400 – 3800 MHz за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за широколентов безжичен достъп
(BWA) и чрез мобилна наземна мрежа – UMTS,
но поради липса на интерес ресурсът остана
свободен.
През 2013 г. регулаторът проведе обществени консултации относно въпроси, свързани
с перспективите за ползване на свободния
ресурс в радиочестотни обхвати 1800 MHz,
2 GHz и радиочестотна лента 3400 – 3600 MHz.
С консултациите са поставени въпроси от обществена значимост за развитие на електронните съобщения с оглед проучване интереса
на бизнеса към наличния свободен спектър,
включително перспективите за развитие на
LTE. Предвид постъпилите становища виж-
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данията и интересът на предприятията се
изразяват в това, че целият свободен радиочестотен ресурс в тези обхвати следва да се
предвиди за разширяване, модернизиране и
развитие на мрежите на действащите предприятия. Интерес за предоставяне на честотен
ресурс от страна на нови предприятия не бе
отчетен. С оглед създаване на предпоставки за
ефективно ползване на спектъра, осигуряване
на условия за лесен и бърз достъп до радиочестотен ресурс, въвеждане на нови технологии, както и освобождаване на допълнителни
средства за инвестиции бе намален размерът
на таксите за предоставяне на спектър в обхвати 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz, 2,6 GHz и
3,6 GHz.
В обхвати 1800 MHz, 2 GHz и 3,6 GHz
продължава да е наличен свободен честотен
ресурс, който може да бъде предоставен за
безжични широколентови услуги при наличие
на интерес.
През 2014 г. в изпълнение на разпоредбите
на Решение 2008/477/ЕО (обхват 2,6 GHz),
транспонирани в българското законодателство,
обхват 2,5 – 2,6 GHz (радиочестотната лента
2500 – 2690 MHz) започна да се освобождава
за граждански нужди.
През 2014 г. На ц иона лната сл у жба за
ох ра на освобод и ра д иочес т о т ната лен та
2500 – 2690 MHz в градовете София, Варна,
Бургас и Благоевград с цел предоставянето є
за ползване от наземни мрежи за електронни
съобщителни услуги. За целта е прието Постановление № 175 на Министерския съвет от
26 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни
средства по бюджета на Националната служба
за охрана за 2014 г. Комисията за регулиране
на съобщенията ще може да предостави на
бизнеса освободените честоти на територията
на цялата страна чрез състезателни процедури
след пълното освобождаване на радиочестотна
лента 2500 – 2690 MHz.
В началото на 2014 г. е освободен и радиочестотен спектър в радиочестотните ленти
876 – 880 MHz и 921 – 925 MHz за изпълнение
на Проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия в участъка
Пловдив – Свиленград (Global Systems for
Mobile Communications – Railway – GSM-R),
реализиран c европейски средства по Програма ИСПА.
От Министерството на отбраната са освободени и по-голямата част от каналите, необходими за изграждането на четирите търговски
мрежи на двете предприятия от Втория етап
за изграждане на мрежи за наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване – DVB-T.
С Решение № 89 на Министерския съвет
от 17 февруари 2014 г. са приети описаните в
предходните два абзаца изменения и допълнения на Националния план за разпределение
на радиочестотния спектър, приет с Реше-
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ние № 545 на Министерския съвет от 2004 г.10
С тях са въведени и последните промени в
Радиорегламента на Международния съюз
по далекосъобщения, ревизиран през 2012 г.
2.2. ПОЗИЦИИ НА ГЕОСТАЦИОНАРНАТА
ОРБИТА
Ефективното използване на определените за
Република България с международни споразумения две позиции на геостационарна орбита
е от съществено значение. С издадените през
2006 г. от националния регулаторен орган
разрешения на две предприятия за ползване
на плановите позиции (на 56.02Е и –1.2W) на
геостационарна орбита на Република България
практически този ресурс е изчерпан. Неоползотворяването на определените за страната ни
позиции на геостационарната орбита наложи
провеждането на нова международна координация на спътников ресурс с цел гарантиране
на възможността за изграждане на български спътникови системи. През изминалия
чет и ригодишен период а дм инис т ра ц и я та
номинира и единствения български секторен
член в Бюрото по радиосъобщения – „България Сат“ – АД. През 2013 г. Комисията за
регулиране на съобщенията с Решение от
август 2013 г. удължи сроковете за изграждане и въвеждане в действие на системата
BULSAT-30B (BALK ANSAT AP30B) по искане
на „Балкансат“ – ЕООД, с което беше поставено началото на нов регулаторен цикъл за
международна координация за преобразуване
от разпределение в назначение съгласно процедурите и сроковете по Приложение 30B на
Радиорегламента.
Съгласно действащия Закон за електронните съобщения КРС осъществява международното координиране на позициите на
геостационарната орбита при спазване на
приложимите условия на Радиорегламента на
Международния съюз по далекосъобщения.
Регулаторният орган подготвя също документите на предприятията за регистрация
на позициите на геостационарната орбита в
международни организации по електронни
съобщения, като ги предоставя на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за извършване на
съответната международна регистрация.
3. ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЗЕМНОТО ЦИФРОВО ТЕЛЕВИЗИОННО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
(DVB-T)
През 2013 г. приключи един технологичен
преход от важно значение за зрителите на
ефирна телевизия у нас – преминаването от
аналогово към цифрово телевизионно радиоразпръскване. В резултат:
(Обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от
2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от
2011 г., бр. 73 от 2012 г., бр. 59 от 2013 г. и бр. 16
от 2014 г.)
10
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ü
н аземното аналогово телевизионно радиоразпръскване бе преустановено на
30.09.2013 г. в 00:00 ч.;
ü
о сигурена е ефирна цифрова телевизия
(определен брой безплатни телевизионни
програми с по-добро качество);
ü
и зградена е мрежа от „Фърст Диджитъл“ – ЕАД, чрез която се разпространяват програмите на обществената телевизия със стандартна резолюция – БНТ1 и
БНТ2, и две програми на националната
телевизия с висока резолюция – БНТ HD;
мрежата достигна покритие на 96,2 %
от населението на страната по данни на
предприятието;
ü
и зградени са и две мрежи от „НУРТС
Диджитъл“ – ЕАД, чрез които се разпространяват програмите на търговските
телевизии; чрез първата мрежа, която
по данни на предприятието осигурява
покритие на 96,2 % от населението на
страната, в момента се разпространяват
при свободен достъп и телевизионни
програми на националните телевизии,
които се разпространяваха аналогово;
втората мрежа, изградена от „НУРТС
Диджитъл“ – EАД, осигурява покритие
на над 85 % от населението на страната
и чрез нея се разпространява една телевизионна програма;
ü
п о данни на предприятията, изградили
трите мрежи, близо 7 100 000 зрители
имат достъп до цифрова ефирна телевизия, а без покритие с цифрова ефирна
телевизия са останали около 279 836
граждани на страната, от които ефирна
телевизия гледат около 100 000.
В изпълнение на изискванията на Закона
за електронните съобщения и на Плана за
въвеждане на наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване (DVB-T) за 2012 г. преминаването към ефирна цифрова телевизия бе
съпроводено със снабдяване на лицата със
специфични социални потребности с декодиращи устройства при спазване на принципа за
технологична неутралност на базата на одобрена държавна помощ от Европейската комисия
SA.36333 от 15 юли 2013 г. В изпълнение на
тази мярка са раздадени 176 950 декодиращи
устройства (при общ брой на правоимащите
до 210 711) на лица със специфични социални
потребности за приемане на ефирна цифрова
телевизия.
4. НОМЕРА
Политиката за ползването на номера,
адреси и имена отчита както националните
особености, така и световните и европейските
тенденции в развитието на електронните съобщения. Управлението на номерационното
пространство в Република България се осъществява от КРС при спазване на принципите на законоустановеност, предвидимост,
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прозрачност, публичност, консултативност,
равнопоставеност, пропорционалност и неутралност по отношение на използваните
технологии и предоставяните услуги.
Като резултат от изпълнението на заложените в настоящата политика цели по отношение на управлението на номерационния
ресурс се постигна:
Ø
з акрито номеронабиране и окрупняване
на номерационните области в Република
България, като се премина към географски кодове с дължина не повече от
три цифри; в резултат на тези промени
са решени окончателно проблемите в
регионите с недостатъчен номерационен
ресурс и са създадени предпоставки за
по-ефективно използване на ограничения ресурс – номера;
Ø
о сигуряване на условия за развитие на
съществуващите и навлизане на нови
електронни съобщителни мрежи и услуги – осигурен е номерационен ресурс за
комуникация Машина – Машина (М2М);
Ø
р егламентирано е използването на номера от Националния номерационен план
(ННП) с първа цифра „1“ за достъп до
услуги на национално ниво;
Ø
р егламен т и рано е и п редоставянето
на номерационен ресурс на виртуални
мобилни оператори (MVNO).
4.1. ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА
СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ „112“
От Регулаторна рамка 2009 произтичат повисоки изисквания за осигуряване на равнопоставен дост ъп до Единни я европейск и
номер (ЕЕН) за спешни повиквания „112“
на хората с увреждания, така че те да могат
да ползват същите услуги както останалите
граждани, но посредством други технически
средства (крайни устройства, предлагащи
съответните функции и услуги).
Действащата в Република България „Национална система 112“ гарантира адекватно
приемане и реагиране на повикванията към
номер „112“, като същевременно покрива
европейск и те изиск вани я за п редоставяне на услуги чрез използване на Единния
европейски номер за спешни повиквания
(ЕЕН) „112“. Тя осигурява на гражданите,
намиращи се на територията на Република
България, непрекъснат, бърз и безплатен
достъп до службите за спешно реагиране за
получаване на помощ при спешни случаи с
цел защита на живота, здравето, сигурността
и имуществото им.
Със съвместните усилия на „Национална
система 112“, на МТИТС и на други ведомства (информационни кампании, брошури,
клипове и т.н.) се популяризира сред населението ЕЕН за спешни повиквания, като
България е на едно от челните места в ЕС
по и нформ и ра нос т за с ъщес т ву ва не т о и
ползването на „112“.
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4.2. ХАРМОНИЗИРАНИ НОМЕРА ЗА ХАРМОНИЗИРАНИ УСЛУГИ СЪС СОЦИАЛНА
ЗНАЧИМОСТ ОТ ОБХВАТА „116“
С Решение 2007/116/ЕО на Европейската
комисия е определен номерационен обхват,
започващ със „116“, за хармонизирани номера за целите на хармонизираните услуги
от обществено значение11. Решението на ЕК
позволява един и същ номер, започващ със
„116“, да се резервира за една и съща услуга
във всички държави – членки на ЕС. Към
момента са резервирани:
„116000“ – Гореща лини я за изчезна ли
деца12;
„116111“ – Линия за оказване помощ на
деца13;
„116123“ – Горещи линии за емоционална
подкрепа14.
През 2009 г. приложението към Решение
2007/116/ЕО е допълнено с номера:
„116006“ – Гореща линия за жертви на
престъпления15;
„116117“ – Служба за неспешни медицински
повиквания16.
Националният номерационен план на Република България е в съответствие с Решение
2007/116/ЕО на Европейската комисия, като
посочените по-горе номера са резервирани.
КРС предостави за ползване номер „116111“
на Държавната агенция за закрила на детето17, а номер „116000“ – на Фондация „Център
Надя“18 , която работи в тясно сътрудничество с МВР и Главна дирекция „Криминална
полиция“.
5. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЯ В ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ПЕРИОДА 2010 – 2014 г.
През периода 2010 – 2014 г. продължи активната дейност по редица правни актове в
областта на електронните съобщения, като:
– Решение № 243/2012/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за
създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър19;
Решение на Комисията от 15 февруари 2007 г. за
резервиране на националния номерационен обхват,
започващ със „116“, за хармонизирани номера при
хармонизираните услуги със социална значимост
(ОВ, L 49/17.2.2007 г.).
12
Предоставя се в 27 държави членки и функционира във всяка една от тях (по данни на ЕК към
1.11.2013 г.).
13
Предоставя се в 24 държави членки и функционира в 23 от тях (по данни на ЕК към 1.11.2013 г.).
14
Предоставя се в 17 държави членки и функционира в 13 от тях (по данни на ЕК към 1.11.2013 г.).
15
Предоставя се в 7 държави членки и функционира в 5 от тях (по данни на ЕК към 1.11.2013 г.).
16
Предоставя се в 5 държави членки и функционира
в 2 от тях (по данни на ЕК към 1.11.2013 г.).
17
http://www.crc.bg/decisions.php?id=1016&lang=bg
18
http://www.crc.bg/decisions.php?id=1016&lang=bg
19
ОВ, L 81/7 от 21.03.2012 г.
11

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

– Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г.
относно роуминга в обществени мобилни
съобщителни мрежи в рамките на Съюза 20 ;
– Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември
2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент
(ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 21;
– Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март
2014 г. относно Насоките за трансевропейските далекосъобщителни мрежи и за отмяна
на Решение № 1336/97/ЕО в контекста на
Механизма за свързване на Европа;
– Директива 2013/37/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за
изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в
обществения сектор 22 ;
– Директива 2014/61/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за
разгръщане на високоскоростни електронни
съобщителни мрежи 23.
Националните позиции и указания отразяват и активния принос на заинтересованите
страни по време на провеждани национални
обществени консултации, организирани от
министерството, непосредствено след представяне на дадено законодателно предложение от Европейската комисия. На всяко
шестмесечие, в края на периода на ротационното председателство на всяка една от
държавите – членки на ЕС, се предоставя и
секторен отчет относно напредъка в преговорния процес по отделните законодателни
предложени я, когато определени досиета
представляват национален приоритет или
имат специфично значение за сектора. Информацията се публикува в брошури, които
се разпространяват както печатно, така и по
електронен път. Допълнителни подробности
относно организацията на работата по законодателните актове на ЕС могат да бъдат
разгледани на следната страница: http://www.
euaffairs.government.bg/page.php?c=27.
И понастоящем продължава работата по:
– Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за достъпността
на уебсайтовете на органите от обществения
сектор;
– Пред ложен ие за д и рек т и ва о т носно
мерки за гарантиране на високо общо ниво
на мрежова и информационна сигурност в
Съюза;
20
21
22
23

ОВ,
ОВ,
ОВ,
ОВ,

бр. L 172/10 от 30.06.2012 г.
бр. L 348/129 от 20.12.2013 г.
L 175/1 от 27.06.2013 г.
L 155/1 от 23.05.2014 г.
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– Проект на регламент за ускорено изграждане на единен цифров пазар 24 .
Законодателният процес в ЕС, в който
страната ни участва като пълноправен член,
е фокусиран основно върху провеждането
на преговори при изработване на правните
инструменти, като много често не се обръща достатъчно внимание на аспектите на
прилагането. Като резултат, въвеж дането
на законодателството на ЕС в различните
национални правни системи води до различни интерпретации на правните термини и
големи различия в прилагането. Много често
ограничените национални ресурси водят до
забавяния в транспонирането и трудности
п ри п ри ла г а не т о на з а конодат е лс т во т о.
Различията в ефективността и темповете на
прилагането, които се наблюдават, създават
бариери пред цифровия пазар и задълбочават
фрагментацията.
Пример в това отношение са последните
законодателни проекти на актове на ЕС,
описващи изцяло стремежа за ускорено изграждане на единен цифров пазар. С оглед
постигане на компромис все по-често се
включват норми, които често се разминават с темповете на развитие в отделните
страни от ЕС. Това, от своя страна, може
да създаде предпоставки за задълбочаване
на фрагментацията.
Илюст раци я на описаната сит уаци я е
законодателното предложение на Европейската комисия от 2013 г. относно проекта
на регламент за ускорено изгра ж дане на
единен цифров пазар. В него бяха предложени мерки за:
Ø премах ване на нен у ж ните пречк и в
у ведом и т елни я реж им и в п рави лата за
предоставяне на услуги, така че разрешение, получено в една държава членка, да
бъде валидно във всички останали държави
членки;
Ø по-добро координиране на използването
на радиочестотния спектър в рамките на
единния пазар: гарантиране на мобилните оператори на предсказуеми условия на
разпределяне на спектъра и координирани
срокове за достъп до спектър за безжични
широколентови услуги в целия ЕС; стандартизиране на проду ктите за дост ъп до
европейски фиксирани мрежи, което да позволи на доставчиците по-лесно да предлагат
услугите си в рамките на единния пазар;
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщения, за изграждане на континентална мрежа и за
изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и
2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС)
№ 531/2012.
24
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Ø хармонизирани права на потребителите в целия ЕС и общи търговски условия в
това отношение, включително въвеждането
на мерки за постепенното премахване на
допълнителните такси за роуминг и запазването на отворения интернет.
В унисон с тази тенденция през декември 2013 г. Съвет ът на ЕС по конк у рент оспос обнос т п ризова Европейск ата ко миси я да извърши ана лиз до средата на
2015 г. относно наличните бариери в сектора
на услугите, ефективността и съвместимостта
на съществуващата правна рамка, отнасяща се
до подбора на дейности, свързани с услугите,
както и практическите ефекти от правилата
за бизнеса и потребителите.
Политическите заключения от Европейския съвет през март 2014 г. приканват конкурентоспособността да бъде насърчавана
в рамките на политическия дневен ред на
ЕС. Посочва се, че развитието на услугите
е един от основните двигатели на икономиката на ЕС: те възлизат на над 70 на сто от
БВП на ЕС и са източник на заетост през
последните години. През 2012 г. Европейската
комисия изчисли, че по-амбициозните усилия
за премахване на оставащите бариери пред
доставчиците на услуги могат да доведат до
над 200 млрд. евро допълнителен БВП в Европа в допълнение към съществуващите днес
100 млрд. евро чрез правилното прилагане
на европейското законодателство в областта
на единния пазар.
ІІІ. РАЗВИ ТИЕ Н А Е ЛЕК ТРОННИ ТЕ
СЪОБЩЕНИЯ 2015 – 2018 г.
Общата цел на политиката за развитие на
електронните съобщения е да се извлекат
устойчиви икономически и социални ползи
за всички, като се оползотвори потенциалът на сектора. Развитието на електронните
съобщения стимулира иновациите, икономическия растеж и подобрява ежедневието
на гражданите, администрациите и бизнеса.
Секторът се характеризира с динамика и иновации, като генерира положителни промени
в осъществяването на стопанската дейност
във всички останали сектори на икономиката.
За да се оползотвори потенциалът от развитието на сектора и да се гарантира неговото
устойчиво развитие, следва да продължат
усилията за намиране на необходимия баланс
между интересите на всички заинтересовани
страни, като това може да се постигне чрез
гарантиране на правна стабилност и добре
функциониращ и предсказуем регулаторен
режим.
В периода 2015 – 2018 г. работата ще е
насочена към изпълнението на следните
основни приоритети:
1.	у скорено изг ра ж да не на високоско р о с т н и ш и р око лен т ови е лек т р он н и
съобщителни мрежи;

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

2.	е фективно използване на ограничените
ресурси;
3.	р азвитие на пазара на електронните
съобщения;
4.	г арантиране на неутралността на мрежата;
5.	п одобряване на защитата на крайните
потребители;
6.	р азвитие на електронните съобщения
за нуждите на държавното управление;
7.	н асърчаване на електронната достъпност.
1. УСКОРЕНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОСКОРОСТНИ ШИРОКОЛЕНТОВИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
В допълнение към вече въведените мерки
за изграждане на високоскоростни широколентови електронни съобщителни мрежи в
краткосрочен план усилията ще се насочат
към предприемане на действия за намаляване
на разходите и оптимизиране на процесите,
свързани с разгръщането на високоскоростни
електронни съобщителни мрежи. Тези усилия
ще бъдат съобразени с разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС, които предстои да бъдат
въведени в националното законодателство до
1 януари 2016 г., а до 1 юли 2016 г. трябва да
са създадени всички условия за прилагане
на мерките, които директивата определя.
От чи та йк и т ем повет е на разви т ие на
технологиите и нуждите на потребителите,
изграждането и модернизирането на електронните съобщителни мрежи и съоръжения
изискват значителни инвестиции, съществен
дял от които съставляват разходите за инженерно-строителни дейности. Ограничаването
на някои от дейностите, свързани с високи
разходи, или споделянето на разходите при
изграждане на физическа инфраструктура
би спомогнало за по-висока ефективност
на разгръщането на мрежите, а оттам и за
предоставяне на още по-добра и качествена
услуга на потребителите.
Нат ру па нат а п ра к т и к а и р е з ул т ат и т е
от проведените обществени консултации 25
показват необходимост от обособяване на
правилата за изграждане на съвременни електронни съобщителни мрежи в отделен закон.
В него следва да залегнат мерки, насочени
към опростяване на правилата и намаляване
на разходите за изграждане на електронни
съобщителни мреж и. С нови я специален
закон, освен че ще бъдат транспонирани
изискванията на Директива 2014/61/ЕС за
намаляване на разходите за бързо разгръщане
на електронни съобщителни мрежи, ще се
осъвремени остарялата или нерелевантна
нормативна база и ще се координират дългогодишните усилия за подобряване на режима
h t t p s : // w w w . m t i t c . g o v e r n m e n t . b g / p a g e .
php?category=466&id=7459
25
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на изграждане в електронния съобщителен
сектор. Обособяването на всички изисквания
в самостоятелен закон ще подчертае приоритетността и ще осигури разпознаваемостта
на един от най-динамичните и прогресивно
развиващите се сектори на икономиката.
Необходимо е да се отбележи, че провежданата данъчна политика в областта на
преките данъци осигурява ниска данъчна
ставка за корпоративен данък – 10 на сто,
което се очаква да стимулира внедряването
на актуални технологични решения в сектора
на електронните съобщения.
1.1. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА, СВЪРЗА НИ С ИЗПОЛЗВА НЕТО Н А
СЪЩЕСТВУ ВА Щ А ФИЗИЧЕСК А ИНФРАСТРУКТУРА
От направения преглед на прилагането
на разпоредбите на Закона за електронните
съобщения в частта „Изграждане и поддържане на електронни съобщителни мрежи
и инфраст ру кт у ра“ (глава седемнадесета)
се открояват няколко основни проблема в
процеса на осигуряване на достъп до инфраструктурата на други мрежови оператори:
Ø
л ипса на информация за съществуващата
физическа инфраструктура и точното є
местоположение, както и на документи
за законност или търпимост на строежа;
Ø
с ъществуващата инфраструктура невинаги разполага с допълнително пространство;
Ø
т р ом а ви бюр ок рат и ч н и п р оцед у ри;
дълъг срок на отговор от страна на
собст веника на физи ческата инфраструктура, а понякога и липса на такъв.
Бързото развитие на технологиите, все
по-голямото търсене на електронни услуги
и непрекъснатото нарастване на широколентовия трафик в глобален мащаб налагат
прилагане на решителни мерки за ускоряване
разгръщането на съвременни високоскоростни електронни съобщителни мерки, както и
мерки за намаляване на разходите за това.
Директива 2014/61/ЕС изисква задължението за договаряне на достъп да обхваща не
само предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, а и
другите мрежови оператори на физическа
инфраструктура (доставка на електричество,
газ, вода и канализация, дренажни системи,
отопление и транспортни услуги – комунални услуги), в която е технически подходящо
да се разполагат елементи на електронната съобщителна мрежа, като се прилагат
правила за пропорционално разпределение
на разходите за съвместното ползване на
инфраструктурата и подходящи условия за
споделяне на инвестиционния риск между
предприятията.
В тази връзка е необходимо да се направи
анализ на нормативните актове, касаещи
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изграждането на различни видове техническа
инфраструктура, регламентирано в различни
закони и подзаконови нормативни актове, и
да се предприемат законодателни инициативи
относно въвеждане на задължения за:
Ø
п редоставяне на информация за наличната инфраструктура на едно място;
Ø
о бявяване по адекватен начин на предстоящи строителни дейности по изграждане/подновяване на инфраструктурата,
за да могат вси чк и заин т ересовани
страни да участват в изграждането на
пасивна инфраструктура;
Ø
о сигуряване на възможност за съвместно изграждане и достъп още на етап
издаване на разрешение за строеж;
Ø
п редвиждане на възможност и за частните компании да договарят достъп до
своята инфраструктура за изграждане
на високоскоростни електронни съобщителни мрежи;
Ø
с ъздаване на предпоставки за улесняване на преминаването през земеделски земи, горски територии, защитени
територии;
Ø
о сигуряване на свободно пространство/
тръбна инфраструктура при изграждане на пътища, мостове, железопътни
линии, магистрали, тунели, метро и
други за изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи,
като осигуряването на възможност за
съвместен достъп би могло да е още на
етап издаване на разрешение за строеж;
Ø
у реждане на ценообразуването при изпълнение на задължението за достъп
до техническа инфраструктура.
1.2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО СЪЩЕСТВУВАЩАТА ФИЗИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА
Наличието на актуална информация за
разли чни те ви дове същест ву ваща тех ническа инфраструктура и за планираните за
изграждане физически инфраструктури, която да е достъпна за всеки мрежов оператор
преди започване на строителни дейности, е
важен фактор за ефективно осъществяване
процеса на разгръщане на високоскоростни
електронни съобщителни мрежи.
Необходимо е да бъде създадена единна
информационна точка, чрез която да има
възможност за достъп до минимален набор
от информаци я относно съществу ващата
физическа мрежова инфраструктура.
Тази минимална информаци я ще даде
възможност за оценка на потенциала за използване на съществуващата инфраструктура
в даден район, ще намали разходите при
изграждане на нова, ще се избегне дублирането на инфраструктура и неефективното
използване на наличните ресу рси, ще се
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сведе до миним у м вредното въздействие
върху общественото здраве и околната среда.
Работата по създаване на единен цифров
кадастър/карта както на подземната, така и
на надземната инфраструктура значително би
подпомогнала постигането на поставените
цели за изграждане на съвременни широколентови високоскоростни електронни съобщителни мрежи, оптимизиране на разходите
за това и осигуряване на висококачествени
електронни съобщителни услуги до всички
потребители.
1.3. КООРДИНИРАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ
Своевременното координиране на строежите както между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи, така и с операторите на друга физическа мрежова инфраструктура е фактор
за по-бързото и при значително намалени
финансови разходи изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.
Съвместното изграждане, съответно ползване на мрежови елементи и прилежащи
съоръжения, като: канали, проводи, мачти,
шахти, кутии, антени, кули и други поддържащи конструкции, сгради или подстъпи към
сгради, изисква добро взаимодействие и с
органите на изпълнителната власт на местно
ниво, което да обхваща и своевременното
известяване на заинтересованите страни за
текущи или планирани благоустройствени
дейности, изграж дане или ремонт на обществени съоръжения, техническа инфраст ру к т у ра (водоснабд яване, елек т роснаб дяване, електрификация, топлоснабдяване,
газоснабдяване, електронни съобщения и
други комунални дейности) или имущество
на тяхна територия.
Органите на местно самоуправление трябва да провеждат процедурите по съгласуване/
одобряване на проектите при обективни и
прозрачни, равноправни условия, което ще
е предпоставка за бързото и улеснено изграждане на високоскоростни електронни
съобщителни мрежи, чиято безспорна полза
е за цялото общество.
В България все още не е установена трайна практика за обявяване, взаимодействие
и координация на предстоящи строителни
дей нос т и, кое т о да да де въ змож нос т на
всички заинтересовани страни да планират
своите строителни или ремонтни дейности
в даден у част ък. Създаването на единна
информац ионна т очка с под ход яща база
данни, където мрежовите оператори да могат
да заявяват намеренията си и да получават
обратна връзка, е важна крачка в процеса
по координиране изграждането на мрежова
инфраструктура и би позволила, при интерес
от изграждане на собствена инфраструктура,
мрежови оператори да имат възможност да
се включат в строителните работи.
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При уреждане на съвместно изграждане
и ползване могат да се прилагат правила
за пропорционално разпределение на разходите, уреждане на подходящи условия за
споделяне на инвестиционния риск между
предприятията, както и последващи разходи
при поддръжка на инфраструктурата.
Н а н а ц ион а л но н и во, с ъвме с т но с ъ с
заинтересованите страни, следва да бъдат
създадени и въведени критерии за пропорционално разпределение на разходите.
1.4. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ
Към момента изграждането на физическа
мрежова инфраструктура и в частност на
електронната съобщителна инфраструктура
е свързано със сложна и продължителна
административна процедура, в хода на която нерядко възникват множество проблеми
о т а д м и н ис т рат и вен хара к т ер, раз л и ч но
тълкуване и прилагане на многобройните
нормативни и поднормативни документи.
В процеса на съгласуване на проектите и
свързаните с реализирането им дейности
почти винаги, освен държавните и местните
администрации, у частват и оператори на
друг вид мрежова инфраструкту ра, което
допълнително утежнява процеса.
Ли псата на ед и н на регламен та ц и я на
правилата и процеду рите за издаване на
разрешения за строеж на физическа мрежова инфраструктура, както и различията
в прилагането на общите и специалните закони от общинските администрации води до
разнопосочна практика на отделни общини
при издаване на разрешения и значително
затруднява и удължава процеса на проектиране.
Необходими са стъпки към по-прозрачен,
по-предвидим и по-благоприятен инвестиционен климат в страната чрез мерки за усъвършенстване и оптимизиране на процедурите,
свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и
въвеждането в експлоатация на строежите.
За облекчаване на админист ративната
тежест за предприятията, които изграждат,
поддържат и модернизират електронна съобщителна инфраструктура, съответно за намаляване на разходите и ускоряване на разгръщането на високоскоростни електронни
съобщителни мрежи, следва да се инициират
процеду рни и институционални промени,
чрез които:
Ø
д а се оптимизира броят на изискуемите
документи при издаване на разрешения
за строежи, необходими за разполагането на елементи на електронни съобщителни мрежи;
Ø
д а се осигури възможност за подаване
и по електронен път на заявления за
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издаване на разрешения за строеж чрез
единна точка;
Ø
д а се съкратят сроковете за издаване
на разрешения (или отказ) за строеж;
отказите за издаване на разрешения
о т орга н и т е на на ц иона л но, рег ио нално или местно ниво следва да се
обосновават въз основа на обективни,
п р о з рач н и , нед ис к ри м и н а ц ион н и и
пропорционални критерии и условия;
Ø
д а се въведе задължение на всички оператори на техническа инфраструктура
за отговор на искане за съгласуване на
проекти за изграждане;
Ø
п ри възможност да се въведе принципът на мълчаливо одобрение (липсата
на отговор в предварително определен
срок);
Ø
д а се опростят процедурите чрез замяна
на разрешителния режим с уведомителен – за строежи с незначително значение (строително-монтажни работи, при
които не се изменя архитектурата на
строежа/трасето, сградни отклонения
на мрежите и др.);
Ø
д а се облекчи разрешителният режим за
приемно-предавателни станции за безжични електронни съобщителни мрежи,
които са преместваеми конструкции и с
временен характер; категоризацията на
строежите да бъде съобразена с техния
вид и начина на тяхното инсталиране
и функциониране, което ще стимулира
инвестиционния процес.
1.5. УЛЕСНЯВАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО
И ПОЛЗВАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
В СГРАДИ
Най-често срещаните проблеми от предприятията при изграждането на вътрешносградна инфраструктура са:
Ø
л ипса на равнопоставен достъп до сградата (субективни критерии за допускане
на различни доставчици, искания за заплащане на месечен наем, при това – определян произволно, за предоставения
достъп до сградата);
Ø
и зисква се одобрение най-малко от една
втора от собствениците (трудности при
събиране на собствениците);
Ø
п рактика за изграждане на паралелни
мрежи на няколко предприятия в дадена
сграда, което е икономически неоправдано;
Ø
о кабеляването, ако изобщо е налично,
е изпълнено в много от случаите чрез
усукани метални двойки – липсва достатъчно пространство за разполагане
на оптично вертикално окабеляване до
помещенията на крайните потребители – фактор, задържащ навлизането на
оптични мрежи.
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Постигането на целите на Програмата на
Европа в областта на цифровите технологии
и на Националната програма „Цифрова България“ изисква инфраструктурата да достигне
до точки за достъп в близост до крайните
потребители, като същевременно се осигури
технологична неутралност посредством физическа инфраструктура (инсталация, вертикални сегменти, канали) в сградите, „подготвени
за разполагането на високоскоростни мрежи“.
Разходите за изграждане на такива канали по
време на строеж на сградите са много по-ниски в сравнение с разходите за допълнително
оборудване на вече завършени сгради и затова
всички нови или преминаващи през основен
ремонт многофамилни сгради тип етажна
собственост следва да бъдат оборудвани с
физи ческа инфрас т ру к т у ра, позвол яваща
свързването на крайните потребители с високоскоростни мрежи.
За ра зг р ъща не т о на вис окоскорос т н и
електронни съобщителни мреж и в даден
жилищен район ще е от голямо значение за
предприятията да могат да поставят крайна
точка на своята мрежа в точката за достъп на
сградите, независимо дали към този момент
има изразен изричен интерес към услугата от
страна на абонат, при спазване на условието
въздействието върху частната собственост да
бъде сведено до минимум, като се възстановява състоянието на засегнатата зона.
Когато крайната точка на мрежата е поставена в точката за достъп на сградата, свързването на допълнителен потребител е възможно
на значително по-ниска цена посредством
вътрешносградна инсталация, подготвена за
разполагането на високоскоростни мрежи,
ако такава е изградена.
В процеса на търсене на подходящ модел за
улесняване изграждането на инфраструктура
в сградите и за осигуряване на равнопоставен
достъп до нея се очертават няколко аспекта:
Ø
п ри проектирането на нова сграда и при
сгради в процес на обновяване трябва да
се предвиди изграждане на обща инфраструктура за телефонни линии, телевизия
и широколентов достъп, както и точка
за достъп; подобна законова разпоредба
ще се прилага след 31.12.2016 г.;
Ø
в ъвеж дането на облек чен реж им за
изгра ж дане на вътрешносградна инфраструктура и ползването є – може да
става, например, по утвърден от съответната община типов проект, с който
да се съобразят операторите при реализацията на всеки един конкретен обект,
и подписване на двустранен протокол с
председателя на етажната собственост,
в рамките на който договарящите се
страни ще уточнят условията;
Ø
о сигуряване на възможност за всяко
предприятие, притежаващо обществена
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електронна съобщителна мрежа, да може
да постави крайна точка на своята мрежа
в частни помещения за своя собствена
сметка, при условие че въздействието
върху частната собственост е сведено до
минимум, например, когато е възможно
чрез повторно използване на съществуващата физическа инфраструктура в
сградата или чрез осигуряване на пълното
възстановяване на засегнатите зони.
1.6. СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА
Създаването на единна информационна
точка с подходящата база данни, от която
мрежовите оператори и предприятията да могат да получават своевременно информация, е
важна крачка в процеса по координиране на
изграждането на мрежи, която би позволила
при интерес към изграждане на собствена
инфраструктура мрежови оператори да имат
възможност да се включат в строителните
работи.
Всяко предприятие/мрежови оператор при
поискване да има право на достъп до следната
минимална информация относно съществуващата физическа инфраструктура на което
и да е предприятие/мрежови оператор:
Ø
м естоположение и трасе;
Ø
в ид и обем на инфраструктурата и текущото є използване;
Ø
з вено за контакт.
Единната информационна точка (ЕИТ)
т ря бв а да и зп ъ л н я в а с лед н и т е о с новн и
функции:
Осигуряване на достъп до информация за
процедурите и общите условия, приложими
към строежите.
Една възможност за реализация на ЕИТ
е създаване на интернет портал, чрез който
да се осъществява връзка към сайта на отговорното министерство и/или община, където
министерството или общината са публикували
информация за прилаганите от тях процедури
и изисквания, приложими към строежите, в
т.ч. на физическа инфраструктура. Чрез ЕИТ е
необходимо също така да се предоставя информация за прилаганите от съответния отговорен
орган такси (тарифи) за издаване на разрешение
за строеж, както и принципите и критериите
за определянето им. За целта (първоначално)
в изпълнение на актуализираната политика
ще се прецени готовността на общините да
осъществяват подобни функции, за да се оцени
дали и в какви срокове ще се осигури свързаността им с централния портал. Предвид
информацията, която ще се предоставя чрез
единната информационна точка, най-вероятна е възможността функционалностите є да
се реализират през националния портал за
достъп до пространствени данни и портала
на електронното правителство.
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Осиг у ряване на дост ъп до на личната
минимална информация за изградена инфраструктура, подходяща за разгръщане на
електронните съобщителни мрежи, както и
информация за планирана за изграждане на
физическа инфраструктура (не по-късно от
1 януари 2017 г.).
Единната информационна точка (например
чрез хипервръзка) осигурява за имащите право
оператори достъп до минималната информация, която вече е била събрана от органите
от обществения сектор и която е налична в
електронен формат.
Условията за достъп чрез ЕИТ до минималната информация трябва да са в съответствие с принципите за пропорционалност,
недискриминационност и прозрачност и те
трябва да са ясно обявени на сайта на ЕИТ.
На сайта на ЕИТ е необходимо да бъдат
посочени критериите и сроковете, при които
достъпът до дадена информация може да
бъде отказан.
Създаване на възможност за подаване по
електронен път на заявления за издаване на
разрешение за строеж.
Необходимо е да се създаде функционална
възможност предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни
мрежи, да подават заявленията си за издаване
на разрешение по електронен път чрез ЕИТ.
Следваща стъпка за облекчаване на административната процедура по издаване на
разрешение е при възможност цялата процедура да може да се развива онлайн, което ще
я направи напълно прозрачна и предвидима.
Конкретният модел, функциите и необходимите финансови ресурси за обезпечаване
работата на ЕИТ ще бъдат конкретизирани и
определени в специалния закон след обсъждане с всички заинтересовани среди. Мярката
трябва да се осъществи до 1 юли 2016 г.
За покриването на разходите за изпълнение
на възложените функции ЕИТ може да налага
разходоориентирани такси.
За целите на успешната реализация на
ЕИТ е необходимо максимално съдействие
от страна на всички заинтересовани страни,
включително органите на местното самоуправление, националните регулаторни органи, съответно органите на централната
власт, имащи отговорности по отношение на
засегнатите инфраструктури.
1.7. ОРГАНИ ПО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Предвид сложността на предвидените мерки
за намаляване на разходите при изграждането
на високоскоростни електронни съобщителни
мрежи е възможно да възникне спор между
мрежовите оператори по въпроси, свързани
със: достъпа до съществуваща физическа
инфраструктура, включително в сгради; про-
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зрачност по отношение на информацията за
физическата инфраструктура и планираните
строежи; координация на строежи.
Основните усилия на политиката ще бъдат
насочени към превенция, т.е. чрез ясно и устойчиво разписване на конкретните задължения
и процедури в националното законодателство
да се ограничат факторите за възникване на
спор. Ако въпреки това страните не постигнат
споразумение по конкретни условия, права и
задължения, включително цена, когато това
е приложимо, спорът следва да се отнесе до
компетентния съд или ако страните преценят
да отнесат спора за решаване, към някой от
уредените в националното законодателство
извънсъдебни методи (медиация, арбитраж).
В хода на обществените обсъждания на
специалния закон е възможно да се създаде
специален орган за решаване на подобни
спорове, в случай че са налице съответните
ресурсни възможности.
2. ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИТЕ РЕСУРСИ
2.1. РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР
Глобалното развитие на пазара на електронни съобщения и въвеждането на нови
технологии, задоволяващи потребностите на
бизнеса и населението от съвременни, технологичноефективни и качествени съобщителни
и информационни услуги на достъпни цени,
изискват осигуряването на достатъчен хармонизиран честотен ресурс.
Членството на Република България в Европейския съюз налага провежданата национална политика в областта на използването
на радиочестотния спектър да отговаря на
приетата многогодишна програма за политика
в областта на радиочестотния спектър, приета
с Решение 243/2012/EC. С нея се цели чрез
стратегическото планиране и хармонизирането
на използването на спектъра да се гарантира
функционирането на единен вътрешен пазар за
електронните съобщения в Съюза, включващ
технологичното развитие не само в сферата
на съобщенията, но и в научноизследователската дейност, космическото пространство,
транспорта, енергетиката и аудио-визуалните
политики.
Налице е тенденция за експоненциален
растеж на безжичния пренос на данни. Задоволяването на нарастващите нужди от радиочестотен спектър за безжична свързаност се
ограничава от липсата на свободен спектър и от
високата цена, свързана с преразпределението
на радиочестотен спектър за нови приложения.
За задоволяването на нарастващото търсене
и по-ефективното използване от решаващо
значение са нововъведенията. Непрекъснато
нараства необходимостта от използването на
широколентови предложения и за нуждите на
структурите за опазване на обществения ред и
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реагиране при бедствия както на национално,
така и на европейско ниво.
Очакванията са през следващите години
технологичният напредък да даде възможност
на все по-голям брой потребители да споделят
едновременни права на достъп до дадена радиочестотна лента. Регулаторната среда обаче
трябва да позволи това да се осъществи.
В хоризонт до 2018 г. следва да продължи
изпълнението на първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър
в държавите от ЕС, заложена в Решение
№ 243/2012/ЕС, за прилагането на възможно
най-подходящата и облекчена система за даване на разрешения по такъв начин, че да се
постигне максимална гъвкавост и ефикасност
при използването на спектъра. Системата за
издаване на разрешения да се основава на
обективни, прозрачни, недискриминационни
и пропорционални критерии, като осигури за
предприятията, осъществяващи електронни
съобщения, възможно най-много хармонизиран с ЕС радиочестотен спектър, както и
утвърждаване на вторичен пазар на права на
ползването му. При организирането на процедури за подбор за предоставяне на права
за използване на радиочестотния спектър е
необходимо да се съблюдават изискванията
на ЕС за насърчаване на конкуренцията и
инвестициите за използване на радиочестотния спектър като обществено благо, при
осигуряване едновременното съществуване
на нови и вече съществуващи услуги и за
ефикасното използване на мрежи, устройства
и приложения.
Във връзка с това е необходимо да се
ускорят националните действия, свързани с
хармонизирано използване на радиочестотния
спектър в рамките на Европейския съюз и
международните организации, в които членува страната. Това включва продължаване
на насърчаването на достъпността до нови
потребителски продукти и технологии като
гаранция, че потребителите приемат прехода
към цифрови технологии и по-конкретно да
започне предоставянето и използването на
цифровия дивидент. Основният акцент остава
върху хармонизирането на условията за използване на радиочестотния спектър в честотните ленти 790 – 862 MHz, 1900 – 1920 MHz
и 2010 – 2025 MHz и осигуряването на ефективното му използване в честотните ленти
790 – 862 MHz, 880 – 915 MHz, 925 – 960 MHz,
1710 – 1785 MHz, 1805 – 1880 MHz, 1900 –
1980 MHz, 2010 – 2025 MHz, 2110 – 2170 MHz,
2,5 – 2,69 GHz и 3,4 – 3,8 GHz, предвидени за
осъществяване на обществени електронни съобщения, чрез наземни мрежи, позволяващи
предоставянето на електронни съобщителни
услуги.
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Във връзка с хармонизирането и ефективното използване на радиочестотния спектър
приоритетните цели за периода 2015 – 2018 г.
са следните:
Ø
д а се потърсят стимули, включително
регулаторни, за бизнеса с цел използване
на свободния радиочестотен спектър;
Ø
д а се извърши пълното освобождаване
на обхвати 800 MHz и 2,6 GHz.
Важна насока в дейността на регулаторните
органи е предотвратяването на натрупването
на права за ползване на спектъра или т.нар.
„презапасяване“, пораждащо господстващо
положение, както и на последиците от продължителното неизползване на предоставени
права за ползване на честотен ресурс или
неефективното му използване. По отношение на заетия, но практически неизползваем
ресурс, в държавите от ЕС и в рамките на
обсъжданията към Европейската комисия се
разглеждат мерки за съкращаване на сроковете
на издадените разрешения („use it or lose it“)
в случаите, когато не се използва ефективно
ресурсът, което е съпроводено със съответни
компенсационни схеми. Подобни действия
могат да се предприемат от националния регулатор, когато е целесъобразно за целите на
оптимизиране на ползването на ограничения
ресурс. Повишаването на ефективното ползване на ограничения ресурс – радиочестотен
спектър, може да се постигне и в рамките на
законодателна инициатива чрез съкращаване
на сроковете на издадени разрешения след
определен период от време на неизползване
или на неефективно ползване на ресурса,
което може да включва и компенсиране при
предсрочно прекратяване.
Политиката на ЕС насърчава съвместното
използване на радиочестотен спектър на вътрешния пазар за задоволяване на нарастващите
нужди от безжична свързаност. Разглежда се
възможността за постигане на дивидент от
споделяне на ресурси – радиочестотен спектър. Вариант за осигуряване на по-голяма
гъвкавост и повишаване на икономическата
ефективност е съвместното използване на радиочестотния спектър, като се осигури достъп
на неопределен брой независими ползватели
и/или устройства до радиочестотен спектър
в същия честотен диапазон, по едно и също
време и в определен географски регион съгласно добре определен набор от условия.
Това ще стимулира развитието на вътрешния
пазар и ще насърчи появата на нови цифрови
услуги в условия на ефективна конкуренция.
Друг вариант за съвместно използване
на радиочестотния спектър е концепцията
за лицензиран съвместен достъп (Licensed
Shared Access – LSA). Тази концепция представлява издаване на разрешения за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, на ограничен
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брой алтернативни ползватели, който вече
е предоставен на едно или повече предприятия при определени правила за ползване
на съответния честотен ресурс, включени в
разрешенията.
Във връзка с това се разработва хармонизирана рамка, включваща изготвяне и приемане на решения и препоръки на Комитета
по електронни съобщения към ЕК, с които
да се определят хармонизираните технически
и експлоатационни условия за определени
радиочестотни ленти и които да служат като
ръководство за държавите членки при прилагане на LSA концепцията от националните
регулатори.
Важно условие за реализацията на съвместното използване на радиочестотен спектър е
постигането на ползи за всички потребители. Според вижданията в ЕС развитието на
безжични широколентови комуникационни
услу ги с осиг у ряване на едновременното
съществуване на различни приложения се
насочва в дециметровия обхват 470 – 790 MHz.
За прилагане на решенията и препоръките
на ЕС регулаторният орган (подобно на останалите регулатори в ЕС) следва да стимулира
съвместното използване на радиочестотен
спектър, като предприеме действия за:
Ø
в ъвеждане на изисквания за взаимна
отговорност на ползвателите във връзка
с осигуряване на приемливи граници на
смущенията и подходящи стратегии за
намаляването им;
Ø
и нициативи за осигуряване на правна
сигурност по отношение на приложимите
правила и условия, процедури за правоприлагане, прозрачност за допусканията
за съвместимост и правата на защита;
Ø
с ъздаване на стимули за инвестиране в
подобрени технологии, от полза за заварените и допълнителните потребители,
като в същото време се защитава и се
насърчава конкуренцията;
Ø
о пределяне на широки радиочестотни
канали за развиване на RLAN, както и
предоставяне на прогнози за претоварването, за да се повиши предсказуемостта и
надеждността на най-важните споделени
радиочестотни ленти;
Ø
г арантиране, че всяко преминаване от
изключителни права на използване към
съвместно използване засилва конкуренцията от страна на допълнителни
потребители и по-специално не създава
неправомерни конкурентни предимства
за настоящи или бъдещи притежатели
на права.
На национално ниво с оглед изпълнението
на целите на настоящата секторна политика
през периода 2015 – 2018 г. и в съответствие с
решенията на Световната радиоконференция
към МСД, която ще се проведе през 2015 г.,
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ще се извърши актуализация на държавната
политика в областта на управлението на радиочестотния спектър.
2.1.1. Честотен обхват 800 MHz („цифров
дивидент“)
У нас едно от основните предизвикателства
продължава да е освобождаването на радиочестотния обхват 800 MHz (радиочестотната
лента 790 – 862 MHz), т.нар. „цифров дивидент“, който понастоящем, с изключение на
радиочестотната лента 814 – 822 MHz (64-ти
телевизионен канал), се ползва за военни
цели. Същевременно това е и най-привлекателният за бизнеса ресурс за развитие на LTE
услуги в България. По исторически причини
до 1989 г. всички радиокомуникационни и
навигационни средства и системи, които са
въвеж дани на въоръжение в Българската
армия, са предимно съветско производство.
По силата на историческите дадености диапазонът се ползва от Военновъздушните
сили на Българската армия. Това оборудване
работи в радиочестотни ленти, които поради
бързото развитие на безжичните комуникации
са хармонизирани на ниво ЕС за ползване
за граждански нужди. Направени са редица
анализи, предложения и планове, но досега
не е започнало освобождаването. Българската
страна е информирала многократно ЕК за
съществуващия проблем, като е нотифицирала службите на Комисията за ползване
на обхвата за военни цели до изваждане от
употреба на военните системи. Като цяло не
е решен въпросът относно модернизиране на
самолети МИГ-29 във връзка с изпълнението
на поети от Република България ангажименти
за носене на дежурство по „Air Policing“ в
интегрираната система за противовъздушна
отбрана на НАТО. За целта е необходимо да се
постигне политическо решение, като възможен
подход е използването на самолети МИГ-29,
посредством модернизация на авиониката
им, което е равнозначно на осигуряване на
необходимите финансови средства. Освен
това изпълнението на модернизация изисква
технологично време, което обстоятелство е
важно да бъде отчетено.
Наложително е предприемането на конкретни ефективни политически мерки в краткосрочен план, които да обезпечат необходимите
допълнителни средства в годишния бюджет на
Министерството на отбраната за стартиране
на процеса по модернизация на самолети
МИГ-29 или по придобиване на ескадрила
нови изтребители (втори възможен подход) и
освобождаването на заетия ресурс да започне
своевременно, или друго приложимо решение.
2.1.2. Честотен обхват 700 MHz (втори
„цифров дивидент“)
Особен акцент се поставя върху съвместно
използване на обхвата 700 MHz (радиочестотната лента 694 – 790 MHz). Още през 2012 г.
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на Световната конференция на МСД започват
обсъжданията за бъдещото използване на този
радиочестотен спектър. Преобладава мнението, че диапазонът е изключително подходящ
за предоставяне на безжични широколентови
услуги. Притежава по-добри характеристики
за разпространение на сигналите, което би
стимулирало бизнеса да предоставя услуги в
отдалечени и слабо населени райони. През
2013 г. Европейската комисия стартира инициатива за използване на обхват 700 MHz, като
даде мандат на Европейската конференция по
пощи и далекосъобщения да разработи група
от общи минимални изисквания и ограничителни условия за използването на спектъра в
обхват 700 MHz за мобилните широколентови
услуги. В мандата се посочва, че тези условия трябва да са достатъчни, за да позволят
на държавите членки да разгърнат широколентовите мобилни услуги в радиочестотен
обхват 700 MHz. Позицията на Европейската
конференция по пощи и далекосъобщения по
повод мандата ще послужи най-вероятно за
основа на обвързващо решение на ЕК относно
техническите условия за използването на този
спектър за мобилни услуги.
По отношение на радиочестотния обхват
700 MHz министерството проведе обществена консултация относно интереса към предоставяне на този ресурс за развитие на безжични
широколентови услуги. Поради факта, че у
нас в момента обхват 700 MHz се използва
как то за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване, така и за нуждите на
Министерството на отбраната, бяха получени
противоречиви становища, които не се отличават и от световната тенденция за наличие
на противоположните мнения на занимаващите се с радиоразпръскване и интересите на
мобилната индустрия. Резултатите показват,
че представителите на бизнеса в страната все
още не са готови за предприемане на стъпки
за съвместно използване на честотен спектър в обхват 700 MHz. Основните доводи се
свеждат до необходимостта от инвестиции в
оборудване, необходимост от пренастройване и
ограничаване на възможностите за използване
на наличното оборудване, изразени притеснения от очертаващата се конкуренция при
налагането на подхода за съвместно използване
на радиочестотния спектър и др.
В този смисъл от съществено значение
е вземането на глобално решение по време
на Световната радиоконференция на Международния съюз по далекосъобщения през
2015 г. относно предоставянето на обхвата
700 MHz за безжични широколентови услуги
и конкретизирането на датата за осигуряването му. Към момента държавите – членки
на ЕС, обсъждат разпределянето на т.нар.
„втори цифров дивидент“ за мобилни широколентови услуги, както и за широколентови
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предложения за PPDR (Public Protection and
Disaster Relief) системите, като позициите
са ориентирани около предоставянето му до
2020 г., а окончателното му освобождаване от
ползване за целите на радиоразпръскването
да стане най-късно до 2030 г. Този вариант
е свързан и с предвиждане на евентуални
компенсации за предприятията, занимаващи
се с радиоразпръскване. Препоръчително е
националният регулатор да извърши оценка
на ефективността на ползването на обхват
700 MHz за спектъра, определен за граждански нужди, в контекста на възможностите
за бъдещо преразпределение от гледна точка
на потенциалните ползи и в зависимост от
инвеститорския интерес преди провеждането
на следващата Световна радиоконференция.
В зависимост от взетите решения на следващата Световна радиоконференция ще бъдат
направени съответните изменения и допълнения в Националния план за разпределение
на радиочестотния спектър.
2.1.3. Честотни ленти 876 – 880 MHz и
921 – 925 MHz, предназначени за GSM-R (Global
Systems for Mobile Communications – Railway)
Въвеждането на GSM-R стандарт в железопътната мрежа се изисква от задълженията на Република България за прилагане на
единни европейски норми по отношение на
осигуряването на безпрепятствен трансграничен железопътен транспорт и оперативна
съвместимост (директиви 96/48/ЕО и 2001/16/
ЕО за оперативна съвместимост на трансевропейската високоскоростна и конвенционална железопътна система) и техническата
необходимост от осигуряване на диспечерски
влакови радиовръзки в изпълнение на действащите нормативни разпоредби за безопасност на движението на влаковете. За целта е
осигурен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, и са проведени тестове. Предстои
поетапно изграждане на клетъчната мрежа
от подвижната радиослужба за железопътни
приложения (GSM-R) за покриване на територията на цялата страна. С освобождаването
на този ресурс ще бъде разрешен дългосрочно
въпросът относно развитието на GSM-R в
други жп участъци в рамките на следващия
програмен период.
2.1.4. Честотни обхвати 900 MHz, 1800 MHz,
2 GHz и радиочестотни ленти 2,5 – 2,69 GHz
и 3,6 – 3,8 GHz
Понастоящем целият честотен ресурс в
обхват 900 MHz е предоставен за ползване от
безжични широколентови услуги. Налице е
свободен честотен ресурс в следните радиочестотни обхвати: 1800 MHz, 2 GHz и радиочестотната лента 3,6 – 3,8 GHz, което произтича
от пазарната и икономическата ситуация.
Независимо от това препоръчително е да се
обсъдят с бизнеса възможни решения и да се
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предложат регулаторни мерки за стимулиране
на ползването на незаетия ресурс от гледна
точка на неговата ефективност.
В края на 2014 г. приключи освобождаването от Националната служба за охрана на
обхвата 2,5 – 2,69 GHz, предвиден за безжичен
широколентов достъп, включително и за LTE,
в четири големи града в страната – София,
Варна, Бургас и Благоевград, а след 31 август
2015 г. ще бъде възможен достъпът на територията на цялата страна.
2.2. ПОЗИЦИИ НА ГЕОСТАЦИОНАРНАТА
ОРБИТА
За успешното осъществяване на международния координационен процес от ключово
значение е проактивното сътрудничество от
страна на заинтересованите предприятия. За
целта е разработена процедура за осъществяване на кореспонденция при осъществяване
на международна координация на спътникови
системи на геостационарната орбита, която да
следват предприятията, регулаторът и министерството, когато е необходимо. Разработената
процедура е насочена към подобряване на
взаимодействието между заинтересованите
страни на национално ниво, като са взети под
внимание компетенциите на ангажираните
институции при провеждане на международна
координация на позициите на геостационарна орбита и радиочестотните назначения
за съответните спътникови системи след
публикуване на двуседмичния циркуляр на
Бюрото по радиосъобщения към Сектора по
радиосъобщения на МСД за международната информация за честотите BRIFIC (BR
International Frequency). Съгласно процедурата
международната координация се извършава
от регулатора, като се отчете становището
на заинтересованото предприятие, предоставящо електронни съобщителни мрежи и/или
услуги. На ниво политикоопределящи органи
възражения от страна на българската администрация срещу евентуални радиосмущения
от чужди спътникови системи чрез изходяща
писмена кореспонденция се подават от министерството съгласувано с предприятието до
съответната нотифицираща администрация
до изтичане на регламентирания четиримесечен срок за представяне на възражения
по съответния BRIFIC с оглед защита на
националния интерес. Регулаторният орган
е упълномощен за работа със специализирания софтуер на Бюрото по радиосъобщения
към МСД – SpaceCom, чрез който може да
изпраща електронни възражения, когато това
е необходимо.
Таксите, които се заплащат на МСД за
спътниковите заявки, са определени с Решение
№ 482 на Съвета на МСД. Допълнителните
заявки за провеждане на извънпланова координация се заплащат от заинтересованите предприятия, предоставящи електронни
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съобщителни мрежи и/или услуги. Съгласно
изискванията на Решение № 482 всяка държава
членка има право на една безплатна публикация в годината, като администрацията сама
посочва коя заявка да се счита за безплатна.
С цел равнопоставеност на предприятията
при евентуално желание от страна на повече
от едно предприятие за подаване на заявка
до МСД ежегодното еднократно право на
безплатна спътникова заявка се предоставя
на ротационен принцип.
През следващия четиригодишен период
следва да се наблегне върху ефективността
на взаимодействието между КРС, предприятията, министерството и МСД с цел успешно
приключване на започналите регулаторни
процедури по международна координация
на спътникови системи на геостационарната
орбита.
2.3. НОМЕРА
2.3.1. Единен европейски номер за спешни
повиквания „112“
Регулаторна рамка 2009 изисква предприемане на мерки за осигуряване на достъп до
Единния европейски номер (ЕЕН) за спешни
повиквания „112“ за всички крайни потребители. В България успешно беше реализирана
и вече широко се използва Националната
система за спешни повик вани я с единен
европейски номер „112“.
Осъществяването, обработката и приемането на повиквания към спешен номер „112“
са обект на редица европейски стандартизационни документи за гарантиране на тяхната
приоритизация, надеждност на повикването,
определяне на местоположението на викащия,
но те се отнасят само за гласови повиквания.
Развитието на технологиите и навлизането
в ежедневието на електронни съобщителни
услуги, различни от традиционните телефонни
услуги, изисква създаване на възможности
за използването им и за осъществяване на
спешни повиквания. За подпомагане на този
процес се разработват стандарти, които да
установят критерии към формирането и обработката на спешни повиквания към „112“ и
чрез ІР базирани мрежи с възможност за определяне на местонахождението на викащия.
Понастоящем прилагането на надеждно
техническо решение за въвеждането на възможност за изпращане на SMS към номер
за спешни повиквания „112“ практически е
трудно изпълнимо, тъй като получаването
му не може да бъде приоритизирано и гарантирано.
Предвид това в Закона за Националната
система за спешни повиквания с единен европейски номер „112“ е препоръчително да
се направят изменения, които да регламентират осъществяване на спешни повиквания
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към ЕЕН освен чрез гласови повиквания и
чрез кратко текстово съобщение (SMS) или
посредством други подходящи способи.
В отговор на засилените изисквания по
отношение на достъпа до ЕЕН на хора с увреждания, така че те да могат да ползват тези
услуги равнопоставено на другите граждани,
се работи както по разработване и предлагане на крайни устройства със специализирани функции и характеристики, така и по
необходимите промени във функционалните
мрежови възможности. Съществен напредък
е постигнат в редица държави – членки на
ЕС, за използване и на кратко текстово съобщение (SMS) за осъществяване на спешни
повиквания от хора с говорни и/или слухови
увреждания 26 , но България не е сред тях.
Необходимо е през следващите години
да се обърне специално внимание на хората
с увреждания и да бъдат положени усилия
за гарантиране осигуряването на достъп до
обществени телефонни услуги и доколкото е
възможно, ползването на текстови съобщения,
подобни на осигурените за другите крайни
потребители. В процеса е съществено участието на всички предприятия, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, както и на министерства и
неправителствени организации, имащи отношение към функциониране на системата
за спешни повиквания „112“.
2.3.2. Система за спешни повиквания от
превозни средства „eСall“
Европейската комисия прие като приоритетна мярка хармонизирано въвеждане в ЕС
на услугата eCall в електронните съобщителни
мрежи за предаване от превозни средства
на спешни повиквания с цел значително да
бъдат смекчени последиците от пътнотранспортни произшествия, да се намали броят на
смъртните случаи и на сериозността на нараняванията вследствие на пътни злополуки 27.
В превозните средства в Европа следва да е
монтирана бордова система, която при удар
да се задейства автоматично или ръчно и да
излъчи чрез мобилните мрежи повикване към
службите за спешна помощ, включително и
стандартизиран минимален набор от данни.
Република България подкрепя европейската инициатива за хармонизирано въвеждане
на общоевропейска система еCall, като ще се
положат усилия за осигуряване на условия за
предоставяне на тези услуги на територията
на страната.
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/implementation-european-emergency-number-112-%E2%80%93results-sixth-data-gathering-round
27
ОВ L 303/22.11.2011 г. Препоръка на Комисията от
8.9.2011 г. относно подкрепата за обхващаща целия
ЕС услуга еCall в електронните съобщителни мрежи за предаване от превозни средства на спешни
повиквания на телефонен номер 112 (еCall).
26
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Във връзка с това беше приет пакет документи, с които да се гарантира създаването
на eCall система, чрез която да се предоставя достъпна оперативносъвместима услуга
непрекъснато в цяла Европа:
Ø
Д иректива 2010/40/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение
на хармонизираното предоставяне на
оперативносъвместима в целия Съюз
услуга eCall 28;
Ø
П репоръка 2011/750/ЕС на Комисията относно подкрепата за обхващаща
целия ЕС услуга eCall в електронните
съобщителни мрежи за предаване от
превозни средства на спешни повиквания на телефонен номер 112 (еCall)29
(Препоръката);
Ø
Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013
на Комисията от 26 ноември 2012 г. за
допълване на Директива 2010/40/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на хармонизираното
предоставяне на оперативносъвместима
система eCall в целия ЕС 30 ;
Ø
Решение № 585/2014/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.
за въвеждането на оперативно съвместимата в целия Съюз услуга eCall 31.
В изпълнение на изискванията, залегнали в посочените документи, е необходимо
в България да бъде създадена организация
за спешно реагиране при повиквания eCall
по начин, който най-добре съответства на
на ли чната инфраст ру к т у ра от сл у жби за
спешно реагиране. Най-късно до 1 октомври
2017 г. на територията на България следва
да е изградена инфраструктурата за центровете за приемане на спешни повиквания по
системата eCall.
Системата трябва да гарантира непрекъснатост на услугата, както и оперативна
съвместимост при предаването на гласово/
звуково повикване и на минимален набор от
данни, генерирани от бордовата система eCall
на превозното средство, включително точното
място и време на злополуката. Предаването
на данни трябва да е в съответствие с изискванията за защита на правото на неприкосновеност на личния живот и на правото
на защита на личните данни на засегнатия
потребител. За целта следва да бъдат приети
правила за работата на мобилните оператори
при обработване на еCall повикванията.
В изпълнение на Препоръката до 31 декември 2014 г. мобилните оператори, опериращи на територията на Република България,
въведоха механизъм за използване на eCall
дискриминатор в мрежите си, което е предпоставка за функционирането на системата.
28
29
30
31

ОВ,
ОВ,
ОВ,
ОВ,

L 207/6.8.2010 г.
L 303/22.11.2011 г.
L 91/3.4.2013 г.
L 164/3.6.2014 г.
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Делегираният регламент за еCall 32 установява общите спецификации за модернизирането на инфраструктурата на центровете за
приемане на спешни повиквания, необходима
за правилното приемане и обработване на
повиквания по системата eCall на номер 112,
с цел гарантиране на съгласуваността, оперативната съвместимост и непрекъснатостта
на хармонизираната услуга eCall, обхващаща
целия Съюз.
Цялостното координиране и последователно въвеждане на системата в ЕС включва
прилагане на три вида мерки: монтиране на
специфична система в превозните средства,
способност на операторите на мобилни мрежи
да предават съобщенията в определен формат
и накрая, осигуряване на капацитет на центровете за приемане на спешни повиквания да
обработват съобщенията и да ги пренасочват
към ЕЕН 112.
За изпълнение на този ангажимент в процес
на разработване са национални правила, съгласно които да се осъществяват и обработват
повикванията, да се осъществява контролът и
възможните мерки при евентуални нарушения,
от системата eCall.
С цел подготовката на eCall в страната Република България се включи във втория етап
на проекта HeERO (Harmonised eCall European
Pilot), в рамките на който бяха разработени
бордови устройства за автомобилите IVS (In
Vehicle System), система за приемане на eCall
в центровете 112. Резултатите от проведените
тестове за функционирането на системата са
много добри. Очаква се проектът да бъде
продължен под наименованието I-HeERO, за
който Република България е заявила желание
да участва. В рамките на проекта се предвижда
цялостно реализиране на eCall центрове 112
в страната, както и разработване и тестване
на устройства за мотоциклети и тежки пътни
превозни средства.
2.3.3. Хармонизирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост от
обхвата „116“
С оглед гарантиране предоставянето на
хармонизирани услуги със социална значимост
на територията на Република България при
спазване на принципите на прозрачност и
равнопоставеност е необходимо държавните
институции – Министерство на вътрешните
работи, Министерство на труда и социалната
политика, Министерство на здравеопазването,
съгласувано с КРС да изготвят критерии за
оценяване на надеждността и финансовата
обезпеченост на организациите, които желаят
Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013 на Комисията от 26 ноември 2012 година за допълване на
Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на хармонизираното
предоставяне на оперативно съвместима система
eCall в целия ЕС (ОВ, L 91/3.4.2013 г.).
32
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да предоставят услуги чрез номера от обхвата
„116“ по отношение на: „116123“ – горещи линии за емоционална подкрепа, „116006“ – гореща линия за жертви на престъпления, и
„116117“ – служба за неспешни медицински
повиквания. Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
оказва съдействие чрез проучване на приложимите практики в останалите държави – членки
на ЕС, в рамките на Комитета по съобщения
към ЕК, където се разглеждат въпросите за
хармонизираните номера за хармонизирани
услуги със социална значимост.
Това включва продължаване на усилията
от всички заинтересовани правителствени и
неправителствени институции за повишаване
на информираността на българските граждани
относно действащите номера и възможностите,
които те предоставят.
Все още остават свободни 3 от резервираните номера („116123“, „116006“ и „116117“),
което ще изисква продължаване на усилията за популяризиране и за намиране на
оптимални решения относно организацията,
която да предоставя дадената услуга, форми
на финансиране, параметри на услугата и др.
3. РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
3.1. НАЗЕМНО ЦИФРОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Наземното разпространение на звукови
сигнали продължава да бъде сред най-важните източници на информация, достъпни
за гражданите, и в това си качество е важен
фактор при формирането на ценностната система и мнението на хората. То продължава да
осигурява многообразен набор от безплатни
програми, допринася за медийния плурализъм,
културното и езиковото многообразие и свободата на словото и утвърждава конкуренцията
между доставчиците на медийни услуги.
Наземното радиоразпръскване в страната
се осъществява в определените от Националния план за разпределение на радиочестотния спектър обхвати с използване най-вече
на класическите аналогови технологии. За
това способства реалният пазар, осигуряващ
на потребителите евтини радиоприемници,
често комбинирани с допълнителни удобства,
като RDS (Radio Data System) и музикални
устройства – плейъри с възможност за възпроизвеждане на музикални файлове чрез
използване на външни носители.
Към момен та нашата ст рана все още
изостава с внедряването на системите за цифровото радиоразпръскване. Като подходящ
се предвижда плавният преход от аналогово
към цифрово радиоразпръскване, в който
цифровите и аналоговите мрежи да съществуват паралелно. Този подход следва да доведе и до постепенното насищане на пазара
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на приемни устройства на приемливи цени
за цифрово радиоразпръскване по системата
DAB (Digital Audio Broadcasting) и DRM (Digital
Radio Mondiale).
С въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване част от радиопрограмите се разпространяват съвместно
с телевизионните програми с използване на
възможностите на цифровите мултиплекси. В
изпълнение на приетите политики, стратегии
и планове са стартирани проекти за цифрово
разпространение на радиопрограми. Все повече потребителите използват възможностите
на безжичния (Wi-Fi) интернет за IP радио.
Преминаването към наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали ще осигури
приемане на радиопрограми с високо качество
и възможност за използване на честотните
обхвати на средни, къси и ултракъси вълни.
Следва да се отбележи, че при цифровото
радио не съществува силен икономически
интерес като оползотворяването на цифров дивидент. Една от важните ползи за обществото
при внедряването на цифровото радио е осъществяването на разнообразие на национално
и местно равнище. Във връзка с това в препоръките на Европейския съюз се акцентира
върху обществения интерес. Разглежданите
предложения включват въвеждането на единни
стандарти/гъвкава комбинация от стандарти
или микс от платформи, координация на
плановете за преход, регулация, отчитаща
потребностите на местното и регионалното
радиоразпръскване, разглеждане на цифровото
радио като допълнителна услуга в сравнение
с аналоговото, както и включването на алтернативни технологии, като IP базирани системи
за цифрова мултимедия и спътниково радио.
В резултат на организирани от КРС обществени консултации през 2014 г. се установи, че
към момента не е налице конкретен интерес
относно въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в обхвати
174 – 230 MHz и 526,5 – 1606,5 kHz. Проявен е
принципен интерес за въвеждане на наземно
цифрово радиоразпръскване на радиопрограми
в обхват 174 – 230 MHz, като предпочитаната
технология е T-DAB+.
Като член на Европейския съюз Република България се присъединява към приетите
решения и препоръки за хармонизиране и
перспективите за развитието на различните
радиочестотни обхвати. Предвиждат се следните насоки за бъдещо развитие:
Ø
в радиочестотен обхват 526,5 – 1606,5 kHz
да продължи работата за развитие на
национални, регионални и локални наземни цифрови мрежи за радиоразпръскване чрез изграждане на маломощни
синхронни подмрежи за средновълновия
обхват;
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Ø
в ра д иочес т о т ен обх ват 3950,0 –
26100,0 kHz да продължи работата за
развитие на цифрови мрежи за късовълновия обхват;
Ø
о бхват ІІ (87,5 – 108 MHz) ще продължи
да се използва като ключов за аналоговото ЧМ звуково радиоразпръскване;
сред всички радиоуслуги ЧМ обхватът е
най-важен за търговските постъпления
на предприятията, а пък и предпочитан
от слушателите;
Ø
о бхват ІІІ (174 – 230 MHz) остава основен
за внедряването на цифровото радиоразпръскване за семейството на DAB
стандартите (T-DAB, T-DAB+, T-DMB),
утвърдени от Европейския институт за
стандарти в далекосъобщенията (ETSI).
През следващите години следва националният регулатор да продължи периодично да
проучва чрез обществени консултации пазарния интерес за изграждане на национална
обществена мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване по стандарта Т-DAB (Terrestrial
Digital Audio Broadcasting). За реализиране на
тази възможност за България са защитени
34 радиочестотни разпределения в обхват
(174 – 230 MHz). В периода до извършването
на прехода у нас националните регулаторни
органи – Комисията за регулиране на съобщенията и Съветът за електронни медии,
следва да следят за осигуряване на декларираното процентно покритие от аналоговите
радиооператори независимо от наложената
техническа модернизация, за да не бъдат
лишени радиослушателите от приемане на
радиопрограми, конкретно, програмите на
общественото радио – Българското национално радио.
3.2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ
УСЛУГИ
3.2.1. Развитие на наземното цифрово
телевизионно радиоразпръскване
В България е завършен преходът от аналогово към цифрово наземно телевизионно
радиоразпръскване. Използваната цифрова
технология дава възможност за ефективно
и ефикасно използване на радиочестотния
спектър, като чрез използване на подходящи
методи на компресия позволява в лентата
на един аналогов канал да се излъчват до 8
телевизионни канала със стандартна резолюция (SD). Наред с това се предлага по-добро
качество на картината и звука и по-надеждно
приемане на сигнала. Налице са и технически възможности за портативно и мобилно
приемане, обогатяване на съдържанието с
аудиоописание, аудиосубтитри, специализирани субтитри, възможност за добавяне на
допълнителни информационни услуги.
Изг ра дените елек т ронни съобщителни
мрежи за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване разпространяват и теле-
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визионни програми с висока разделителна
способност по стандарта HDTV. Разпространението на HD програми изисква по-широка
честотна лента, поради което броят на програмите, излъчвани на един телевизионен
канал, би намалял наполовина. Практически
това означава необходимост от използване
на допълнителен честотен спектър.
Необходимо е да се отбележи, че част от
честотния спектър на телевизионното радиоразпръскване попада в обхвата на „цифровия
дивидент“ – обхват 800 MHz (790 – 862 MHz).
Последният е определен за бъдещото използване в съответствие с хармонизираните
техническ и услови я и Решение 243/2012/
ЕС за мобилни приложения, разширяване
обхвата на MHP (мултимедийна вътрешна
(домашна) платформа) базираните услуги
или паневропейски услуги в съответствие с
политиката на Европейския съюз за усвояване на „цифровия дивидент“.
За да може наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване да продължи да е
алтернатива на приемането от спътникови
и кабелни мрежи чрез увеличаване броя на
излъчваните безплатни програми, следва
да се полагат усилия за създаване на условия за въвеждане на нови, предлагани на
пазара технологични решения. Едно от тях
е възможността за въвеждане използването
на следващо поколение стандарт – DVB-T2.
По своята същност DVB-T2 представлява
цифрова ефирна телевизия от ново измерение. При него компресията е по-голяма и
това позволява преноса и излъчването на
повече програми с висока резолюция на 1
канал. Технологията позволява да се доставя
„кодиран“ сигнал през DVB-T/DVB-T2, което
би било атрактивно за предприятията, разпространяващи платени „премиум“ канали.
При наличие на пазарен интерес въвеждането на DVB-T2 ще наложи закупуване на
ново техническо оборудване за разпространение на цифровия сигнал и телевизионни/
или цифрови приемници с възможност за
ползване на новата технология. Въвеждането
на стандарта DVB-T2, в случай че има заявен
интерес от бизнеса, ще наложи актуализация
на подзаконови актове, включително промяна
на Плана за въвеждане на наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване (DVB-Т)
в Република България. Отчитането на исканията на двете предприятия с издадени
разрешения за реализиране на втория етап
от DVB-Т плана в страната може също да
доведе до актуализация или отмяна на DVB-Т
плана от 2012 г. поради ограничеността на
действието му, а именно – осъществяването
на прехода.
За да се запазят настоящите зрители и да
се привлекат нови, е необходимо цифровото
телевизионно радиоразпръск ване да бъде
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насочено към повишаване както на броя на
телевизионните канали, така и на атрактивността на програмите и да предлага допълнителни услуги. Това може да се постигне
със създаване на условия за въвеждане на
новите технологични решения и стандарти,
като UHDTV (Ultra High Definition Television),
IP T V, моби лно п риема не и пор тат и вно
приемане.
Одобряването от Meж дународния съюз
по да лекосъобщени я на нови я формат с
висока резолюция UHDT V е ст ъпка към
нови техническ и решени я в телевизи ята,
допринасящи за качество с безпрецедентни
досега нива на реализъм.
3.2.2. Насърчаване на телевизионни услуги
по алтернативни технологични платформи
Основната цел на „Програмата в областта на цифровите технологии за Европа“ е
постигане ускоряване на развитието на високоскоростен достъп до интернет, което да
позволи да се извлекат максимални ползи
от наличието на единен цифров пазар за
домакинствата и бизнеса с времеви хоризонт
2015 – 2020 г.
Телевизията по интернет протокол (IPTV)
е технологична платформа, предлагана от
кабелните и мобилните предприятия, и е
обвързана с абонамент. Тя е средство за изпълнение на приоритетите на програмата, в
частност за постигане целите на Националния
план за широколентова инфраструктура за
достъп от следващо поколение.
Дейност та по използване на интернет
протокола в ефирната телевизия като възможност за допълнителни услуги все още е
на етап проучване. Налага се мнението, че
аудио-визуалните услуги все повече ще се
съчетават с услуги за обмен на данни. В тази
насока са и решенията на ЕС. С цел оптимално използване на честотния ресурс обхват
800 MHz (790 – 862 MHz) е определен като
оптимален за покритие на големи райони с
безжични широколентови услуги.
Важно за запазване на ефирното телевизионно излъчване като конкурентна платформа
е по-нататъшното развитие на мобилно приемане и портативно приемане в сгради чрез
въвеждане на технологията DVB-H (Digital
Video Broadcasting – Handheld). Цифрово мобилно радиоразпръскване на телевизионни
сигнали е сфера, в която наземната телевизия
е без конкуренция. Позволява разпространение на телевизионни програми в реално
време. DV B-H използва обх вати V HF-III
(170 – 230 MHz), UHF-IV/V (470 – 862 MHz) и
L (1,452 – 1,492 GHz). DVB-H може да работи
заедно с DVB-T в един и същ мултиплекс.
В следващите години регулаторните органи – Комисията за регулиране на съобщенията и Съветът за електронни медии, следва
да стимулират развитието на технологичните
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платформи за цифрови телевизионни услуги.
За целта е необходимо да се изучава развитието на глобалния телекомуникационен
пазар и да се следят новите технологични
решения. Да се създават условия и стимули
за внедряването им в унисон с общия европейски пазар при запазване условията на
конк у рентоспособност и възпреп ятстване
възможностите за създаване на господстващо положение за определена технологична
п латформа, вк лючи телно с п ред ложени я
за обсъждане на конкретни законодателни
инициативи.
3.3. РАЗВИТИЕ НА МОБИЛНИ МРЕЖИ.
БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ И ШИРОКОЛЕНТОВИ УСЛУГИ
В унисон със световните тенденции мобилните мрежи и услуги в Република България са водещи на електронния съобщителен
пазар. В последните години предприятията,
предоставящи мобилни услуги, активно предлагат на потребителите нови приложения
на атрактивни цени в условията на усилена
конкуренция вследствие на все по-наситения
пазар. За това допринася и пазарът на крайни
устройства, където значително се понижиха
цените на апарати с 3G възможности. Достъпът до интернет през мобилните телефони
осигурява редица екстри на потребителите,
включително редуциране на таксите чрез
използване на услугите, като Skype, Viber
и WhatsApp.
Пренасищането на пазара и търсенето на
нови услуги от потребителите води до стремеж за внедряване на последните технически
достижения в сферата на мобилните комуникации. В България вече започна внедряването
на четвърто поколение безжични мобилни
мрежи – 4G (fourth generation). При пълно
реализиране на технологията се очаква 4G
мрежите да са най-малко четири пъти побързи от 3G. 4G мрежите са проектирани да
поддържат максимална скорост на обмен на
данни до 100 Mbps, но изискват по-широка
честотна лента – 20 MHz. Архитектурата им
е пригодена специално за пренос на данни,
което за потребителите означава по-високи
скорости и интерактивни услуги от рода на
онлайн игри и др.
Масовото навлизане в световен план на 4G
услуги е свързано с налагането на стандарти,
като WiMA X (Worldwide Interoperability for
Microwave Access), LTE (Long Term Evolution)
и подобрените им версии – LTE-Advanced и
WiMax 2. Последните предлагат скорости
о т поря д ък а на 1 Gbps. Дру г и т ех ноло гии – кандидати за 4G, са UMB (Ultra Mobile
Broadband), Flash-OFDM и Mobile Broadband
Wireless Access (MBWA). Все пак в световен
мащаб услугите от четвърто поколение се
развиват основно в големите градове и про-
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дължава търсенето им да е колебливо във
всички останали региони.
Внедряването на нови технологии е свързано с необходимостта от осигуряване на
по-широк честотен спектър и усвояване на
хармонизираните честотни ленти, определени от ITU и решенията на ЕС за мобилни
комуникации. Във връзка с това следва да
продължи своевременното прилагане в българското законодателство на разпоредбите
на решени ята на Европейската комиси я,
свързани с хармонизирането на радиочестотните ленти за наземни системи, осигуряване
на условия за гъвкавост и неутралност при
ползване на радиочестотния спектър. Разгръщането на услуги от четвърто поколение
у нас все още е предизвикателство поради
предпазливост та както на предприятията
за инвестиране в мрежи от гледна точка на
възвръщаемост та на вложените средства,
наличността на свободен честотен ресурс в
предпочитаните обхвати, така и на търсенето
на подобни услуги от потребителите по отношение на цените. Високоскоростният пренос
на данни може да се наложи, предоставян
в пакет с други услуги, сред които гласови.
Необходимо е да продължат усилията на
държавните институции за приоритетно освобождаване на заетите обхвати за насърчаване
на развитието на електронни съобщителни
услуги от четвърто поколение.
Мобилният широколентов достъп е важен
фактор за развитието на електронните съобщения в световен мащаб. В съответствие с
целите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda
for Eu rope“) б е з ж и ч н и я т ш и р око лен т ов
достъп до интернет би могъл да допринесе
значително за икономическото възстановяване и растеж, ако се осигури достатъчно
радиочестотен спектър и се разреши търговия
с цел приспособяване към развитието на
пазара. Програмата в областта на цифровите
технологии за Европа призовава за достъп на
всички граждани на Съюза до широколентова
връзка със скорост поне 30 Mbps до 2020 г.
Дос т ъп ът до безж и чен ш и роколен т ов
интернет в страната се осъществява както
с наземните мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
(мрежи от поколения 2,5G, 3G, 4G), така и
с използването на съвместен и освободен от
разрешителен режим радиочестотен спектър.
Голяма част от обмена на данни със смартфони се маршрутизира през мрежи от вида
Wi-Fi (абревиатура от Wireless Fidelity), като
обменът на данни по такива мрежи нараства
4 – 6 пъти по-бързо, отколкото по мрежи
за мобилна телефония. Използвайки хармонизирани радиочестотни ленти за RLAN,
безжичните широколентови инфраструктури
на базата на технологии Wi-Fi осигуряват ин-
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тернет връзки на достъпна цена и с улеснен
достъп. Това стимулира развитието на услуги
по интернет за реализиране на потенциала
за растеж и спомага за разработване на нови
и напредничави стопански решения.
Предприятията, предоставящи електронни
съобщителни мрежи и/или услуги, разчитат
на радиочестотен спектър за RLAN, който
не е необходимо да бъде индивидуално определен (без издаване на разрешение), за
да разтоварят част от потока от данни с
цел увеличаване на капацитета на мрежата, подобряване на покритието в сгради и
спестяване на разходи.
В съответствие с многогодишната програма на ЕС за политика в област та на
радиочестотния спектър за стратегическото
планиране и хармонизирането на използването на спектър се изисква да се предприемат конкретни стъпки за улесняване на
безжичния пренос на данни за широколентови услуги чрез засилване на гъвкавостта
и прилагане на принципа за технологична
неутралност. Очакванията са по този начин
да се стимулира предоставянето на повече
и по-конкурентни мобилни услуги (широколентови гласови услуги, услуги за предаване
на данни и мултимедийни услуги) на гражданите, освен предлаганите от системите
GSM и UMTS, и насърчаване на иновациите,
като се отчита необходимостта от избягване
на вредни смущения и от гарантиране на
техническото качество на услугата.
В българското законодателство е въведена
европейската регулаторна рамка за по-облекчено регулиране на достъпа до пазара на
електронни съобщителни мрежи и услуги,
което допринася за все по-широкото навлизане на мрежите по технология Wi-Fi. Организиран е свободен достъп до тези мрежи на
много обществени места, с което се очаква
да се стимулира общественият интерес към
широколентовите услуги, създавайки предпоставка за социално сближаване.
Бъдещите действия за насърчаване разработването на нововъведения в безжичните
мрежи съгласно препоръките на ЕС следва да
са насочени към непрекъснато подобряване
на възможностите за хармонизиран достъп
до радиочестотен спектър в незаетите радиочестотни ленти и в предоставените за ползване такива, като се създадат инструменти за
повече съвместно използване на ресурси от
радиочестотен спектър на вътрешния пазар.
За развитие на мобилния широколентов
достъп е целесъобразно регулаторните органи да организират обществени консултации
за определяне нуждите на потребителите,
проучаване на предложения и добри практики за споделяне, определяне на насоки за
осигуряване на ефективното използване на
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радиочестотния спектър и необходимостта от
стандартизация за подпомагане навлизането
на новаторски решения.
За развитие на нововъведения в безжичните мрежи е необходимо да продължи работата
по осигуряване на достатъчно радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде
индивидуално определен (без издаване на
разрешение), хармонизиран на равнището
на ЕС, чрез:
Ø
о сигуряване на условия за съвместно
ползване на радиочестотните ленти,
предназначени за устройствата с малък
обсег на действие, като се прилагат
принципите за неутралност на технологиите и услугите;
Ø
п роучване и оценка на капацитета и потенциалното претоварване на обхватите
2,4 и 5 GHz за разтоварване на потока
от данни;
Ø
р азглеждане на възможности за разпределяне на допълнителен хармонизиран
свободен от разрешения радиочестотен
спектър за радиослужби от вида RLAN
(Wi-Fi) на 5 GHz, както и определяне на
свободни честотни ленти за по-мощни
R L A N уст ройст ва и ра диом реж и от
типа „точка-точка“; предоставянето на
подобна възможност ще бъде от полза
за решаване проблемите на отдалечени
потребители.
4. ГАРАНТИРАНЕ НА НЕУТРАЛНОСТТА
НА МРЕЖАТА
Неутралността на мрежата е принцип, при
който всички електронни съобщения, които
преминават през интернет, се третират еднакво без дискриминация, ограничение или
намеса, независимо от подателя, получателя,
вида, съдържанието, устройството, услугите
или приложението.
Неутралността на мрежата e централна
тема през последните години в редица законодателни инициативи на европейско ниво
в контекста на въвеждане на по-стриктно
регулиране по отношение неутралността на
мрежата.
Позицията, от която се изхожда при разглеждането на въпросите на неутралността
на мрежата, са свързани с тезата, че интернет
дължи голяма част от успеха си на факта,
че през последните десетилетия той се разви като отворена платформа за иновации
с лесен достъп за крайните потребители и
доставчиците на съдържание и приложения.
Основна роля за постигането на този успех
играе и фактът, че развитието на интернет
се осъществява главно на търговска основа
без регулаторна намеса.
Съществуващата регулаторна рамка на
ЕС в областта на електронните съобщения
въвежда някои общи принципи на неутралността на мрежата, целящи да гарантират на
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крайните потребители достъп до информация
и възможност да я разпространяват или да
ползват приложения и услуги по свой избор.
В светлината на последните предложения на ниво ЕС основните усилия ще бъдат
насочени към намиране на баланс между
запазване на отворения характер на интернет и гарантиране на основните права на
потребителите.
Същевременно за определени аспекти на
неутралността на мрежата следва да е възможна намесата на КРС, в случай че възникнат проблеми, свързани със: качеството на
услугите за достъп до интернет в контекста
на неутралността на мрежата; възпиране на
антиконкурентно блокиране или забавяне на
услуги, съдържание или приложения; предотвратяване на необоснована дискриминация
на съдържание или услуги; използване на
подходящи модели и мерки за управление на
трафика; и прозрачност, така че потребителите да са запознати с характеристиките на
услугите и с капацитета, които ползват, и др.
Със засилването на обществения дебат по
въпросите на неутралността на мрежата през
последните години Органът на европейските
регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) разработи редица документи
(насоки, доклади, проучвания и др.), подпомагащи дейността на националните регулаторни
органи. Комисията за регулиране на съобщенията следва да проучи практиките у нас и
да прецени дали е необходимо да приложи
определени европейски практики в рамките
на общите изисквания към предприятията
на базата на документите на ОЕРЕС.
Принципът за неутралност на мрежата
е заложен в регулаторната рамка на ЕС в
област та на елек т ронните съобщени я от
2009 г. и е общовалиден за цялата национална нормативна уредба. Във връзка с това е
препоръчително да се обсъдят възможностите
за последващо преразглеждане, доколкото
е необходимо, на разпоредбите на Закона
за хазарта от гледна точка на принципа за
неутралност на мрежата.
5. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА
КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Действията, които ще бъдат изпълнявани
през периода 2015 – 2018 г., ще са насочени
главно към гарантиране на спазването на вече
въведените мерки за защита на интересите и
правата на потребителите, както и упражняването на ефикасен контрол по спазването на
тези права.
Все още размерът на неустойките при предсрочно прекратяване на договорите затруднява
потребителите да се възползват от конкурентната среда и да сменят доставчика си, когато
това е в техен интерес. В настоящия момент
неустойките, които се изискват при предсрочно
прекратяване на договор, се определят на базата
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на месечните абонаментни такси, дължими
до изтичане на съответния срок. По принцип
предприятията предоставят различни по вид и
размер отстъпки (от абонамента цена за услуги
и от цена на крайни устройства) в рамките
на срочни договори за услуги, като разходите
за посочените отстъпки се възстановяват от
ползване на услугите за определен период от
време. Ползването и предоставянето на тези
отстъпки е обвързано с определена срочност
на договорите.
В съвременното общество преносът, обработката и съхранението на голям обем информация често включват и лични данни на
потребителите и е от изключително значение
потребителите да имат доверие в доставчиците
на услуги, че неприкосновеността на личния
им живот ще бъдат запазена.
Директивата за запазване на данни 33 изисква
от доставчиците на телекомуникационни услуги
да съхраняват информация за трафик и данни
за местоположението, свързани с фиксирана
и мобилна телефония, достъп до интернет,
електронна поща и телефония, за период от
най-малко шест месеца (и не повече от две години), както и да я предоставят при поискване
на правоприлагащите органи за целите на
разследването, разкриването и преследването
на сериозни престъпления и тероризъм.
С решение от 8 април 2014 г. Съдът на ЕС
обяви директивата за недействителна, което
ще наложи внимателен преглед на законовите
разпоредби и тяхното съобразяване с изискванията на Хартата на основните права на ЕС.
Аргументите на Съда в Решението извеждат
на преден план принципния въпрос относно
постигането на баланс.
За подпомагане предотвратяването, разкриването и разследването на тежки престъпления, без това да води до нарушаване правата
на гражданите, и във връзка с образувано
дело на Констит у ционни я съд по искане
на Омбудсмана на Република България за
установяване на противоконституционност
на чл. 250а – 250е, чл. 251 и 251а от Закона
за електронните съобщения следва да бъдат
намерени балансирани решения. Това ще наложи разпоредбите от Закона за електронните
съобщения, въвеждащи Директива 2006/24/
ЕО, да се преразгледат в светлината на Решението на Съда на ЕС от 8 април 2014 г. по
съединени дела C 293/12 и C 594/12, което
обявява Директива 2006/24/ЕО за невалидна,
като се отчетат и изискванията на Хартата на
основните права в Европейския съюз.
Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване
на данни, създадени или обработени във връзка
с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени
съобщителни мрежи и за изменение на Директива
2002/58/EО (L,105/54 от 13.04.2006 г.).
33
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В краткосрочен план следва да се положат
усилия за:
Ø
п овишаване на информираност та на
потребителите относно техните права и
задължения при взаимодействието им с
предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, чрез подходящи
информационни кампании и др.;
Ø
намиране на решение за въвеждане на
разу мен размер на неустойк ите при
предсрочно прекратяване на срочни договори – КРС съгласно правомощията си
следва да анализира практиките относно
формирането на размера на неустойките
и съответно да предложи унифицирано
решение под формата на задължителни
указания към общите условия на договорите; препоръчително е дължимите от
потребителите неустойки да бъдат редуцирани до разумни размери, поносими
за потребителите, но не и в ущърб на
предприятията;
Ø
насърчаване и по-широко популяризиране
на способите за извънсъдебно (алтернативно) решаване на споровете34, при
които водещо е доброволното начало,
включително чрез онлайн механизми за
тяхното решаване35, в резултат на посредничеството на Комисията за защита на
потребителите и Комисията за регулиране
на съобщенията; алтернативното решаване на спорове (АРС) чрез онлайн способи
може да се реализира чрез финансиране
по линията на Структурните фондове на
ЕС.
Съгласно практиката в ЕС механизмите
за алтернативно решаване на спорове са по
принцип по-бързи, по-евтини и по-лесни за
използване от потребителите в сравнение с
решаването на спора по съдебен ред:
– повечето спорове, отнесени до структури
за AРС, се решават в рамките на 90 дни;
– огромна част от процедурите за AРС са
безплатни за потребителите или тяхното
използване не е скъпо.
Съществуването на ефективна извънсъдебна
система следователно може да бъде ключов
мотив за потребителите да се опитат да решат
проблемите си, вместо да ги оставят нерешени.
По своето същество резултатите от AРС
могат да варират от необвързващи препоръки
до решения, които могат да са обвързващи за
предприятието или за двете страни.
Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/
ЕО (ОВ, L 165/18.6.2013 г.).
35
Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове
и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и
Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители) (ОВ, L 165/18.6.2013 г.).
34
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6. РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖ АВНОТО
УПРАВЛЕНИЕ
В периода 2015 – 2018 г. след ва да се
предприемат мерки за развитие на електронните съобщения за нуждите на държавното
управление. Тенденцията за съществено съкращаване на административните разходи в
съчетание с непрекъснатото увеличаване на
количеството на задачите, стоящи пред централната и местната администрация, техният
комплексен характер, както и кратките срокове за решаването им налагат въвеждането
и използването на съвременни ефективни и
ефикасни информационни и комуникационни
технологии. Основни акценти в политиката
на всички технологично развити страни и
Европейския съюз е прилагането на така
наречените облачни технологии и изграждането на „Правителствени облаци“, както
и осигуряването на безопасност и сигурност
на киберпространството.
Развитието на електронните съобщения
за нуждите на държавното управление ще се
извършва в следните направления:
ü фокусиране на предоставянето на електронни съобщения върху услугите и данните
за държавното управление;
ü разширяване на единната електронна
съобщителна мрежа на държавната администрация за свързване на всички държавни и
обществени институции на територията на
България;
ü осигуряване на необходимите нива на
мрежова и информационна сигурност.
По отношение на електронните съобщителни мрежи за нуждите на държавното управление през следващия период е необходимо
да се реализират следните мерки:
ü разработване и приемане на национална
стратегия за прилагане на облачните информационни технологии в държавното управление и пътна карта със срокове и етапи за
прилагането є;
ü разработване и приемане на правната
рамка за прилагане на облачните информационни технологии в държавното управление;
ü дефиниране на функциите, ресурсите
и задълженията на държавен системен администратор на облачни и базови услуги за
нуждите на електронното управление;
ü разработване на базови пакети от облачни
услуги;
ü изграждане и развитие на центрове за
данни, резервни центрове и центрове за възстановяване.
Разширяването на единната електронна
съобщителна мрежа на държавната администрация следва да продължи с ускорени
темпове за постигане на следните цели:
ü включване на администрациите на всички 264 общини и териториалните структури
на всички държавни органи и организации;
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ü продължаване на интеграцията на единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация с частните електронни
съобщителни мрежи на държавни органи и
организации и с държавни предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги, на
основата на концепцията за отворени мрежи;
ü повишаване на скоростите на пренос и
осигуряване на широколентов достъп във все
повече населени места.
През следващите години следва да продължат усилията за установяване на адекватни
нива на мрежова и информационна сигурност
на национално равнище, за което е необходимо:
ü разработване и приемане на Национална
стратегия за киберсигурност с активната ангажираност на всички заинтересовани страни;
ü наличие на пълноценно функциониращ
национален екип за незабавно реагиране при
инциденти и създаването на такива екипи от
операторите на критични инфраструктури;
ü участие в изграждане на европейска мрежа за сътрудничество в областта на мрежова
и информационна сигурност и изграждане на
национална такава;
ü разработване и прилагане на „Изисквания за сигурност и уведомяване за инциденти в мрежова и информационна сигурност“,
отнасящи се до публичната администрация и
до „участниците на пазара“ (или операторите
на критични инфраструктури);
ü последователно прилагане на стандарти
и/или спецификации, касаещи мрежова и
информационна сигурност.
Развитието на електронните съобщения
за нуждите на държавното управление ще
осигури качество и сигурност на услугите и
минимизиране на обществените разходи.
7. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА
ДОСТЪПНОСТ
През следващите четири години усилията
ще са насочени към приключване на работата
по законодателното предложение за директива
на Европейския парламент и на Съвета относно
достъпността на уебсайтовете на органите от
обществения сектор и въвеждането на неговите
изисквания в националното законодателство.
В повечето от държавите членки вече има
влязло в сила законодателство или са предприети други мерки относно достъпността на
уебсайтовете. Нехармонизираните национални
подходи за достъпност на уебсайтовете обаче
създават пречки във вътрешния пазар.
С директивата се цели сближаване на националните разпоредби на държавите членки
относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор, като се определят
хармонизирани изисквания. Установяват се
правила за достъпност на съдържанието на
уебсайтовете, принадлежащи на органи от обществения сектор. Въвежда се презумпция за
съответствие с хармонизираните стандарти или
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на части от тях. Изискванията за достъпност
са технологично неутрални, за да не се възпрепятстват иновациите. Основно изискване
е осигуряване на оперативната съвместимост,
основана на всеобщо възприети и използвани
спецификации, които осигуряват максимална
съвместимост на уебсъдържанието с настоящите и с бъдещите потребителски агенти.
Съществен аспект на законодателното
предложение е необходимостта от осигуряване на финансови ресурси за адаптиране на
действащите уебсайтове към изискванията за
достъпност. Това налага внимателна преценка
на ползите и разходите в процеса на обсъждане на документа, както и на сроковете за
прилагане на директивата, така че окончателно приетите мерки да бъдат осъществими на
национално ниво – централно и общинско.
Предлаганият проект на директива ще
подпомогне в значителна степен изпълнението
на целите на редица стратегически документи, приети в последната година в България:
общата и секторните стратегии за електронно
управление на Република България, актуализираната Национална стратегия за развитие
на широколентовия достъп, Националната
програма за развитие „България 2020“, Националната програма „Цифрова България 2015“,
Националната концепция за пространствено
развитие, Стратегия за осигуряване на равни
възможности на хората с увреждания и др.
Успоредно с това в изпълнение на изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и на Закона за електронните съобщения
следва да продължи предприемането на мерки
за насърчаване равнопоставеността на достъпа
им до съвременни технологии в подходящ за
тях формат без допълнителни разходи, като
например лицата със зрителни увреждания да
бъдат освободени от такса при получаване на
гласови услуги от информационните центрове
на предприятията, предоставящи електронни
съобщителни мрежи и/или услуги.
IV. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ
НА РЕШЕНИЯ В РАБОТНИТЕ ОРГАНИ НА
ЕС И РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
С МЕЖУНАРОДНИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
В условията на динамично развиващия се
сектор на електронните съобщения все по-голямо значение придобива прякото взаимодействие
на МТИТС с европейските и с международните
институции. Участието в процеса на вземане
на решения към органите и институциите на
ЕС допринася за въвеждането и използването
в националната практика на най-добрите регулаторни европейски и международни подходи/
практики. В бъдеще следва да продължи да
се насърчава активното и пряко участие на
заинтересованите страни от сектора в обществените консултации по ключови законодателни
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предложения (в т.ч. по зелени книги, бели
книги, при изготвянето на национални позиции), организирани от институциите на ЕС
или от МТИТС, включително чрез специално
създадения за целта Консултативен център
към Министерския съвет (http://www.euaffairs.
government.bg/page.php?c=23).
В периода до 2018 г. включително всеобща
цел ще продължава да бъде изграждането на
единния цифров пазар и премахването на
бариерите, които препятстват европейските
потребители и бизнес при ефективното им
участие в цифровата икономика. Ето защо
по време на новия мандат на Европейската
комисия ще се предприемат следните стъпки:
ü  
Законодателство на ЕС, което да насърчава цифровата трансформация на европейския
бизнес. За да се постигне тази цел, е необходимо основният принцип за превръщане на
законодателството в „цифрово по подразбиране“
да бъде припознат, официализиран и въведен
в съответните насоки на Европейската комисия за оценка на въздействието на нейните
законодателни предложения.
ü  
Фокусиране на усилията върху ползите
от синергията между различните видове физическа инфраструктура (водоснабдителна,
газоснабдителна, електроразпределителна и
електронна съобщителна), което ще доведе
до разгръщането на интелигентни мрежи,
по-добро планиране на строителния процес
и по-малко щети за хората и околната среда
при строително-монтажните работи; координирано издаване на разрешения; по-евтино изграждане на мрежи при споделяне на
строителните разходи и нови бизнес модели
при наличие на достъп до определена минимална информация. Съгласно изчисленията
на Европейската комисия по този начин ще
бъдат спестени не по-малко от 20 – 30 на
сто от капиталовите разходи за строителномонтажни работи.
ü  
Насърчаване на развитието на единния
цифров пазар, укрепване на единния пазар
за услуги, както и своевременно, правилно
въвеждане, прилагане и изпълнение на законодателството в областта на единния пазар.
През следващия четиригодишен период институциите на ЕС в партньорство с държавите
членки и с частния сектор е предвидено да
работят върху доизграждането и усъвършенстването на европейските инфраструктури в светлината на преразглеждането на Стратегията за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
„Европа 2020“ и изработването на новата
цифрова политика на Съюза. Тази година се
очаква ЕК да представи своите предложения
за преразглеждане на регулаторната рамка
в областта на електронните съобщения от
2009 г., като в този процес да могат да се
включат всички заинтересовани страни в ЕС
посредством обществени консултации.

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

Участието на представители на МТИТС в
работата на органите и институциите на ЕС
(комитети и групи в областта на електронните
съобщения), МСД, СЕРТ и други международни организации, включително в процеса
на подготовка на световните и/или регионалните конференции, асамблеи и форуми, е
възможност за пряко представяне и защита на
националните позиции при подготовката на
различни европейски и международни документи, обмяна на опит и сътрудничество при
прилагане на европейското право в сектора.
Ролята на страната ни, в т.ч. на МТИТС,
в работата на органите на ЕС ще придобие
нови измерения и значимост по време на
предстоящото председателство на Република
България на Съвета на ЕС през второто полугодие на 2018 г. За успешното му реализиране ще се разчита изключително много на
пълноценното включване и сътрудничество
с всички заинтересовани институции и организации, които имат отношение към сектор
електронни съобщения.
От съществено значение при провеждането
на политиката в областта на електронните
съобщения е партнирането с неправителствени
структури, браншови и бизнес организации,
работещи в сектора на информационните и
комуникационните технологии, организации,
защитаващи интересите на потребителите,
нау чни те и ака деми чни те среди с оглед
стимулиране на равнопоставено и ефективно сътрудничество, обмен на информация,
идеи и добри практики в сектора. Неправителственият сектор изпълнява ключова
роля в осъществяването на принципите на
демократично участие, индикатор за което е
признаването им за равностойни партньори
във взаимоотношенията между институциите
и в изграждането на гражданското общество.
Държавната политика е насочена към активно взаимодействие с неправителствените
организации в различни формати на сътрудничество – консултативни съвети, съвместни
работни групи, комисии, форуми, конференции
и експертни срещи.
Взаимодействието меж д у държавата и
неправителствените организации дава възможност за обединяване на усилията им чрез
провеждане на съгласувани и целенасочени
съвместни дейности по осигуряване повишаването на ефективността, както и оказване на
експертна помощ при разработване и провеждане на общи инициативи и дейности. По този
начин се повишава степента на информираност
на обществото, като се гарантира спазването
на принципите на обективност, прозрачност,
пропорционалност и равнопоставеност на
действията на държавните институции и се
създават възможности за правна сигурност и
за информиран избор на гражданите.
1822

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ВЪТРЕШНО СПОРАЗУМЕНИЕ

между представителите на правителствата на
държавите – членки на Европейския съюз,
заседаващи в рамките на Съвета, относно
финансирането на помощта от Европейския
съюз съгласно многогодишната финансова
рамка за периода 2014 – 2020 г. в съответствие
със Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС
и за разпределението на финансовата помощ
за отвъдморските страни и територии, за
които се прилага част четвърта от Договора
за функционирането на Европейския съюз*
(Ратифицирано със закон, приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. – ДВ,
бр. 91 от 2013 г. В сила за Република България
от 1 март 2015 г.)
Представителите на правителствата на
държавите – членки на Европейския съюз,
заседаващи в рамките на Съвета,
като взеха предвид Договора за Европейския съюз,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
след консултации с Европейската комисия,
след консултации с Европейската инвестиционна банка,
като имат предвид, че:
(1)	Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от
Африка, Карибите и Тихоокеанския
басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави
членки, от друга страна, подписано в
Котону на 23 юни 2000 г.1 и изменено
за първи път в Люксембург на 25 юни
2005 г. 2 и за втори път в Уагадугу на
22 юни 2010 г. 3 („Споразумението за
партньорство АКТБ-ЕС“), предвижда
определяне на финансови протоколи
за всеки петгодишен период.
(2)	На 17 юни 2006 г. представителите на
правителствата на държавите членки,
заседаващи в рамките на Съвета, приеха вътрешно споразумение относно
финансирането на помощта от Общ* В
 ъв връзка с присъединяването на Република
Хърватия към Европейския съюз Вътрешното
споразумение е изменено с Решение (ЕС) 2015/334
на Съвета от 2 март 2015 г. (ОВ L 58, 3.3.2015 г.,
стр. 75).
1
ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
2
ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 4.
3
ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 3.
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ността по многогодишната финансова рамка за периода 2008 – 2013 г. в
съответствие със Споразумението за
партньорство АКТБ – ЕО и относно
разпределянето на финансовата помощ
за отвъдморските страни и територии,
по отношение на които се прилага
четвърта част от Договора за ЕО1. 4
(3)	Решение 2001/822/ЕО на Съвета от
27 ноември 2001 г. за асоцииране на
отвъдморските страни и територии
към Европейската общност 25(„Решение
за отвъдморско асоцииране“) се прилага до 31 декември 2013 г. Затова до
тази дата следва да бъде прието ново
решение.
(4)	За прилагането на Споразумението за
партньорство АКТБ-ЕС и Решението
за отвъдморско асоцииране следва да
бъде създаден 11-и Европейски фонд
за развитие (ЕФР) и следва да се
установи процедура, с която се определят разпределението на средствата
и вноските на държавите членки, с
които се събират тези средства.
(5)	Съюзът и неговите държави членки заедно с държавите от Африка, Карибите
и Тихоокеанския басейн („държавите
от АКТБ“) извършиха в съответствие
с приложение Iб към Споразумението
за партньорство АКТБ-ЕС преглед на
ефективността, съдържащ оценка на
степента на реализация на поетите бюджетни задължения и на плащанията.
(6)	Следва да бъдат определени правилата
за управление на финансовото сътрудничество.
(7)	Към Комисията следва да се създаде Комитет на представителите на
правителствата на държавите членки
(„Комитет на ЕФР“), като подобен
комитет следва да се създаде и към
Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ). Работата на Комисията и ЕИБ
по прилагането на Споразумението
за партньорство АКТБ-ЕС и съответстващите разпоредби на Решението
за отвъдморско асоцииране следва да
бъдат хармонизирани.
(8)	Политиката на Съюза в областта на
сътрудничеството за развитие се ръководи от Целите на хилядолетието за
развитие, приети от Общото събрание
на ООН на 8 септември 2000 г., включително последващите изменения.
(9)	На 22 декември 20 05 г. Съвет ът и
представителите на правителствата
на държавите членки, заседаващи в
рамките на Съвета, Европейския пар1
2

ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.
ОВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1.
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ламент и Комисията, приеха Съвместна
декларация относно политиката на
Европейския съюз за развитие: „Европейският консенсус“3.6
(10)	Н а 9 декември 2010 г. Съветът прие
заключения относно взаимната отчетност и прозрачност – четвърта
глава на Оперативната рамка на ЕС
за ефективност на помощта. Посочените заключения бяха добавени към
консолидирания текст на Оперативната
рамка за ефективност на помощта, като
потвърдиха отново споразуменията
съгласно Парижката декларация за
ефективност на помощта (2005 г.), Кодекса за поведение на ЕС за взаимното
допълване и разделението на труда в
политиката за развитие (2007 г.) и насоките на ЕС за Програмата за действие от Акра (2008 г.). На 14 ноември
2011 г. Съветът прие обща позиция на
ЕС, включително относно Гаранцията
на ЕС за прозрачност и други аспекти
на прозрачността и отчетността, за
Четвъртия форум на високо равнище
относно ефективността на помощта в
Пусан, Южна Корея, който доведе до
заключителния документ от Пусан. ЕС
и неговите държави членки одобриха
заключителния документ от Пусан.
На 14 май 2012 г. Съветът прие заключения относно повишаването на
въздействието на политиката на ЕС
за развитие: програма за промяна и
относно бъдещия подход към бюджетната подкрепа от ЕС за трети държави.
(11)	С ледва да се имат предвид целите
на Официалната помощ за развитие
(ОПР), упоменати в съображение 10.
Когато Комисията се отчита за разходите в рамките на Единадесетия ЕФР
пред държавите членки и Комитета
за подпомагане на развитието към
ОИСР, тя следва да прави разлика
между дейности по ОПР и дейности
извън ОПР.
(12)	Н а 22 декември 2009 г. Съветът прие
зак лючени я о т носно о т ношени я та
между ЕС и отвъдморските страни и
територии (OCT).
(13)	П риложението на настоящото споразумение следва да е в съответствие
с Решение 2010/427/ EС на С ъвета
от 26 юли 2010 г. за определяне на
организаци ята и фу нк ционирането
на Европейската служба за външна
дейност 4.7
(14)	За да се избегне евентуално прекъсване
на финансирането от март до декември
3
4

ОВ С 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
ОВ L 201, 3.8.2010, стр. 30.
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2020 г., е целесъобразно периодът на
прилагане на многогодишната финансова рамка за 11-ия ЕФР да бъде същият
като за многогодишната финансова
рамка за 2014 – 2020 г., приложима
за общия бюджет на Съюза. Затова е
за предпочитане да се запази датата
31 декември 2020 г. като крайна дата
за поети задължения по средства на
11-ия ЕФР, вместо 28 февруари 2020 г.,
която е крайната дата на прилагане
на Споразумението за партньорство
АКТБ-ЕС.
(15)	В съответствие с основните принципи
на Споразумението за партньорство
АКТБ-ЕС целите на 11-ия ЕФР са премахването на бедността, устойчивото
развитие и постепенното интегриране
на държавите от АКТБ в световната икономика. Най-слабо развитите
държави следва да се третират по
специален начин.
(16)	З а подсилване на социално-иконом и ческо т о с ът ру д н и чес т во меж д у
най-отдалечените региони на Съюза
и държавите от АКТБ, както и ОСТ в
Карибите, Западна Африка и Индийския океан, регламентите относно Европейския фонд за регионално развитие
и относно европейското териториално
сътрудничество следва да включват
увеличаване на разпределените средства за такова сътрудничество между
тях за периода 2014 – 2020 г.,
Се споразумяха за следното:
Г л а в а

I

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
Член 1
Ресурси на 11-ия ЕФР
1. Държавите членки създават единадесетия Европейски фонд за развитие, наричан
по-нататък „11-и ЕФР“.
2. Единадесетият ЕФР се състои от:
а)	Сума в размер на EUR 30 506 млн. евро
(на база текущи цени), представляваща
вноски от държавите членки, както
следва:
Държава членка

Алгоритъм
за вноските
(%)

Вноска в евро

Белгия

3,24927

991 222 306

България

0,21853

66 664 762

Чешка република

0,79745

243 270 097

Дания

1,98045

604 156 077

Германия

20,5798

6 278 073 788

Естония

0,08635

26 341 931

ВЕСТНИК
Държава членка
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Алгоритъм
за вноските
(%)

Вноска в евро

Ирландия

0,94006

286 774 704

Гърция

1,50735

459 832 191

Испания

7,93248

2 419 882 349

Франция

17,81269

5 433 939 212

0,22518

68 693 411

Хърватия (*)
Италия

12,53009

3 822 429 255

Кипър

0,11162

34 050 797

Латвия

0,11612

35 423 567

Литва

0,18077

55 145 696

Люксембург

0,25509

77 817 755

Унгария

0,61456

187 477 674

Малта

0,03801

11 595 331

Нидерландия

4,77678

1 457 204 507

Австрия

2,39757

731 402 704

Полша

2,00734

612 359 140

Португалия

1,19679

365 092 757

Румъния

0,71815

219 078 839

Словения

0,22452

68 492 071

Словакия

0,37616

114 751 370

Финландия

1,50909

460 362 995

Швеция

2,93911

896 604 897

14,67862

4 477 859 817

100,00000

30 506 000 000

Обединеното
кралство
ОБЩО

(*) Предполагаем размер.

Сумата от 30 506 млн. евро се предоставя
от влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г., като
от тази сума:
i)	29 089 млн. евро се разпределят за
държавите от АКТБ;
ii)	3 64,5 милиона евро се разпределят за
ОСТ;
iii)	1 052,5 млн. евро се разпределят за
Комисията за обезпечаване на разходите, предвидени съгласно член 6 и
свързани с програмирането и изпълнението на 11-ия ЕФР; от които поне
76,3 милиона евро се разпределят за
Комисията за мерки за подобряване
на въздействието на програмите по
ЕФР, посочени в член 6, параграф 3.
б)	С изключение на безвъзмездните средства
за финансиране на лихвени субсидии
средствата, посочени в приложения І и
Іб към Споразумението за партньорство
АКТБ-ЕС и приложения ІІ А и ІІ Аа към
Решението за отвъдморско асоцииране
и отпуснати по 9-ия и 10-ия ЕФР за
финансиране на ресурсите на инвести-
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ционните механизми не са засегнати от
Решение 2005/446/ЕО18 и параграф 5 от
приложение Iб към Споразумението за
партньорство АКТБ-ЕС, в което се определя датата, след която за средствата
на 9-ия и 10-ия ЕФР вече не се поемат
бюджетни задължения. Тези средства се
прехвърлят към 11-ия ЕФР и се управляват в съответствие с договореностите за
изпълнението на 11-ия ЕФР по отношение
на средствата, посочени в приложения І и
Іб към Споразумението за партньорство
АКТБ-ЕС от датата на влизане в сила
на многогодишната финансова рамка за
периода 2014 – 2020 г. съгласно Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС и
по отношение на средствата, посочени в
приложения ІІ А и ІІ Аа към Решението
за отвъдморско асоцииране от датата на
влизане в сила на решенията на Съвета
относно финансовата помощ за ОСТ за
периода 2014 – 2020 г.
3. След 31 декември 2013 г. или след датата на влизане в сила на многогодишната
финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.,
ако тази дата е по-късна, за салдата, останали
от 10-ия ЕФР или от предходни ЕФР, вече не
се поемат бюджетни задължения, освен ако
Съветът не вземе единодушно друго решение
по предложение на Комисията, с изключение
на салдата и средствата, освободени след съответната дата, които са резултат от системата,
гарантираща стабилизирането на постъпленията от износ на първични селскостопански
продукти (Stabex) по ЕФР преди 9-ия ЕФР, и
средствата, посочени в параграф 2, буква б).
4. За средствата, освободени от проекти по
10-ия ЕФР или предходни ЕФР след 31 декември 2013 г. или след датата на влизане в сила на
многогодишната финансова рамка за периода
2014 – 2020 г., ако тази дата е по-късна, вече
не се поемат бюджетни задължения, освен ако
Съветът не вземе единодушно друго решение
по предложение на Комисията, с изключение
на средствата, освободени след съответната
дата в резултат на системата, гарантираща
стабилизирането на постъпленията от износ на
първични селскостопански продукти (Stabex)
по ЕФР преди 9-ия ЕФР, които автоматично
се прехвърлят към съответните национални
индикативни програми, посочени в член 2,
буква а), подточка i) и член 3, параграф 1,
и средствата за финансиране на ресурсите
на инвестиционните механизми, посочени в
параграф 2, буква б) от настоящия член.
Решение 2005/446/ЕО на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в
рамките на Съвета от 30 май 2005 г. за определяне
на крайния срок за разпределяне на фондовете от
Деветия европейски фонд за развитие (ЕФР) (ОВ L
156, 18.6.2005 г., стр. 19).
1
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5. О б щ и я т р а з м е р н а р е с у р с и т е н а
11-ия ЕФР е за периода от 1 януари 2014 г.
до 31 декември 2020 г. По отношение на
средствата от 11-ия ЕФР, а в рамките на
Инвестиционния механизъм – по отношение
на средствата от обратни постъпления, след
31 декември 2020 г. не се поемат бюджетни
задължения, освен ако Съветът не вземе
единодушно друго решение по предложение
на Комисията. Средствата обаче, записани
от държавите членки по 9-ия, 10-ия и 11-ия
ЕФР за финансиране на Инвестиционния
механизъм, остават на разположение за изплащане и след 31 декември 2020 г. до дата,
която ще бъде определена във финансовия
регламент, посочен в член 10, параграф 2.
6. Лихвените приходи, произтичащи от
операции, финансирани от бюджетни задължения, поети в рамките на предходни ЕФР
и от средствата на 11-ия ЕФР, управлявани
от Комисията, се внасят по една или повече банкови сметки, открити на името на
Комисията, и се използват в съответствие с
условията на член 6. Използването на лихвените приходи, натрупани по средствата,
управлявани от ЕИБ, се определя в рамките
на финансовия регламент съгласно член 10,
параграф 2.
7. Ако към Съюза се присъедини нова
държава, алгоритъмът на разпределение на
вноските съгласно параграф 2, буква а) се
изменя с решение на Съвета, взето единодушно по предложение на Комисията.
8. Финансовите ресурси могат да бъдат
коригирани по решение на Съвета, взето
единодушно, по-специално за предприемане
на действия в съответствие с член 62, параграф 2 от Споразумението за партньорство
АКТБ-ЕС.
9. Без да се засягат правилата и процедурите за вземане на решения, предвидени
в член 8, всяка държава членка може да
предостави на Комисията или на ЕИБ доброволни вноски в подкрепа на целите на
Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС.
Държавите членки могат също така да съфинансират проекти или програми, например по
конкретни инициативи, които се управляват
от Комисията или от ЕИБ. Гарантира се
ангажираността на държавите от АКТБ на
национално равнище с такива инициативи.
Регламентът за изпълнение и финансовият
регламент, посочени в член 10, включват необходимите разпоредби за съфинансиране от
страна на 11-ия ЕФР, както и за дейностите
за съфинансиране, извършвани от държавите членки. Държавите членки информират
Съвета предварително за своите доброволни
вноски.
10. Съюзът и неговите държави членки
извършват преглед на ефективността, съдържащ оценка на реализацията на поетите
бюджетни задължения и на плащанията и
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резултатите и въздействието на предоставената помощ. Прегледът се извършва по
предложение от Комисията.
Член 2
Ресурси, разпределяни за държавите от АКТБ
Сумата от 29 089 млн. евро, предвидена
съгласно член 1, параграф 2, буква а), подточка i), се разпределя между инструментите
за сътрудничество, както следва:
а)	с умата от 24 365 млн. евро за финансиране на национални и регионални индикативни програми. Тези разпределени
средства се използват за финансиране
на:
i)	националните индикативни програми
на държавите от АКТБ в съответствие
с членове 1 – 5 от приложение IV
към Споразумението за партньорство
АКТБ-ЕС;
ii)	р егионалните индикативни програми
в подкрепа на регионалното и между региона лното сът рудничество и
интеграция на държавите от АКТБ
в съответствие с членове 6 – 11 от
приложение IV към Споразумението
за партньорство между държавите
от АКТБ-ЕС;
б)	сумата от 3 590 млн. евро за финансиране на сътрудничеството между държавите от АКТБ и на междурегионалното сътрудничество, в което участват
много или всички държави от АКТБ,
в съответствие с членове 12 – 14 от
приложение I V към Споразу мението
за партньорство АКТБ-ЕС. Този пакет
може да включва структурна подкрепа
за институциите и органите, създадени
със Споразумението за партньорство
АКТБ-ЕС. Този пакет обхваща помощта
за покриване на оперативните разходи
на Секретариата на А КТБ съгласно
точки 1 и 2 от протокол 1, приложен
към Споразумението за партньорство
АКТБ-ЕС;
в)	ч аст от ресурсите, посочени в букви а)
и б), могат да се използват за покриване
на непредвидени нужди и за намаляване
на негативните краткосрочни последици
от външни сътресения в съответствие с
членове 60, 66, 68, 72, 72а и 73 от Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС
и с членове 3 и 9 от приложение IV
към Споразумението за партньорство
АКТБ-ЕС, включително, в зависимост
от нуждите, за допълнителна краткосрочна хуманитарна и спешна помощ,
когато такава помощ не може да бъде
финансирана от бюджета на Съюза;
г)	с умата от 1 134 млн. евро, разпределени
за ЕИБ за финансиране на Инвестиционния механизъм, в съответствие с реда и
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условията, посочени в приложение II към
Споразумението за партньорство АКТБЕС, които включват допълнителен принос от 500 млн. евро към средствата на
Инвестиционния механизъм, управляван
като револвиращ фонд, и 634 млн. евро
под формата на безвъзмездни средства
за финансиране на лихвени субсидии
и на тех ническа помощ, свързана с
проекти, предвидени в членове 1, 2 и 4
от приложение II към Споразумението
за партньорство АКТБ-ЕС през целия
период на 11-ия ЕФР.
Член 3
Ресурси, разпределяни за ОСТ
1. Сумата от 364,5 млн. евро, посочена в
член 1, параграф 2, буква а), подточка ii), се
разпределя в съответствие с ново Решение
за отвъдморско асоцииране, което трябва да
бъде прието от Съвета преди 31 декември
2013 г., от които 359,5 млн. евро се разпределят за финансиране на териториалните и
регионалните програми и 5 млн. евро са под
формата на разпределение за ЕИБ за финансиране на лихвени субсидии и техническа
помощ в съответствие с новото Решение за
отвъдморско асоцииране.
2. Когато дадена държава от ОСТ стане
независима и се присъедини към Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС, сумата,
посочена в параграф 1, а именно 364,5 млн.
евро, се намалява, а сумите, посочени в
член 2, буква а), подточка i), съответно се
увеличават с решение на Съвета, действащ
единодушно по предложение на Комисията.
Член 4
Заеми от собствените ресурси на ЕИБ
1. Към сумата, разпределена за Инвестиционния механизъм по 9-ия, 10-ия и 11-ия
ЕФР, посочена в член 1, параграф 2, буква б), и сумата, посочена в член 2, буква г),
се добавя приблизителна сума в размер до
2 600 млн. евро под формата на заеми, отпуснати от ЕИБ от нейните собствени ресурси. Тези ресурси се разпределят за целите,
посочени в приложение II към Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС в размер
до 2 500 млн. евро, които могат да бъдат
увеличени в средносрочен план вследствие на
решение на управителните органи на ЕИБ и в
размер до 100 млн. евро за целите, посочени
в Решението за отвъдморско асоцииране, в
съответствие с условията, определени в устава и в съответните правила и условия за
инвестиционно финансиране, както са посочени в приложение II към Споразумението
за партньорство АКТБ-ЕС и Решението за
отвъдморско асоцииране.
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2. Държавите членки се задължават да
действат като гарант за ЕИБ пропорционално на своите вноски в нейния капитал,
като се отказват от всякакво право да се
противопоставят, по отношение на всички
финансови ангажименти, произтичащи за
кредитополучатели по договори, сключени от
ЕИБ за заеми от нейните собствени ресурси
съгласно член 1, параграф 1 от приложение II
към Споразумението за партньорство АКТБЕС и съответните разпоредби на Решението
за отвъдморско асоцииране.
3. Гаранцията, посочена в параграф 2,
е ограничена до 75 % от общата сума на
кредитите, открити от ЕИБ по всички договори за заем и покрива всички рискове за
проекти в публичния сектор. За проекти в
частния сектор гаранцията покрива всички
политически рискове, но ЕИБ поема целия
търговски риск.
4. Задълженията, посочени в параграф 2,
са обект на договори за гаранция меж ду
всяка държава членка и ЕИБ.
Член 5
Операции, управлявани от ЕИБ
1. Плащанията, извършвани към ЕИБ по
отношение на специалните заеми, отпуснати
на държави от АКТБ, ОСТ и френските отвъдморски департаменти, заедно с постъпленията и дохода от операции с рисков капитал
по ЕФР преди 9-ия ЕФР, се кредитират в
полза на държавите членки пропорционално на техните вноски в ЕФР, към които се
отнасят сумите, освен ако Съветът реши
единодушно по предложение на Комисията
да ги задели в резерв или да ги разпредели
за други цели.
2. Всяка комисиона, дължима на ЕИБ
за управлението на заемите и операциите,
посочени в параграф 1, се удържа предварително от сумите, които ще се кредитират
в полза на държавите членки.
3. Постъпленията и доходът, полу чени
от ЕИБ от операциите на Инвестиционния
механизъм по 9-ия, 10-ия и 11-ия ЕФР, се
използват за допълнителни операции по Инвестиционния механизъм в съответствие с
член 3 от приложение II към Споразумението
за партньорство АКТБ-ЕС и след удържане на извънредните разходи и задължения,
произтичащи във връзка с Инвестиционния
механизъм.
4. ЕИБ получава възнаграждение въз основа на пълно компенсиране за управлението
на операциите по Инвестиционния механизъм, посочени в параграф 3, в съответствие
с член 3, параграф 1а от приложение II към
Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС
и на съответните разпоредби на Решението
за отвъдморско асоцииране.
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Член 6
Ресурси, запазени за разходи за подкрепа
на Комисията, свързани с ЕФР
1. Ресурсите на 11-ия ЕФР покриват разходите за мерки за подкрепа. Ресурсите съгласно
член 1, параграф 2, буква а), подточка iii)
и член 1, параграф 6 покриват разходите,
свързани с програмирането и изпълнението
на ЕФР, които не е задължително да бъдат
обхванати от стратегическите документи и
многогодишни те ин дикат ивни п рог рами,
предвидени в Регламента за изпълнение,
приет съгласно член 10, параграф 1 от настоящото споразумение. Комисията предоставя
информация на всеки две години за изразходването на тези ресурси и за по-нататъшните
усилия за постигане на ефективни спестявания и ефективни печалби. Комисията съветва
предварително държавите членки относно
допълнителните суми, които са заделени
от бюджета на ЕС за прилагането на ЕФР.
2. Ресурсите за мерки за подкрепа могат
да покриват разходи на Комисията, свързани със:
а)	п одготовката, проследяването, мониторинга, счетоводството, одита и оценката,
в т.ч. отчитането на резултатите, които
са пряко необходими за програмирането
и използването на ресурсите на ЕФР;
б)	постигането на целите на ЕФР, чрез
изследователски дейности, проучвания,
срещи, информация, повишаване на осведомеността, обучение и публикуване
в областта на политиката за развитие,
включително предоставяне на информаци я и ком у никационни дейности,
които наред с другото отчитат резултатите от програмите по ЕФР. Бюджетът,
разпределен за комуникации в рамките
на настоящото споразумение, обхваща
също корпоративната комуникация във
връзка с политическите приоритети на
Съюза по отношение на ЕФР; и
в)	к омпютърни мрежи за обмен на инф орм а ц и я и в ся к а к ви д ру г и а д м инистративни разходи или разходи за
техническа помощ за програмирането
и изпълнението на ЕФР.
	Ресурсите, посочени в буква а), подточка iii) от член 1, параграф 2 и член
1, параграф 6, обхващат също така и
разходи те в цен т ра лата и в делегациите на Съюза за административна
подкрепа, необходима за програмиране
и управление на операциите, финансирани съгласно Споразу мението за
партньорство АКТБ-ЕС и Решението
за отвъдморско асоцииране.
	Ресурсите, посочени в буква а), подточка iii) от член 1, параграф 2 и член 1,
параграф 6, не се предоставят за основните задачи на европейската публична
служба.
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3. Ресу рсите за мерк и за подкрепа за
подобряване на въздействието на програми
по ЕФР, посочени в ч лен 1, параг раф 2,
бу к ва а), подточка iii), вк лючват разходи
на Комисията, свързани с въвеждането на
всеобхватна рамка за резултатите и засилен
мониторинг и оценяване на програмите по
ЕФР от 2014 г. нататък. Ресурсите се използват и за подкрепа на усилията на Комисията
за подобряване на финансовото управление
и прогнозиране на ЕФР с редовни доклади
за напредъка.
Г л а в а

I I

РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 7
Вноски в 11-ия ЕФР
1. Всяка година до 20 октомври Комисията, като взема предвид прогнозите на
ЕИБ за управлението и функционирането
на Инвестиционния механизъм, изготвя и
изпраща на Съвета справка за поетите задължения, плащанията и годишната сума на
изискваните вноски, които да се направят
през текущата и следващите две бюджетни
години. Тези суми се основават на капацитета
за ефективно предоставяне на предлаганото
ниво на ресурси.
2. По предложение на Комисията, в което
се посочват съответните дялове за Комисията
и за ЕИБ, Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство, както е предвидено в
член 8, относно тавана за годишните вноски
за втората година след предложението на
Комисията (n+2) и в рамките на тавана,
решен през предходната година, относно
годишната сума на изискваните вноски за
първата година след предложението от Комисията (n+1).
3. Ако вноските, за които е взето решение
съгласно параграф 2, се отклонят от действителните нужди на 11-ия ЕФР по време на
съответната финансова година, Комисията
внася в Съвета предложения за изменение
на сумите на вноските в рамките на тавана,
посочен в параграф 2. Във връзка с това
Съветът взема решение с квалифицирано
мнозинство, както е предвидено в член 8.
4. Исканията за вноски не могат да превишават тавана съгласно параграф 2, нито
таванът може да бъде увеличаван, освен
ако Съветът вземе такова решение с квалифицирано мнозинство, както е предвидено
в член 8, в случай на специални нужди в
резултат на изключителни или непредвидени
обстоятелства, като например ситуации след
криза. В такъв случай Комисията и Съветът
вземат необходимите мерк и вноск ите да
съответстват на очакваните плащания.
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5. Комисията, като отчита прогнозите на
ЕИБ, съобщава на Съвета до 20 октомври
всяка година своите прогнози за поетите
задължения, плащанията и вноските за всяка
от следващите три бюджетни години.
6. За средствата, прехвърлени от предишните ЕФР към 11-ия ЕФР в съответствие с
член 1, параграф 2, буква б), вноските на
всяка държава членка се изчисляват пропорционално на нейната вноска в съответния
ЕФР.
По отношение на средствата от 10-ия ЕФР
и предишните ЕФР, които не се прехвърлят
към 11-ия ЕФР, отражението върху вноската
на всяка държава членка се изчислява пропорционално на нейната вноска в 10-ия ЕФР.
7. Подробните правила за плащането на
вноските от държавите членки се определят
във финансовия регламент, посочен в член 10,
параграф 2.
Член 8
Комитет за Европейския фонд за развитие
1. Към Комисията се създава Комитет
(„Комитет за ЕФР“), който се състои от представители на правителствата на държавите
членки, за тези ресурси на 11-ия ЕФР, които
се управляват от Комисията. Комитетът за
ЕФР се председателства от представител на
Комисията и секретариатът му се осигурява от Комисията. В работата на комитета
по въпроси, свързани с ЕИБ, участва един
наблюдател на ЕИБ.
2. В рамките на Комитета за ЕФР гласовете на държавите членки се претеглят,
както следва:
Държава членка
Белгия
България
Чешката република
Дания
Германия

Гласове
33
2
8
20
206

Естония

1

Ирландия

9

Гърция

15

Испания

79

Франция

178

Хърватия (*)
Италия

[2]
125

Кипър

1

Латвия

1

Литва

2

Люксембург

3

Унгария

6

Малта

1
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Гласове

Нидерландия

48

Австрия

24

Полша

20

Португалия

12

Румъния

7

Словения

2

Словакия
Финландия
Швеция

4
15
29

Обединеното кралство
Общо ЕС 27
Общо ЕС 28 (*)

147
998
[1000]

(*) Приблизителен брой гласове.

3. Комитетът за ЕФР взема решения с
квалифицирано мнозинство от 720 гласа от
общо 998, като най-малко 14 от държавите
членки трябва да са гласували „за“. Блокиращото малцинство се състои от 279 гласа.
4. Ако към Съюза се присъедини държава, претеглянето на гласовете, предвидено
в параграф 2, и квалифицираното мнозинство, предвидено в параграф 3, се изменят с
решение на Съвета, действащ единодушно.
5. Съветът приема процедурен правилник
за Комитета за ЕФР с единодушие по предложение на Комисията.
Член 9
Комитет за Инвестиционния механизъм
1. Под егидата на ЕИБ се създава комитет
(„Комитет за Инвестиционния механизъм“),
който се състои от представители на правителствата на държавите членки и от представител на Комисията. ЕИБ осигурява секретариата и помощното обслужване на Комитета
за Инвестиционния механизъм. Членовете
на Комитета за Инвестиционния механизъм
избират помежду си неговия председател.
2. Съветът приема с единодушие процедурния правилник на Комитета за Инвестиционния механизъм.
3. Коми тет ът за Инвест иц ионни я механизъм взема решения с квалифицирано
мнозинство, както е предвидено в член 8,
параграфи 2 и 3.
Член 10
Разпоредби за изпълнение
1. Без да се засяга член 8 от настоящото
споразумение и правата на глас на държавите членки съгласно него, всички имащи
отношение разпоредби на Регламент (ЕО)
№ 617/2007 на Съвета от 14 май 2007 г. относно изпълнението на 10-ия Европейски
фонд за развитие съгласно Споразумението за
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партньорство АКТБ-ЕО19 и на Регламент (ЕО)
№ 2304/2002 на Комисията от 20 декември
2002 г. за прилагане на Решение 2001/822/
ЕО на Съвета 210 относно помощта за ОСТ
остават в сила до приемането от Съвета
на регламент за изпълнение на 11-ия ЕФР
(„Регламент за изпълнение на 11-ия ЕФР“)
и на правила за прилагане на Решението за
отвъдморско асоцииране. Регламент ът за
изпълнение на 11-ия ЕФР се приема единодушно по предложение на Комисията и след
консултации с ЕИБ. Правилата за прилагане
на финансовата помощ на Съюза за ОСТ се
приемат след приемането на ново Решение
за отвъдморско асоцииране от Съвета с
единодушие и в консултация с Европейския
парламент.
Регламентът за изпълнение на 11-ия ЕФР
и правилата за прилагане на Решението за
отвъдморско асоцииране съдържат подходящи изменения и подобрения на процедурите
за програмиране и за вземане на решения,
като хармонизират по-нататък процедурите
на Съюза и 11-ия ЕФР, доколкото това е
възможно. Освен това в Регламента за изпълнение на 11-ия ЕФР се запазват специални
процедури за управление на Механизма за
подкрепа на мира в Африка. Като се припомня, че финансовата и техническата помощ за
прилагането на член 11б от Споразумението
за партньорство АКТБ-ЕС ще се финансира
чрез специфични инструменти, различни от
тези, създадени за финансиране на сътрудничеството между АКТБ и ЕС, дейностите,
разработени съгласно тези разпоредби, се
одобряват чрез предварително установени
процедури за бюджетно управление.
Регламентът за изпълнение на 11-ия ЕФР
съдържа подход ящи мерк и, които позвол я ват пос т и га не на с ъо т вет с т вие меж д у
финансирането на кредити от 11-ия ЕФР и
Европейския фонд за регионално развитие
за финансиране на проекти за сътрудничество между най-отдалечените региони на
Съюза и държавите от АКТБ, както и ОСТ
в Карибите, Западна Африка и Индийския
океан, по-специално опростени механизми
за съвместно управление на такива проекти.
2. Съветът приема финансов регламент с
квалифицирано мнозинство, както е предвидено в член 8, по предложение на Комисията
и след предоставяне на становище на ЕИБ
за тези разпоредби, които се отнасят до него,
и на становище на Сметната палата.
3. Комисията представя предложенията
си за регламенти, посочени в параграфи 1
и 2, като предвижда, inter alia, възможността
за делегиране на изпълнението на задачите
на трети страни.
1
2

OВ L 152, 13.6.2007 г., стр. 1.
OВ L 348, 21.12.2002 г., стр. 82.
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Член 11
Финансово изпълнение, счетоводство, одит
и освобождаване от отговорност
1. Комисията поема финансовото изпълнение на пакетите, които тя управлява, и
по-специално финансовото изпълнение на
проектите и програмите в съответствие с
финансовия регламент, посочен в член 10,
параграф 2. За възстановяването на неоснователно изплатените суми решенията на
Комисията са приложими в съответствие с
член 299 от Договора за функционирането
на Европейския съюз (ДФЕС).
2. ЕИБ управлява Инвестиционния механизъм и провежда операциите по него от
името на Съюза и в съответствие с правилата, посочени във финансовия регламент,
посочен в член 10, параграф 2. Рисковете
от действията на ЕИБ при осъществяването
на горното се поемат от държавите членки.
Всички права, произтичащи от тези операции, по-специално правата като кредитор
или собственик, принадлежат на държавите
членки.
3. ЕИБ поема, в съответствие със своя
устав и с най-добрите банкови практики,
финансовото изп ъ лнение на операции те,
извършвани чрез заеми от нейните собствени ресурси, както е посочено в член 4, и
където е приложимо, в съчетание с лихвени
субсидии, натрупани от ресурсите на ЕФР,
предвидени за безвъзмездни средства.
4. За всяка финансова година Комисията
изготвя и одобрява финансовите отчети на
ЕФР и ги изпраща на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата.
5. Всяка година ЕИБ изпраща на Комисията и на Съвета своя годишен отчет за
изпълнението на операциите, финансирани
с ресурси от ЕФР, които тя управлява.
6. При спазване на параграф 9 от настоящия член Сметната палата упражнява
правомощията, предоставени є по силата на
член 287 от ДФЕС, по отношение на операции
по ЕФР. Условията, съгласно които Сметната
палата упражнява своите правомощия, се
определят във финансовия регламент, посочен
в член 10, параграф 2.
7. Освобож даването от отговорност за
финансовото управление на ЕФР, с изключение на операциите, управлявани от ЕИБ,
се предоставя на Комисията от Европейския
парламент по препоръка на Съвета, действащ с квалифицирано мнозинство, както е
предвидено в член 8.
8. Операциите, финансирани с ресурсите
на ЕФР, управлявани от ЕИБ, са обект на
процедурата за контрол и освобождаване от
отговорност, предвидена в Устава на ЕИБ
за всички нейни операции.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

Член 12
Клауза за преразглеждане
Член 1, параграф 3 и членовете от глава II, с изк лючение на член 8, могат да
бъдат изменени от Съвета с единодушие по
предложение на Комисията. ЕИБ се присъединява към предложението на Комисията
за въпросите, които се отнасят до нейната
дейност и до операциите по Инструмента за
подпомагане на инвестициите.
Член 13
Европейска служба за външна дейност
Прилагането на настоящото споразумение
е в съответствие с Решение 2010/427/ЕС на
Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на
организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност.
Член 14
Ратификация, влизане в сила и срок на
действие
1. Настоящото споразумение се одобрява
от всяка държава членка в съответствие с
нейните конституционни изисквания. Правителството на всяка държава членка уведомява Генералния секретариат на Съвета
на Европейския съюз, когато процедурите,
изисквани за влизане в сила на настоящото
споразумение, са изпълнени.
2. Нас т оя що т о спора зу мен ие в л иза в
сила на първия ден от втория месец след
нотификацията за неговото одобрение от
последната държава членка.
3. Настоящото споразумение се сключва
за същия срок като многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г., приложена към Споразумението за партньорство
АКТБ-ЕС и за срока на действие на Решението
за отвъдморско асоцииране (2014 – 2020 г.).
Независимо от член 1, параг раф 4 обаче
настоящото споразумение остава в сила, докато е необходимо, за да бъдат осъществени
изцяло всички операции, финансирани по
Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС
и Решението за отвъдморско асоцииране и
многогодишната финансова рамка.
Член 15
Автентични езици
Настоящото споразумение, съставено в
един оригинал на български, чешки, датски,
нидерландски, английски, естонски, фински,
френск и, немск и, г ръцк и, у нгарск и, италиански, латвийски, литовски, малтийски,
полски, португалски, румънски, словашки,
словенски, испански и шведски език, като
всеки от тези текстове е еднакво автентичен, се депозира в архивите на Генералния
секретариат на Съвета на Европейския съюз,
който изпраща заверено копие на всяко от
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правителствата на държавите, подписали
споразумението.
Съставено в Люксембург и Брюксел съответно на двадесет и четвърти юни и на
двадесет и шести юни две хиляди и тринадесета година.

ВТОРИ ПРОТОКОЛ ЗА ПОПРАВК А

към Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите – членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз
съгласно многогодишната финансова рамка
за периода 2014 – 2020 г. в съответствие със
Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС
и за разпределението на финансовата помощ
за отвъдморските страни и територии, за
които се прилага част четвърта от Договора
за функционирането на Европейския съюз,
подписано в Люксембург и Брюксел съответно на 24 и на 26 юни 2013 г.*11
Генералният секретариат на Съвета на
Европейския съюз, в качеството му на депозитар на Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на
държавите – членки на Европейския съюз,
заседаващи в рамките на Съвета, относно
финансирането на помощта от Европейския
съюз съгласно многогодишната финансова
рамка за периода 2014 – 2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство
АКТБ-ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и
територии, за които се прилага част четвърта
от Договора за функционирането на Европейския съюз, подписано в Люксембург и в
Брюксел съответно на 24 и на 26 юни 2013 г.,
наричано оттук нататък „Споразумението“,
След като установи, че текстът на Споразумението, заверено копие от който бе
изпратено на подписалите го страни на 9
юли 2013 г., съдържа грешки в текстовете
на всички езици,
След кат о у ведом и подписа ли т е Спо разумението страни за тези грешки и за
предложението за поправка,
След като установи, че нито една от подписалите страни не е представила възражения,
Пристъпи днес към поправката на въпросните грешки и състави настоящия протокол
за поправка, в чието приложение е изложена
поправката в текстовете на Споразумението
на всички езици, като на подписалите страни
ще бъде изпратено копие.
Подписан в Брюксел на 28 април 2014 г.
*

Първият Протокол за поправка, подписан в
Брюксел на 2 септември 2013 г., се отнася само до
официалния текст на румънски език на Вътрешното споразумение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ ЗА ПОПРАВКА
на Вътрешно споразумение между представителите на правителствата на държавите
– членки на Европейския съюз, заседаващи
в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз
съгласно многогодишната финансова рамка
за периода 2014 – 2020 г. в съответствие със
Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС
и за разпределението на финансовата помощ
за отвъдморските страни и територии, за
които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския
съюз, подписано в Люксембург и в Брюксел
съответно на 24 юни и на 26 юни 2013 г.
Член 11, параграф 6
Вместо:
„6. При спазване на параграф 9 от настоящия член Сметната палата …“
да се чете:
„6. При спазване на параграф 8 от настоящия член Сметната палата …“.
1773

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Прилагане на стратегиите
за местно развитие“ и по мярка „Управление
на местни инициативни групи, придобиване
на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.; изм., бр. 38 и 55 от
2010 г., бр. 5, 81 и 104 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 24 и 107 от 2013 г.; изм., бр. 61, 62 и 72 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 5 думите „и отчитане“
се заличават.
§ 2. В чл. 28, ал. 1, т. 5 думите „специална
отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка“ се заменят със „сметка за средства
от Европейския съюз“.
§ 3. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Общини, ползватели на помощта, заявили възможността да се възползват
от получаване на безлихвен заем от централния бюджет съгласно Постановление № 59 от
2011 г. за условията и реда за отпускане на
безлихвени заеми на общините от централния
бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване (ДВ, бр. 22 от 2011 г.), подават
заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г.
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след проверка на цялостното изпълнение на
проект и одобряване на окончателния размер
на безвъзмездната финансова помощ от РА.
(2) В случаите по ал. 1 към заявката за
окончателно плащане се представят проформа
фактура, удостоверения за открити сметки
по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. и
инициирано бюджетно платежно нареждане
чрез платежните процедури на системата за
електронни бюджетни разплащания и не се
представят документи за разходите, които не
са реално извършени.
(3) В срок 10 дни от получаване на уведомлението за одобряване от РА на окончателния
размер на безвъзмездната финансова помощ
по проекта общините, подали заявка по чл. 2,
ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г., представят в РА
първични счетоводни документи (фактури),
доказващи извършените разходи, и в случай
на необходимост коригирано инициирано бюджетно платежно нареждане в съответствие с
одобрения окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта.“
§ 4. В чл. 48 се създава ал. 6:
„(6) При установяване на обстоятелства по
чл. 51, ал. 1, т. 5 и 6 управляващият орган на
ПРСР уведомява РА с оглед тяхното отразяване при извършване на бъдещи плащания.“
§ 5. В чл. 51, ал. 1 се създават т. 4, 5 и 6:
„4. приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011;
5. установи, че получателят, негов законен
представител или упълномощен представител
попада в някоя от категориите, определени
в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и
чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.);
6. установи, че получателят на финансова
помощ попада в случаите по чл. 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси и/или представляващият получателя или член на управителния

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган и/или
Разплащателна агенция, което е участвало при
одобряването на заявлението за подпомагане.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
1867

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 2012 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия при
изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба „Военна полиция“
(ДВ, бр. 70 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При недостиг на финансови средства,
при налагане на дисциплинарно наказание,
директорът на службата има право със своя
заповед да намали или да преустанови изплащането на допълнителните възнаграждения
по глава втора, раздел ІІІ за определен период
от време.“
§ 2. В глава втора раздел І се отменя.
§ 3. В чл. 9, ал. 2 т. 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
1823

С Т Р.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-212
от 24 февруари 2015 г.
относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи нареждам:
Утвърждавам Класификатор на длъжностите в МВР съгласно приложение № 1, приложение № 2 и
приложение № 3.
Отменям Заповед № 8121з-255 от 1.07.2014 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР,
изм. и доп. със заповеди № 8121з-426 от 15.08.2014 г.; 8121з-684 от 8.10.2014 г.; 8121з-753 от 21.10.2014 г.;
8121з-954 от 8.12.2014 г. и 8121з-92 от 27.01.2015 г.
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.
Министър:
В. Вучков
Приложение № 1
Класификатор на длъжностите в МВР
А. Държавни служители с висше образование

№

Длъжностно наименование

Специфично наименование

Вид
длъжност

Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

I.

Ръководство на МВР

1

Главен секретар на МВР

Главен комисар

Висша
ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник главен секретар на Главен коМВР
мисар

Висша
ръководна

Магистър

10 г.

3

Старши оперативен помощник

Държавен
инспектор

Изпълнителска

Магистър

8 г.

4

Оперативен помощник

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

5

Специалист І степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

6

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

7

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

8

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

9

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

10

Специалист VІ степен

ІІ.

Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ (ГДБОП)

1

Директор (главна дирекция)

2

Главен комисар

Висша
ръководна

Магистър

10 г.

Заместник-директор (главна дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирек ци я в главна
дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция в
главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.
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Специфично наименование
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Вид
длъжност

Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Главен разследващ полицай
(в отдел в главна дирекция)

Държавен
инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

9

Главен разследващ полицай
(в сектор в главна дирекция)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

10

Старши разследващ полицай
(в главна дирекция)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

11

Старши разследващ полицай
Инспектор
(в териториално звено на ГДБОП)

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

12

Разследващ полицай (в главна Инспектор
дирекция)

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Разследващ полицай (в територи- Инспектор
ално звено на ГДБОП)

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

15

Разузнавач I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

16

Разузнавач II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

17

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

18

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

19

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

20

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

21

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

22

Полицейски инспектор II степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

23

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

24

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

25

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

26

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

27

Главен юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

5 г.

28

Старши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

3 г.

29

Юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

1 г.

30

Младши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

31

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

32

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

33

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

34

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

35

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

36

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.1.

ГДНП и ГДБОП (териториални звена за обслужване на гр. София)

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

С Т Р.
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Специфично наименование

Вид
длъжност

Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

5

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

8

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.2.

ГДНП и ГДБОП (териториални звена в страната)

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

6

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

7

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.3.

Дирекция „Жандармерия“

1

Директор (дирек ци я в главна
дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-директор (дирекция в
главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Полицейски инспектор II степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

13

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

14

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

15

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

16

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

17

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.3.1.

Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – София

1

Началник I степен (ЗЖУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Замес т н и к-нача л н и к I с т епен
(ЗЖУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.
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Вид
длъжност

Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

6

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

7

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

9

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

10

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

11

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

12

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.3.2.

Зонални жандармерийски управления (в страната)

1

Началник II степен (ЗЖУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

2

Заместник-началник II степен Главен ин(ЗЖУ)
спектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

3

Началник III степен (ЗЖУ)

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Заместник-началник III степен Старши
(ЗЖУ)
инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

7

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

ІІІ.

Главна дирекция „Гранична полиция“

1

Директор (главна дирекция)

2

Заместник-директор (главна дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирек ци я в главна
дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция в
главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Главен разследващ полицай
(в отдел в главна дирекция)

Държавен
инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

9

С т арш и ра з с лед ва щ пол и ц а й Инспектор
(РДГП)

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

10

С т арш и ра з с лед ва щ пол и ц а й Инспектор
(ГПУ)

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

С Т Р.

№

110

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

Специфично наименование

Вид
длъжност

Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

11

Разследващ полицай (РДГП)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

12

Разследващ полицай (ГПУ)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

14

Разузнавач I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

15

Разузнавач II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

16

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

17

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

20

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

21

Полицейски инспектор II степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

22

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

23

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

24

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

25

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

26

Главен юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

5 г.

27

Старши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

3 г.

28

Юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

1 г.

29

Младши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

30

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

31

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

32

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

33

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

34

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

35

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.1.

Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ (СОВН)

1

Началник (Специализиран отряд
„Въздушно наблюдение“)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-началник (Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Старши пилот

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

6

Пилот

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

7

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

8

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

9

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.2.

Регионални дирекции „Гранична
полиция“ (РДГП)

1

Директор

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

БРОЙ 21

№

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

ВЕСТНИК

Специфично наименование

Вид
длъжност

С Т Р. 1 1 1
Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

3

Началник (БГПК – Созопол)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник (БГПК – Видин)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Заместник-началник (БГПК – Со- Главен инзопол)
спектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Заместник-началник (БГПК – Ви- Старши
дин)
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Началник на група кораби

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

9

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

10

Командир на кораб над 100 БРТ Инспектор
(бруто регистър тона)

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

11

Командир на кораб до 100 БРТ

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

Главен щурман

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

13

Главен механик

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

14

Старши щурман

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

15

Старши механик

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

16

Старши свързочник

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

17

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

20

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

21

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

22

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

23

Механик на кораб над 100 БРТ

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

24

Механик на кораб до 100 БРТ

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

25

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

26

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

27

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.2.1. Гранични полицейски управления
1

Началник I степен (ГПУ)

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Замес т н и к-нача л н и к I с т епен Главен ин(ГПУ)
спектор

Комисар

Ръководна

Бакалавър

7 г.

3

Началник II степен (ГПУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

4

Началник I степен (ГКПП)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Замес т н и к-нача л н и к I с т епен Старши
(ГКПП)
инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Началник II степен (ГКПП)

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Заместник-началник II степен Старши
(ГКПП)
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Началник на група

Ръководна

Бакалавър

5 г.

Старши
инспектор

С Т Р.

№

112

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

Специфично наименование

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

Вид
длъжност

Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

9

Началник III степен (ГКПП)

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

10

Началник на смяна (ГКПП)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

11

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

12

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

13

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

15

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

16

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

1

Директор (главна дирекция)

Главен
комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор (главна дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирек ци я в главна
дирекция)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция в
главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

9

Инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

10

Инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

11

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

12

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

14

Инспектор по ЗН I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

15

Инспектор по ЗН II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

16

Инспектор по ЗН ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

17

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

20

Главен юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

5 г.

21

Старши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

3 г.

22

Юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

1 г.

23

Младши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

24

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

25

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

26

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.
2 г.

27

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

28

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

29

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

БРОЙ 21

№

ІV.1.

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

Специфично наименование

ВЕСТНИК

Вид
длъжност

С Т Р. 1 1 3
Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН)

1

Директор

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

7

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

10

Инспектор по ЗН ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

11

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

12

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

14

Главен юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

5 г.

15

Старши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

3 г.

16

Юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

1 г.

17

Младши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

18

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

19

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

20

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

21

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.1.1.

СДПБЗН, районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)

1

Началник (РСПБЗН)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Началник на участък

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

8

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

9

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

11

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

12

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.2.

Регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН)

1

Директор (РДПБЗН І степен)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Директор (РДПБЗН ІІ степен)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

С Т Р.

№

114

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

ВЕСТНИК

Специфично наименование

Вид
длъжност
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Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

3

Директор (РДПБЗН ІІІ степен)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

7

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

9

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

13

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.2.1. РДПБЗН, районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“
1

Началник (РСПБЗН І степен)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Началник (РСПБЗН ІІ степен)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник (РСПБЗН ІІІ степен)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Началник на участък

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

8

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

10

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

V.

Дирекция „Вътрешна сигурност“

1

Директор

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Разузнавач I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Разузнавач II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

БРОЙ 21

№

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

Специфично наименование

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

Вид
длъжност

Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

13

Полицейски инспектор II степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

14

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

15

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

16

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

17

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

18

Главен юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

5 г.

19

Старши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

3 г.

20

Юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

1 г.

21

Младши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

22

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

23

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

24

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

25

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

26

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

27

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІ.

Дирекция „Миграция“

1

Директор

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Полицейски инспектор II степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

Главен юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

5 г.

13

Старши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

3 г.

14

Юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

1 г.

15

Младши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

16

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

17

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

18

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

19

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

20

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

21

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІ.1.

ДМ (териториални звена за обслужване на гр. София)

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

С Т Р.

№

116

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

Специфично наименование

БРОЙ 21

Вид
длъжност

Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

Ръководна

Бакалавър

5 г.

3

Началник на група

4

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

5

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

8

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІ.2.

Старши
инспектор

ВЕСТНИК

ДМ (териториални звена в страната)

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

6

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

7

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІІ.

Специализиран отряд за борба с тероризма (СОБТ)

1

Командир

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-командир

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Разузнавач I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Разузнавач II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

13

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

14

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

15

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

16

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

17

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Ръководна

Бакалавър

6 г.

VІІ.1.
1

СОБТ (териториални звена в страната)
Началник на сектор

Главен инспектор

БРОЙ 21

№

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

Специфично наименование

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

Вид
длъжност

Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

2

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

3

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

4

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

5

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІІІ.

Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)

1

Директор

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

7

Старши оперативен дежурен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

8

Старши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

9

Разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

11

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

12

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

13

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

15

Полицейски инспектор ІII степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

16

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

17

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

18

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

19

Главен юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

5 г.

20

Старши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

3 г.

21

Юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

1 г.

22

Младши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

23

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

24

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

25

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

26

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІІІ.1. СДВР, районни управления (РУ)
1

Началник (РУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-началник (РУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на участък

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Старши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

С Т Р.

№

118

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

Специфично наименование

Вид
длъжност

Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

7

Разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

9

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

13

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

15

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

16

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

17

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІХ.

Областни дирекции на МВР (ОДМВР)

1

Директор I степен

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Директор IІ степен

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор IІІ степен

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

4

Заместник-директор I степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

5

Заместник-директор II степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

6

Заместник-директор IІІ степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

7

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

8

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

9

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

10

Главен разследващ полицай
(в отдел)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

11

Старши разследващ полицай в Инспектор
ОДМВР

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

12

Старши разследващ полицай в РУ Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

13

Разследващ полицай в ОДМВР

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Разследващ полицай в РУ

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

15

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

16

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

17

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

18

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква
2 г.

19

Полицейски инспектор ІV степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

20

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

21

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

22

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

23

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

24

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

ІХ.1.
1

ОДМВР, районни управления
Началник I степен (РУ)

БРОЙ 21

№

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

Специфично наименование

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

Вид
длъжност

Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

2

Началник ІІ степен (РУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

3

Началник IІІ степен (РУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Началник на участък

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

7

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

9

Полицейски инспектор V степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Полицейски инспектор VІ степен Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Х.

Дирекции, административни дирекции, научноизследователски и научно-приложни институти,
„Звено за вътрешен одит“, „Звено за материални проверки“ и звена, създадени по реда на чл. 33,
т. 7 ЗМВР

1

Директор I степен

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Директор II степен

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник („Звено за вътрешен
одит“)

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

4

Заместник-директор I степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

5

Заместник-директор II степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

6

Началник („Звено за материални
проверки“)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

7

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

8

Държавен експерт

Държавен
инспектор

Изпълнителска

Магистър

7 г.

9

Държавен инспектор

Държавен
инспектор

Изпълнителска

Магистър

7 г.

10

Държавен вътрешен одитор

Държавен
инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

7 г.

11

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

12

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

13

Главен юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

5 г.

14

Старши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

3 г.

15

Юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

1 г.

16

Младши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

17

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

18

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

19

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

20

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

21

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

22

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

С Т Р.

№

Х.1.

120

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

Специфично наименование

ВЕСТНИК

Вид
длъжност

БРОЙ 21
Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

Дирекции, административни дирекции, НИИ и НПИ (териториални звена за обслужване на
гр. София)

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на районен център

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Специалист III степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

6

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

7

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Х.2.

Дирекции, административни дирекции, НИИ и НПИ (териториални звена в страната и структурни
звена със седалище в страната)

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на районен център

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Доктор

10 г.

ХІ.

Академия на МВР (АМВР)

1

Ректор

Старши
комисар

Ръководна

2

Заместник-ректор

Комисар

Ръководна

Доктор

10 г.

3

Помощник-ректор

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Декан

Комисар

Ръководна

Доктор

8 г.

5

Заместник-декан

Комисар

Ръководна

Доктор

8 г.

6

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

7

Ръководител на катедра

Главен инспектор

Ръководна

Доктор

6 г.

8

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

9

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

10

Професор

Държавен
инспектор

Изпълнителска

Доктор

5 г.

11

Доцент

Държавен
инспектор

Изпълнителска

Доктор

3 г.

12

Началник на курс

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

13

Главен асистент

Инспектор

Изпълнителска

Доктор

2 г.

14

Асистент

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

15

Старши преподавател

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

3 г.

БРОЙ 21

№

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

ВЕСТНИК

Специфично наименование

Вид
длъжност

С Т Р. 1 2 1
Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

16

Преподавател

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

17

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

18

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

19

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

20

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

21

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

22

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

23

Главен юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

5 г.

24

Старши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

3 г.

25

Юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

1 г.

26

Младши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

ХІ.1.

Центрове за специализация и професионална подготовка (ЦСПП)

1

Директор (ЦСПП)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-директор (ЦСПП)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Ръководител на секция

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Старши преподавател

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

6

Преподавател

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Старши
комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

ХІІ.

Медицински институт на МВР

1

Директор

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на клиника

Главен инспектор

Ръководна

Магистър

6 г.

4

Началник на консултативно-ди- Главен инагностичен блок
спектор

Ръководна

Магистър

6 г.

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Началник на отделение

Старши
инспектор

Ръководна

Магистър

5 г.

7

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Професор

Държавен
инспектор

Изпълнителска

Доктор

5 г.

9

Доцент

Държавен
инспектор

Изпълнителска

Доктор

3 г.

10

Главен асистент

Инспектор

Изпълнителска

Доктор

2 г.

11

Асистент

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

12

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

13

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

14

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

15

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

16

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

С Т Р.

№

122

ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

Специфично наименование

Вид
длъжност

Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

17

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

18

Главен юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

5 г.

19

Старши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

3 г.

20

Юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

1 г.

21

Младши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

ХІІ.1.

Медицински служби (СДВР и териториалните звена на структурите по чл. 37 ЗМВР на територията на гр. София)

1

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

2

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

3

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

4

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

5

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ХІІ.2.

Медицински служби (териториалните структури на МВР, териториалните звена на структурите
на МВР в страната и БДПЛР – филиали)

1

Управител на лечебно заведение Главен инспектор

Ръководна

Магистър

6 г.

2

Началник на отделение

Старши
инспектор

Ръководна

Магистър

5 г.

3

Началник на група

Старши
инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

6

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Магистър

10 г.

ХІІІ.

Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“

1

Директор I степен

Старши
комисар

Ръководна

2
3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Задграничен представител I сте- Държавен
пен
инспектор

Изпълнителска

Магистър

7 г.

5

Началник на група

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Задграничен представител IІ сте- Инспектор
пен

Изпълнителска

Магистър

5 г.

7

Разузнавач I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

8

Разузнавач II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

Старши
инспектор

9

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

10

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

11

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

12

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

13

Главен юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

5 г.

14

Старши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

3 г.

15

Юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

1 г.

16

Младши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

17

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

Специфично наименование
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длъжност

Минимална
образователноквалификационна степен
или образователна и научна
степен

Минимален
професионален
стаж

18

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

19

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

20

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

21

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

22

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Забележки:
1. Изискването за минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование „Бакалавър“
е по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование.
2. Изискването за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за заемане на длъжностите за разследващи полицаи се отнася само за лица, придобили бакалавърска степен в Академията на МВР.
3. При изготвяне на документи специфичното наименование на длъжността, която заема държавният служител, се изписва пред имената на служителя.

Приложение № 2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Класификатор на длъжностите в МВР
Б. Държавни служители със средно образование
Специфично
Длъжностно наименование
Вид длъжност
наименование
Нача лник на противопожарен Младши
Младши изпълнителска
участък
експерт
Началник на дежурна смяна
Младши
Младши изпълнителска
експерт
Главен боцман
Младши
Младши изпълнителска
експерт
Командир на кораб до 20 БРТ
Младши
Младши изпълнителска
експерт
Командир на отделение
Младши
Младши изпълнителска
експерт
Командир на екип
Младши
Младши изпълнителска
експерт
Младши експерт
Младши
Младши изпълнителска
експерт
Младши разузнавач
Младши
Младши изпълнителска
експерт
Младши полицейски инспектор
Младши
Младши изпълнителска
експерт
Младши оперативен дежурен
Младши
Младши изпълнителска
експерт
Младши инструктор
Младши
Младши изпълнителска
експерт
Борден техник
Младши
Младши изпълнителска
експерт
Младши специалист
Младши
Младши изпълнителска
експерт
Механик
Младши
Младши изпълнителска
експерт
Младши инспектор І степен
Младши
Младши изпълнителска
инспектор
Старши полицай
Младши
Младши изпълнителска
инспектор
Старши пожарникар
Младши
Младши изпълнителска
инспектор

Минимален
професионален
стаж
3 г.
2 г.
2 г.
3 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
3 г.
2 г.
2 г.
1 г.
1 г.

С Т Р.

№
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ДЪРЖАВЕН

Длъжностно наименование

Специфично
наименование

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

Вид длъжност

Минимален
професионален
стаж

18

С тарш и пож арн и кар /С тарш и Младши
спасител
инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

19

Старши спасител

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

20

Младши инспектор ІІ степен

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

21

Младши автоконтрольор I степен

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

22

Водач на оперативен автомобил Младши
I степен
инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

23

Водач на специален автомобил Младши
I степен
инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

24

Полицай

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

25

Пожарникар

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

26

Пожарникар /Спасител

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

27

Младши инспектор ІІІ степен

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

28

Спасител

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

29

Младши автоконтрольор IІ степен

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

30

Водач на оперативен автомобил Младши
IІ степен
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

31

Водач на специален автомобил Младши
IІ степен
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

32

Помощник-командир на кораб Младши
до 20 БРТ
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

33

Младши механик І степен

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

34

Младши механик ІІ степен

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

35

Механик на кораб до 20 БРТ

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

36

Авиомеханик

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

37

Механик по СОТ

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

38

Старши сътрудник по охраната

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

39

Сътрудник по охраната

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

40

Главен технически сътрудник

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

2 г.

41

Старши технически сътрудник

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

42

Старши техник

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

43

Водач на автомобил І степен

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

2 г.

44

Водач на автомобил ІІ степен

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

1 г.
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45

Водач на автомобил ІІІ степен

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

46

Технически сътрудник

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

47

Техник

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

48

Оркестрант I степен

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

49

Оркестрант II степен

Младши
инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

Забележка.
При изготвяне на документи специфичното наименование на длъжността, която заема държавният служител, се изписва пред имената на служителя.

Приложение № 3
Класификатор на длъжностите в МВР
В. Лица, работещи по трудово правоотношение
№
I.

Длъжностно наименование

КОД по НКПД

Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование
Образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър;
образователна и научна степен доктор

1

Заместник-министър

1111

7013

2

Началник на политически кабинет, министър

1111

7014

3

Директор дирекция, администрация

1213

7008

4

Заместник-директор, институт

1223

7004

5

Парламентарен секретар

1112

7049

6

Съветник, министър

2422

6049

7

Експерт, кабинета на министър

2422

6050

8

Главен експерт/помощник, главен секретар на МВР

2422

6041

9

Професор

2422

7083

10

Професор, висше училище

2310

7005

11

Доцент

2422

7082

12

Доцент, висше училище

2310

7004

13

Главен асистент

2422

7080

14

Главен асистент, висше училище

2310

7003

15

Асистент

2422

7081

16

Асистент, висше училище

2310

7002

17

Старши преподавател, висше училище

2310

7007

18

Преподавател, висше училище

2310

6001

19

Преподавател, център за професионално обучение

2320

5009

20

Главен юрисконсулт

2611

7022

21

Главен експерт

2422

6041

22

Старши юрисконсулт

2611

7023

23

Експерт

2422

6056

24

Главен счетоводител

2411

6002

25

Началник, строителен обект

1323

7006

26

Ръководител, катедра

1345

9012

27

Технически ръководител, строителство

3123

3001

28

Юрисконсулт

2611

7021

С Т Р.
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29

Главен специалист

3359

3026

30

Биолог

2131

6006

31

Инженер, енергетик

2151

6002

32

Управител/културни дейности

1120

7023

33

Икономист, финанси

2631

6024

34

Инженер, инвеститорски контрол

2142

6004

35

Инженер, електроник

2152

6004

36

Инженер, телекомуникация

2153

6003

37

Инженер, конструктор

2144

6042

38

Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура

2144

6018

39

Инженер, производство

2141

6001

40

Инспектор, технически надзор

3123

3002

41

Инспектор /организация на строителството

3343

3005

42

Инспектор, обществено хранене

3359

3015

43

Икономист, плановик

2631

6026

44

Преводач

2643

6006

45

Психолог

2634

6001

46

Редактор, книги

2641

6008

47

Програмист, бази данни

2521

6005

48

Системен администратор

2522

6001

49

Стоковед

4321

2018

50

Химик

2113

6001

51

Физик

2111

6005

52

Лекар/професор

2211

7001

53

Лекар, началник на отделение /лаборатория

1342

7011

54

Лекар/завеждащ медицинска служба

2211

7001

55

Лекар

2211

7001

56

Завеждащ филиал /МИ

2621

6008

57

Кинезитерапевт

2264

6004

58

Лекар по дентална медицина

2261

7001

59

Фармацевт магистър

2262

7003

60

Инспектор/експлоатация на авиационна техника

3343

3005

61

Инженер, електрически машини и апарати

2151

6008

62

Инженер, корабни машини и механизми

2144

6026

63

Организатор обучение/Академия на МВР

2424

6004

64

Инженер, хидролог

2142

6001

65

Инженер, водоснабдяване и канализация

2142

6002

66

Инженер, строителен

2142

6012

67

Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

2144

6030

68

Инженер, химик

2145

6001

69

Младши юрисконсулт

2611

7024

70

Коректор

4413

6005

71

Счетоводител

2411

6004

72

Специалист/държавни имоти

3343

3008

73

Специалист/информационни източници

3343

3008

74

Специалист/ценообразуване в Капитално строителство

3343

3008

75

Специалист/почивно дело

3343

3008
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76

Специалист/по щата и регистрация на М П С

3343

3008

77

Специалист/обществено хранене

3343

3008

78

Специалист /вещево осигуряване

3343

3008

79

Уредник, музей/М В Р

2621

6004

80

Главна медицинска сестра

1342

6012

81

Старша медицинска сестра

1342

6013

82

Старша акушерка

1342

6017

83

Старши рехабилитатор

1342

6019

84

Старши медицински лаборант

1342

6015

85

Старши рентгенов лаборант

1342

6014

Образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по…
1

Библиотекар

2622

5001

2

Инструктор, обучение на водачи на моторно превозно средство
(МПС)

5165

5001

3

Фелдшер

2240

3001

4

Инструктор, диетично хранене

2265

3002

5

Помощник-фармацевт

3213

5001

6

Главна медицинска сестра

1342

6012

7

Старша медицинска сестра

1342

6013

8

Медицинска сестра

2221

5001

9

Старша акушерка

1342

6017

10

Акушерка

2222

5001

11

Старши рехабилитатор

1342

6019

12

Рехабилитатор

2264

5001

13

Старши медицински лаборант

1342

6015

14

Медицински лаборант

3212

5012

15

Старши рентгенов лаборант

1342

6014

16

Рентгенов лаборант

3211

3001

17

Медицински секретар

3344

3001

1219

6011

18

Ръководител звено/АСЧ във филиал на Медицински институт

ІІ.

Специалисти със средно образование и професионална квалификация

1

Техник, строителство и архитектура

3112

3009

2

Технически ръководител, строителство

3123

3001

Първа група

Втора група
1

Техник, инвеститорски контрол

3112

3007

2

Инспектор, контрол на общоопасни средства

3119

3048

3

Техник, гражданско строителство (конструктор)

3112

3004

4

Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт

3115

3045

5

Техник, механик/дозиметрични прибори

3115

3004

6

Техник, механик/организационна техника и технически средства

3115

3004

7

Техник, механик/технически контрол на МПС

3115

3004

8

Техник, производствени резултати

3119

3010

9

Организатор/въоръжението

3343

3007

10

Организатор/вещево осигуряване

3343

3007

11

Организатор/финансиране на строителството

3343

3007

12

Счетоводител

2411

6004

С Т Р.

128

№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Длъжностно наименование

БРОЙ 21
КОД по НКПД

13

Техник, асансьорна техника

3113

3002

14

Техник, електронна техника

3114

3007

15

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

3115

3039

16

Техник, механик/нестандартно противопожарно оборудване

3115

3004

17

Техник, телекомуникации

3522

3007

18

Технолог/производствена база

3119

3044

19

Лаборант/аналитик

7549

2005

20

Лаборант, препаратор

3212

3006

21

Фотограф

3431

3001

22

Техник, електрически системи

3113

3006

23

Техник, медицинска техника

3119

3006

24

Административен секретар/Организатор на Академичен съвет
и Специализиран научен съвет – АМВР

3343

3001

ІІІ.

Специалисти със средно образование
4110

2005

Първа група
1

Технически сътрудник/политически кабинет

2

Управител, спортни дейности

1431

3016

3

Управител/общежитие

1120

7023

4

Управител/учебна база

1120

7023

5

Управител, стол

1412

3007

6

Управител, хижа

1439

3006

7

Дактилоскопист

3355

3010

8

Технически изпълнител/по заплащането на труда

4110

2006

9

Сътрудник, охрана/граничен контрол

5414

3010

4311

2002

Втора група
1

Касиер, домакин/„Пътна полиция“

2

Системен оператор

3513

3003

3

Оператор, стая с контролни съоръжения/СОД

3522

3016

4

Началник, склад

4321

2021

Трета група
1

Завеждащ, административна служба

4110

2001

2

Отчетник, планиране на материали

4322

2002

3

Технически изпълнител/„Пътна полиция“

4110

2006

4

Технически изпълнител/„Човешки ресурси“

4110

2006

5

Технически изпълнител/учебно-методическа дейност

4110

2006

6

Технически изпълнител/научно-приложно звено

4110

2006

7

Диспечер, транспортни средства

4323

2007

8

Управител/ведомствен жилищен фонд

1120

7023

9

Телефонист/междуселищен номератор

4223

2002

10

Секретар

4120

2001

ІV.

Помощен персонал със средно образование
Първа група

1

Снабдител, доставчик

4321

2015

2

Домакин

4321

3022

3

Организатор/медицински регистратор

3343

3007

4

Машинописец I категория

4131

2001
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Втора група
1

Технически изпълнител

4110

2006

2

Деловодител

4415

2003

3

Магазинер

4321

2008

4

Машинописец II категория

4131

2001

1

Куриер

9621

0001

2

Продавач, бюфет

5212

0001

3

Продавач, книги

9520

0002

4

Сервитьор

5131

2004

5

Администратор, хотел

4224

3002

6

Касиер

5230

1001

7

Калкулант

4311

2001

8

Дезинфектатор

5329

1003

V.

Квалифицирани работници

1

Бояджия, сгради

7131

1001

2

Бръснар

5141

2002

3

Фризьор

5141

2001

4

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)

7126

2002

5

Водач, електрокар

8344

2003

6

Водач, мотокар

8344

2004

7

Дърводелец

7115

2002

8

Електромонтьор

7412

2009

9

Заварчик

7212

1001

10

Кранист

8343

2001

11

Главен готвач

3434

2001

12

Готвач

5120

2001

13

Помощник-готвач

5120

2003

14

Майстор-сладкар

7512

2008

15

Сладкар

5120

2002

16

Транжор

7511

1019
2007

Трета група

17

Машинист, пътно-строителни машини

8342

18

Автомонтьор

7231

2001

19

Монтьор, печатарско оборудване

7233

2025

20

Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации

7127

2003

21

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

7233

2031

22

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

7233

2030

23

Моделиер-конструктор, облекла

7531

3009

24

Огняр

8182

2004

25

Печатар/полиграфист

7322

2014

26

Монтьор, корабно оборудване

7233

2019

27

Работник по ремонт на въоръжението

7549

2020

28

Ретушьор

7321

2029

29

Сарач

7536

1021

30

Работник, строителството

9312

0003

31

Стругар

7223

1015

32

Фрезист

7223

2041

33

Шивач

7533

1014

С Т Р.
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34

Шлосер

7222

3011

35

Шофьор, автобус/над 40 места

8331

2002

36

Шофьор, автобус/до 40 места

8331

2002

37

Шофьор, автобус/до 15 места

8331

2002

38

Шофьор, лекотоварен автомобил/до 25 т.

8322

2006

39

Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

8332

2005

40

Шофьор, лек автомобил до 9 места

8322

2002

VІ.

Неквалифицирани работници

1

Гледач, служебни животни

5164

1009

2

Камериер/камериерка

5162

1001

3

Перач, ръчно

9121

0003

4

Общ работник

9622

0001

5

Работник, кухня

9412

0003

6

Работник, озеленяване

9214

0015

7

Спасител, плаж

5419

1002

8

Санитар

5321

1002

9

Пазач

9510

0005

Чистач

9112

0004

10
1793

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-02
от 29 септември 2014 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1,
ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз, Сертификат за акредитация
с рег. № 2 ОСП и Заповед № 679 от 19.09.2014 г.,
издадена от Българската служба за акредитация
от 19.09.2014 г., входирани в Министерството на
земеделието и храните със Заявление с вх. № 703429 от 25.07.2014 г. и писма за представяне на
допълнителни документи с вх. № 70-3691 от
22.08.2014 г. и вх. № 70-3691 от 19.09.2014 г. и Заповед № РД-09-633 от 29.09.2014 г. на министъра на
земеделието и храните, разрешавам на „Балкан
Биосерт“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 47, ет. 2,
да извършва сертификация на продукти съгласно
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни
2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB на ЕС L 189
от 20 юли 2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.
Продуктовият обхват не включва аквакултури
и продукти от тях.
Разрешението е валидно до 31.03.2015 г.
МЗХ, рег. № BG-BIO-02.
За министър:
Г. Костов
1770

ЗАПОВЕД № 84
от 4 февруари 2015 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 № 3 от заседание, проведено на
22.01.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87
и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, 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, чл. 73 АПК, БДС
EN 71-1:2011, оценка на риска, направена в отдел
„ОКБС“, според която предлаганите на пазара
декоративни камъни с различни форми, наподобяващи детски бонбони, в различни пастелни
цветове – жълт, оранжев, червен, лилав, цикламен,
син и зелен, и стъклени топчета с овална форма,
с диаметър около 18 мм, наподобяващи бонбони
за смучене, в прозрачен цвят с различни нюанси – зелен, кафяв, син, жълт, в прозрачни опаковки
с картонен етикет с надписи „River rock“, made in
China, „Warning: chokinhg hazard, this toy is a marble,
not for children under 3 years“ и изобразени цветя,
река и речни камъни са във видимо несъответствие
с изискванията за безопасност съгласно т. 8.2 на
БДС EN 71-1, а именно: стоките влизат изцяло в
цилиндъра за малки части и съгласно Наредбата за
стоките, имитиращи храни, поради това, че макар
че не са храни, имат такава форма, цвят, външен
вид и размер и може да се очаква потребителите,
особено децата, да ги объркат с храни (бонбони),
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в резултат на което да ги поставят в устата си
и да ги погълнат, което да причини задавяне и
последващо задушаване, и представляват сериозен
риск за здравето на потребителите (малки деца),
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите: декоративни камъни с различни форми, наподобяващи детски
бонбони, в различни пастелни цветове – жълт,
оранжев, червен, лилав, цикламен, син и зелен,
и стъклени топчета с овална форма, с диаметър
около 18 мм, наподобяващи бонбони за смучене,
в прозрачен цвят с различни нюанси – зелен,
кафяв, син, жълт, в прозрачни опаковки с картонен етикет с надписи „River rock“, made in China,
„Warning: chokinhg hazard, this toy is a marble, not
for children under 3 years“ и изобразени цветя,
река и речни камъни.
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 АПК 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.
Председател:
В. Златев
1827

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1641
от 27 февруари 2015 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 № 74 от 12.02.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 15.04.2015 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 поземлен имот с идентификатор
68134.4090.498, в УПИ XXII и УПИ XVIII, кв. 2,
м. В. з. Американски колеж – I ч., София, ул.
182, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 73 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)

ВЕСТНИК
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3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7300 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 9.04.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

1797

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1647
от 27 февруари 2015 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 16.04.2015 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 V-1029 (за трафопост и обществено обслужване), кв. 22, София,
м. Ж.к. Левски – зона В, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 81 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 8100 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 14.04.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.

1798

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

С Т Р.
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РЕШЕНИЕ № 1660
от 6 март 2015 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 № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет и Решение № 1628
от 13.02.2015 г. на Надзорния съвет Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 21.04.2015 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 39791.6013.419 с
производствени сгради (извън регулация) – бивша
ТПК „Щастие“, с. Кривина, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 260 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 000 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 17.04.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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
1799

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1043
от 9 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки и за условията и
реда за лицензираните оценители 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. Включва в годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2015 г.,
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества:
1.1. Имот № 001102 – друга селскостопанска
територия, III категория по плана за земеразделяне на с. Правда, с площ 0,660 дка, заедно
с построената в него едноетажна полумасивна
сграда – Спиртоварна, с площ 64 кв. м.
1.2. УПИ I – за производствени складови дейности (селскостопански), кв. 68 по плана на с.
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Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица,
с площ 2047 кв. м, заедно с построената в него
масивна сграда на един етаж – общински обор,
с площ 250 кв. м.
2. Изважда от годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2015 г.,
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества,
поради изменение на плана за регулация по проект – изготвяне на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр. Горна Оряховица:
2.1. Урегулиран поземлен имот I – за СПЗУ, в
кв. 228 по плана на ИПЗ на Горна Оряховица, с
площ 14 470,61 кв. м, заедно с построените в него:
1) общежитие на 8 етажа със ЗП 566,48 кв. м –
7 жилищни, партер и приземен етаж – стол;
2) физкултурен салон със ЗП 190,73 кв. м и
приземен етаж – пералня, сушилня и складови
помещения и топла връзка със ЗП 18,56 кв. м;
3) административна сграда на 3 етажа със ЗП
315,69 кв. м и топла връзка със ЗП 33,56 кв. м;
4) учебен корпус със ЗП 565,46 кв. м на 4 етажа;
5) учебен корпус със ЗП 1060,38 кв. м на 3
етажа;
6) учебен корпус със ЗП 303,75 кв. м на 1 етаж;
7) навес без оградни стени със ЗП 140,63 кв. м;
8) масивна сграда със ЗП 213,25 кв. м – парно;
9) гаражи 2 бр. със ЗП 49,81 кв. м;
10) склад за материали със ЗП 169,38 кв. м.
Председател:
Д. Костадинов
1800

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 605
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 3 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява внесения проект за ПУП – специализирана план-схема за изграждане на сградно
отклонение на оптична кабелна линия за блок на
ул. Г. Данчов 2 от кабелна шахта на ул. Г. Димитров
като част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ), изработен на основание
чл. 150 ЗУТ. Втората съставна част – технически
инвестиционен проект, ще бъде съгласуван и
одобрен от главния архитект на община Чирпан
и издадено разрешение за строеж (РС) с дата на
одобряване на подробния устройствен план от
Общинския съвет – гр. Чирпан.
Решението, с което е одобрен проектът за
ПУП – специализирана план-схема за изграждане на сградно отклонение на оптична кабелна
линия за блок на ул. Г. Данчов 2 от кабелна
шахта на ул. Г. Димитров от Общинския съвет – гр. Чирпан, заедно с одобрените инвестиционни проекти и издаденото РС от главния
архитект, могат да се оспорят в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Хр. Стефанов
1828
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РЕШЕНИЕ № 606
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Приема изработения ПУП – ПП (парцеларен
план) извън границите на урбанизираната територия и ПС (план-схема) по РП (регулационния
план) на с. Свобода, община Чирпан, за елементи
на техническата инфраструктура (изграждане на
система за отвеждане на отпадни води) от УПИ
I – складове за зърнени храни в кв. 38 по плана
на с. Свобода, през УПИ I – жп гара, ПИ 40 (пасище, мера), ПИ 39 (път IV клас) от о.т. 26 през
о.т. 27 и 28 до водосток преди о.т. 32.
Председател:
Хр. Стефанов

1829

1. – Министърът на енергетиката на основание
постъпило заявление за търсене и проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми, в площ „БГ-1“,
разположена на територията на община Правец,
Софийска област, и описана със следните координати в координатна система 1970 г:
№
1.
2.
3.
4.
5.

X (m)
4629102
4633664
4634787
4630491
4630098

Y (m)
8547062
8541325
8543453
8549846
8549837

1840
6. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 8 и чл. 145,
ал. 2, т. 2 ЗУТ е издадена заповед № РС-9 от
27.02.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-36 от 25.07.2011 г. за обект: АМ „Марица“,
ЛОТ 2, участък „Димитровград – Харманли“
от км 36+400 до км 70+620 – основно трасе, в
обхвата на действащите подробни устройствени
планове – парцеларни планове, одобрени със
заповеди № РД-02-14-1536 от 18.07.2011 г. и № РД02-14-1017 от 12.04.2012 г., със следната забележка
за: 1. външно функционално осветление на пътен
възел „Димитровград“ при км 38+800; 2. външно
функционално осветление на пътен възел „Симеоновград“ при км 65+680; 3. външно функционално
осветление на пътен възел „Тополовград“ при км
70+311, с допуснато предварително изпълнение по
реда на чл. 60, ал. 1 АПК. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ издадената заповед за допълване на
разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
1775
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2 . – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конку рси за академичната длъжност доцент: в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Световно стопанство
и МИО – един, за нуждите на катедра „Международни икономически отношения“; в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност Приложение на
изчислителната техника в икономиката – един, за
нуждите на катедра „Бизнес информатика“, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „Докторантура и
академично развитие“, тел. 0631/66-362.
1776
33. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност професор в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, в
професионално направление 3.6. Право, научна
специалност Гражданско и семейно право (Търговско право), със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“, за нуждите на катедра
„Правни науки“. Документи – в отдел „НИДД“,
стая 503, тел. 052/830-813.
1777
19. – Техническият университет – Габрово,
на основание Решение на МС № 293 от 13 май
2014 г. преобявява конкурс за редовна и задочна
докторантура за учебната 2014/2015 г. по следните научни специалности: редовна докторантура:
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалности: Рязане на материалите
и режещи инструменти – един; Технология на
машиностроенето – един; Хидравлични и пневматични задвижващи системи – двама; Машини
и съоръжения за леката промишленост – един;
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалности:
Квантова и оптоелектроника – един; Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление – един; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалности: Компютърни системи, комплекси
и мрежи – един; Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление – един;
професионално направление 5.4. Енергетика, специалност: Промишлена топлотехника – двама;
професионално направление 5.6. Материали и
материалознание, специалност: Материалознание
и технология на машиностроителните материали – един; задочна докторантура: професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, специалност: Теория на механизмите, машините и
автоматичните линии – един; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност: Електроснабдяване и електрообзавеждане – един. Необходими
документи: заявление, автобиография, диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях. Срок за подаване на документи: 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки: Технически университет – Габрово,
ул. Хаджи Димитър 4, отдел „Научно развитие“,
тел.: 066/827-238.
1833
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14. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични
длъжности: доцент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление“ – двама,
главен асистент в област на висше образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Почвознание“ – един, всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 65 44 54.
1778
39. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: професор в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.6. Материали и материалознание
(Материалознание и технология на машиностроителните материали) – един; доценти в област на
висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство
(Производствени технологии, Материалознание
и технология на машиностроителните материали) – един; област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство (Теория на механизмите и машините) – един; главен асистент в
област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Транспортна техника) – един;
асистенти в област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електроснабдяване и електрообзавеждане в
транспорта) – един; в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика (Теоретична електротехника) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео
Милев 158, тел. 9709-209.
1877
8. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурси за заемане на академични длъжности по професионално направление 4.4. Науки
за земята за: професори по: научната специалност
Минералогия и кристалография (Структурна
кристалография на неорганични и металоорганични съединения) за нуждите на направление
„Експериментална минералогия и кристалография“ – един; научната специалност Минералогия
и кристалография (Структурна кристалография на
органични и биологични вещества) за нуждите
на направление „Структурна кристалография и
материалознание“ – един; научната специалност
Минералогия и кристалография (Минералогия
и геохимия на твърди горива и продукти от
тяхното изгаряне) за нуждите на направление
„Минералогия и минерални суровини“ – един;
доцент по научната специалност Минералогия
и кристалография (Структурна характерстика на
порести и оптично активни материали) за нуждите
на направление „Експериментална минералогия
и кристалография“ – един, всички със срок 2
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месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – 1113 София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 02/979-7055.
1871
31. – Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за един професор и за един
доцент в професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и
биотехника на размножаването“ за нуждите на
Земеделския институт – Стара Загора, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – Стара Загора, Земеделски институт,
тел.: 042/606 991 и 042/607 048.
1834
1. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на план за рeгулация на м. Лозенец – І
част, кв. 204; м. Лозенец – ІІІ част, кв. 173; м. Борисова градина – Погребите – І част, кв. 1, УПИ
V и кв. 5, УПИ І и VІ, който е изложен в район
„Лозенец“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Лозенец“.
1907
2. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
план за регулация и застрояване и план-схеми на
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. Батарея в граници: от север – бул.
Ботевградско шосе; от изток – новопроектирана
улица по о.т. 220-158-152, регулационна граница
на кв. 5а; от юг – регулационна граница на кв.
5а, новопроектирани улици по о.т. 151-133-134-135,
по о.т. 135-137, регулационна граница на кв. 9; от
запад – новопроектирана улица по о.т. 123-122121-119-118-117-116-115, пешеходна алея, които са
изложени в район „Кремиковци“. Собствениците
на урегулирани поземлени имоти със свързано
застрояване е необходимо да представят нотариално заверено съгласие във връзка с чл. 21, ал. 5
ЗУТ. При непредставяне на такива урегулираните
поземлени имоти следва да бъдат изключени от
плана за застрояване. Заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.
1908
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
план за регулация и застрояване и план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура на м. Япаджа в граници: от север – Северна скоростна тангента, от изток – ул.
Челопешко шосе, от юг – бул. Ботевградско шосе,
от запад – р. Искър, които са изложени в район
„Кремиковци“. Собствениците на поземлени
имоти, включени в съсобствени урегулирани
поземлени имоти, е необходимо да представят
договори по реда на чл. 15, ал. 3 или 5 и чл. 17
ЗУТ и урегулирани поземлени имоти със свързано
застрояване да представят нотариално заверено
съгласие във връзка с чл. 21, ал. 5 ЗУТ. При
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непредставяне на такива урегулираните поземлени имоти следва да бъдат изключени от плана
за регулация и застрояване. Заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез район
„Кремиковци“.
1909
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
план за регулация и застрояване и план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура на м. Долни Богров-север в
граници: от север – новопроектирани улици по
о.т. 107-108-109-110-111-112, по о.т. 112-113-114-115116-117-118, регулационна граница на кв. 4; от изток – регулационна граница на кв. 4; от юг – бул.
Ботевградско шосе, от запад – новопроектирана
улица по о.т. 102-103-104-105-105б-106-107, които са
изложени в район „Кремиковци“. Собствениците
на поземлени имоти, включени в съсобствени
урегулирани поземлени имоти, е необходимо
да представят договори по реда на чл. 15, ал. 3
или 5 и чл. 17 ЗУТ и урегулирани поземлени
имоти със свързано застрояване да представят
нотариално заверено съгласие във връзка с
чл. 21, ал. 5 ЗУТ. При непредставяне на такива
урегулираните поземлени имоти следва да бъдат
изключени от плана за регулация и застрояване.
Заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Кремиковци“.
1910
81. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) в обхват кв. 371, к-с
Централна градска част – І зона, гр. Видин, и кв.
329, к-с Зона на услугите, гр. Видин. Документацията може да бъде разгледана в стая 9, ет. 4
в административната сграда на Община Видин
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в законоустановения едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
1830
2. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на „Трасе на кабел 20 kV от ТП-3 до ВРУ в УПИ
І – 031101, по плана на с. Караджово, община
Садово, област Пловдив“ като самостоятелна
част от КПИИ с инвеститор „Пловдив Биомас“ – ЕООД. Проектът е на разположение в
сградата на общината – ул. Иван Вазов 2, ет. 2,
гр. Садово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересуваните лица

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5

могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската
администрация.
1762
3. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на „Трасе на кабел 20 kV от В/ст „Катуница“
до ВРУ в УПИ І – 031101, по плана на с. Караджово, община Садово, област Пловдив“ като
самостоятелна част от КПИИ с инвеститор
„Брила“ – ЕООД. Проектът е на разположение в
сградата на общината – ул. Иван Вазов 2, ет. 2,
гр. Садово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската
администрация.
1763
4. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на „Кабел 20
kV от нов ЖР стълб на полски път № 000266 до
ПИ 007017 и нова пътна връзка за ПИ 007017 по
КВС на с. Чешнегирово, община Садово, област
Пловдив“. Проектът е на разположение в сградата
на общината – ул. Иван Вазов 2, ет. 2, гр. Садово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до общинската администрация.
1764

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Катя
Стоянова Пенева, Мария Георгиева Милева и
Димитър Йорданов Милев против Заповед № 2145
от 27.06.2014 г. на кмета на община Варна, с която
е наредено незабавното освобождаване от хора,
механизация, продукти, материали, общоопасни
средства и други такива на сгради, намиращи се
в посочения в заповедта обхват в района на кв.
Аспарухово, Варна. По оспорването е образувано
адм. д. № 2354/2014 г. по описа на Административния съд – Варна, първо отделение, ХVІІІ състав,
насрочено за 8.05.2015 г. от 10 ч.
1892
Административният съд – Пловдив, административно отделение, ІХ състав, призовава Анастасия Константинова Куцоглу с последен адрес
област София, Столична община, София, ж.к.
Младост 2, бл. 206, вх. 8, ет. 1, ап. 2, ч/з Георги
Бъчваров, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 20.04.2015 г. в 14 ч. като заинтересована
страна по адм. д. № 2384/2014 г., заведено от Венета К. Станева, Евгения А. Станева, Елисавета
А. Станева, Елена Х. Станева, Станка Ц. Бурова.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
1893
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Административният съд – Пловдив, административно отделение, ІХ състав, призовава
Василка Константинова Куцоглу с последен адрес
област София, Столична община, София, ж.к.
Младост 2, бл. 206, вх. 8, ет. 1, ап. 2, ч/з Георги
Бъчваров, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 20.04.2015 г. в 14 ч. като заинтересована
страна по адм. д. № 2384/2014 г., заведено от Венета К. Станева, Евгения А. Станева, Елисавета
А. Станева, Елена Х. Станева, Станка Ц. Бурова.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
1894
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 7157 по описа на съда от 2014 г. на II а.о.,
35 състав, насрочено за 23.04.2015 г. от 13,30 ч. по
жалба на Милчо Стефанов Гюрев срещу Решение
№ 140 от 13.03.2014 г. на Столичния общински
съвет по протокол № 58 от 13.03.2014 г., с което е
одобрен план за регулация и застрояване на ж.к.
Бели брези в частта му относно УПИ ХV – „За
училище“, кв. 38, съответно включването в него на
имот с пл. № 954. Всяко заинтересовано лице може
да поиска конституирането му като ответник по
делото със заявление, подадено до съда, по номера
на делото в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“, което да
съдържа следната информация: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер на
делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
1926
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІІ В въззивен състав, призовава Снежана Димитрова Сергиева с адрес за призоваване София,
ул. Дружба, бл. 8, вх. А, ет. 2, ап. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.04.2015 г. в 14 ч.
като въззиваема страна по гр. д. № 16226/2011 г.
по описа на СГС, ГО, ІІ В въззивен състав, образувано по жалба от Петър Сандов Анчев срещу
решение на СРС, 55-и състав, гр. д. № 1599/1993 г.,
образувано по искова молба от Найден Сандов
Анчев срещу Асен Георгиев Стаменов и др. за
иск за делба. В случай че ответникът не се яви,
съдът ще му назначи представител на основание
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1825
Разградският районен съд призовава Екрем Карааслан, с неизвестен адрес, роден на 20.04.1963 г.,
гражданин на Република Турция, да се яви в
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съда на 24.04.2015 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр. д. № 411/2015 г., заведено от Нели Христова
Карааслан на основание чл. 49 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1774
Районният съд – Севлиево, на основание
чл. 35, ал. 1 КМЧП призовава Керим Адемович,
гражданин на Република Сърбия, с адрес с.
Расно, община Приеполе, област Златиборски,
Република Сърбия, да се яви в съда на 7.05.2015 г.
в 9 ч. като ответник по гр.д. № 728/2014 г. по
описа на съда с ищец Антоанета Станимирова
Маринова като майка и законна представителка
на малолетното си дете Ива Керимова Адемович
от Севлиево, ул. Великотърновско шосе 30, по
иск за издръжка. Ако въпреки обнародването в
„Държавен вестник“ страната не се яви на заседанието, съдът ще є назначи представител по
реда на чл. 35, ал. 2 КМЧП.
1891
Софийският районен съд, 73-ти състав, призовава Руди Младенов Младенов с последен известен, постоянен и настоящ адрес София, бул.
Петко Ю. Тодоров 2, вх. А, ет. 2, ап. 4, да се яви в
новата сграда на СРС на бул. Цар Борис ІІІ № 54
на 3.04.2015 г. в 11,30 ч. и на 25.05.2015 г. в 16 ч.
като ответник по гр. д. № 1282/1991 г., заведено
от Филка Добренова Младенова. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1284
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-13 състав, т.д. № 4729/2014 г., призовава кредиторите на „Еуроетил“ – ЕООД, ЕИК 200677050,
по т.д. № 3641/2013 г. на СГС, ТО, VІ-8 състав, за
обжалване на решенията на първото събрание на
кредиторите, насрочено на 1.04.2015 г. от 10,30 ч.
в Съдебната палата, София, бул. Витоша 2.
1972
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 53/2002 г.
за политическа партия „Български демократичен
съюз „Радикали“: вписва Изпълнителен съвет в
състав: председател: Цветан Венциславов Манчев, членове: Цецко Любенов Иванов, Сашо
Христов Чобанов, Николай Миленов Илиев,
Петър Маринов Тодоров, Мариела Стефанова
Мирчева, Емилия Кънева Кънева; заличава
досегашния състав на Националната контролна
комисия; вписва Национална контролна комисия
в състав: председател: Людмила Петкова Захариева, заместник-председател: Йордан Ангелов
Софрониев, секретар: Румен Маринов Пайташев;
партията се представлява от председателя Цветан
Венциславов Манчев; вписва изменения в устава
на политическата партия, приети на IV редовен
конгрес, проведен на 30.11.2014 г.
1826

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Гражданска лига на България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал. 2 от устава на сдружението
по инициатива на председателя на УС свиква
общо събрание на 30.04.2015 г. в 18 ч. в сградата
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на управление на сдружението, София 1505, ул.
Черковна 80, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението през изтеклия период; 2. приемане на
проекти и предложения за дейности през 2015 г.;
3. приемане на бюджет за 2015 г.; 4. приемане на
изменения и допълнения на устава; 5. избиране и
освобождаване на членове на УС; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1751
2. – Управителни ят съвет на Асоциаци я
„Български въгледобив“ – София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 от устава
свиква общо събрание на асоциацията в София в
11 ч. на 24.04.2015 г. на ул. Г. С. Раковски 108 при
следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане
на доклада за дейността на „АБВ“ за 2014 г.; 2.
разглеждане и приемане на финансовия отчет на
„АБВ“ за 2014 г.; 3. освобождаване от отговорност
на УС за дейността му през 2014 г.; 4. разглеждане
и одобряване на предлаганата от УС програма за
дейността на „АБВ“ за 2015 г.; 5. разглеждане и
одобрение на предлагания от УС годишен бюджет
за 2015 г.; 6. разни. На основание чл. 16 от устава
на асоциацията и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се счита за законно, ако присъстват най-малко
половината от членовете му. Ако присъстващите
са под този минимум, събранието се отлага с един
час и ще се проведе на същото място при същия
дневен ред и се счита за законно независимо от
броя на явилите се членове.
1728
14. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Настоятелство на родители и
общественици при ОДЗ 59 „Елхица“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 7.05.2015 г. в 17 ч. в седалището на сдружението – София, сградата на ОДЗ
59 „Елхица“, ж.к. Младост 3, ул. Д-р Николай П.
Николаев 11, ет. 2, музикален салон, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на съвета на настоятелите; 2. приемане на бюджет на сдружението; 3. вземане на решение за
изменения на устава; 4. вземане на решение за
освобождаване и избиране на членове на сдружението; 5. вземане на решение за освобождаване и
избиране на членове на съвета на настоятелите; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
1949
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска федерация по вдигане
на щанги“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 8.05.2015 г. в 9 ч. в София в комплекс
„Диана 3“ в залата за конференции на втория етаж
в сградата при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на федерацията
през 2014 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2014 г. на федерацията; 3. определяне на
насоки за развитие на федерацията за периода
2015 – 2016 г.; 4. освобождаване от отговорност
членове на управителния съвет за дейността им
до 31.12.2014 г.; 5. приемане на промяна в наименованието на сдружението – на „Българска
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федерация по вдигане на тежести“. Канят се
членовете на сдружението или техни упълномощени в съответствие с устава на сдружението
представители да присъстват на събранието. Регистрацията на членовете на сдружението и техните
пълномощници ще започне в 8 ч. и 30 мин. и ще
приключи в 9 ч. Материалите за заседанието и
съответните проекторешения по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление на сдружението.
1771
111. – Националният съвет на политическа
партия „Национално движение за стабилност и
възход“ с решение от 14.03.2015 г. на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 21, т. 5 и чл. 14, ал. 2 и 3 от
Устава на НДСВ свиква Осми извънреден конгрес
на ПП „НДСВ“ на 9.05.2015 г. в 11 ч. в София,
в Националния дом на науката и техниката, ул.
Г. С. Раковски 108, зала 4 „Проф. Асен Златаров“,
при следния дневен ред: 1. решение по чл. 15,
т. 5 от Устава на ПП „НДСВ“; 2. освобождаване
на избраните от VII конгрес лица в Националния съвет, Контролния съвет и председател; 3.
промени в Устава на ПП „НДСВ“; 4. избор на
нови органи на ПП „НДСВ“: Национален съвет,
Контролен съвет, председател; 5. приемане на
програмни документи на НДСВ.
1919
30. – Управителният съвет на Българската
асоциация на металургичната индустрия (БАМИ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 14.05.2015 г. в 14 ч.
в заседателната зала в сградата на „Нипроруда“
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет (УС) на БАМИ за 2014 г.; 2.
доклад на контролния съвет (КС) за финансовото
състояние и счетоводната отчетност за 2014 г.;
3. приемане на основни насоки за работа през
2015 г.; 4. приемане на годишен бюджет за 2015 г.;
5. разни. Материалите за общото събрание са на
разположение в седалището на БАМИ. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите. Упълномощените
лица при регистрацията да представят писмено
пълномощно, издадено от законния представител.
1948
16. – Управителният съвет на Българското
ядрено дружество, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва общо от четно събрание на
дружеството на 15.05.2015 г. в 15 ч. в салона
на Националния институт по метеорология и
хидрология – БАН, в София, бул. Цариградско
шосе 66, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчет за дейността на БЯД през
2014 г.; 2. обсъждане и приемане на финансовия
отчет за 2014 г.; 3. обсъждане и приемане на плана
за дейността на БЯД през 2015 г.; 4. обсъждане
и приемане на бюджета за 2015 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1744
1. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел сдружение „Национално
научно дружество по медицинска онкология“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 23.04.2015 г. в 10 ч. в Новотел „Акор“, малка
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конферентна зала, София, бул. Цариградско
шосе 115, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада на управителния съвет за дейността
на сдружението през 2014 г.; проект за решение:
ОС приема доклада на УС за дейността на сдружението през 2014 г.; 2. разглеждане и приемане
на годишния финансов отчет и на баланса на
сдружението за 2014 г.; проект за решение: ОС
приема годишния финансов отчет и баланса на
сдружението за 2014 г.; 3. приемане на решение
за прекратяване на сдружението, обявяването му
в ликвидация и назначаване на председателя на
управителния съвет на сдружението за ликвидатор; проект за решение: ОС приема решение за
прекратяване на сдружението, за обявяването му
в ликвидация и за назначаването на председателя на управителния съвет на сдружението за
ликвидатор; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
1842
17. – Управителният съвет на Фондация „Бъдеще за България“, София, на основание чл. 26,
ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ и чл. 8 от
устава свиква по своя инициатива общо събрание
на членовете на настоятелството на фондацията
на 23.04.2015 г. в 11 ч. в офиса на фондацията на
адрес: София, ул. Развигор 2, при следния дневен
ред: 1. приемане годишния финансов отчет на
фондацията за 2014 г. и отчета на управителния
съвет за дейността на фондацията през 2014 г.; 2.
приемане бюджета на фондацията за 2015 г.; 3.
приемане програма за дейността на фондацията
през 2015 г.; 4. изменения в устава на фондацията;
5. разни. В случай че в 11 ч. на 23.04.2015 г. не е
регистриран необходимият кворум за провеждане
на законно събрание, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага и ще се проведе един час
по-късно същия ден на същото място при същия
дневен ред независимо от регистрираните за
участие в събранието членове на настоятелството.
1900
1. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел сдружение „Българско
онкологично дружество“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 и 3 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 24.04.2015 г.
в 10 ч. в Новотел „Акор“, малка конферентна
зала, София, бул. Цариградско шосе 115, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
управителния съвет за дейността на сдружението през 2014 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на УС за дейността на сдружението през
2014 г.; 2. разглеждане и приемане на годишния
финансов отчет и на баланса на сдружението за
2014 г.; проект за решение: ОС приема годишния
финансов отчет и баланса на сдружението за
2014 г.; 3. приемане на решение за прекратяване
на сдружението, обявяването му в ликвидация
и назначаване на председателя на управителния
съвет на сдружението за ликвидатор; проект за
решение: ОС приема решение за прекратяване
на сдружението, за обявяването му в ликвидация
и за назначаването на председателя на управителния съвет на сдружението за ликвидатор; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 4 от устава на сдружението
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събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
1841
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
„Алфа Ромео“ България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на
26.04.2015 г. в 10 ч. в залата на „Нипроруда“ – АД,
София, бул. Ал. Стамболийски 205, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2010 – 2015 г.; 2. освобождаване от длъжност
на членовете на управителния съвет на сдружението; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет за дейността
им от 2010 до 2015 г.; 4. избор на управителен
съвет на сдружението; 5. определяне на размера
на имуществената вноска за 2016 г.; 6. разни. Поканват се всички членове да вземат участие лично
или чрез писмено упълномощени от тях лица.
На основание чл. 24 от устава на сдружението
и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото
събрание се отлага с един час и се провежда на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе колкото и членове да се явят.
1869
1. – Управителят на фондация „Фактор“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на фондацията на 30.04.2015 г. в 10 ч.
на адрес: София, ул. Солунска 43, ет. 1, ап. 2, при
следния дневен ред: 1. промяна на учредителния
акт на фондацията; 2. освобождаване на членовете
на колективния върховен орган и управителя;
3. назначаване на нови членове на колективния
върховен орган и нов управител; 4. смяна на
седалището; 5. смяна на начина на свикване на
общото събрание.
1896
1. – Управителни ят съвет на Асоциаци я
Телекомуникации, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
14.05.2015 г. в 10 ч. в София, ул. Кукуш 2, залата
на Ентърпрайз Комюникейшън Груп, при следния
дневен ред: 1. отчет за работата през 2014 г.; 2.
финансов отчет за 2014 г.; 3. избор на ново ръководство; 4. приемане на бюджет за 2015 г.; 5.
приемане на годишен календарен план за 2015 г.;
6. 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
независимо от броя на присъстващите членове.
1831
12. – Националният съвет на Българския Червен кръст, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 16 от устава на БЧК свиква по своя инициатива редовна сесия на 65-о общо събрание
на организацията на 15.05.2015 г. в 16 ч. и на
16.05.2015 г. в 9 ч. в административната сграда на
БЧК, София, бул. Джеймс Баучер 76, зала „София“, при следния дневен ред: на 15 май 2015 г.: 1.
отчет на Националния съвет на БЧК за дейността
на организацията за 2014 г. и годишен финансов
отчет за 2014 г.; 2. отчет на бюджет – 2014 г.; 3.
отчет на националната контролна комисия за
2014 г.; 4. отчет на етичната комисия за 2014 г.;
на 16 май 2015 г.: 5. междинна оценка на Стратегия на БЧК до 2020 г.; 6. план за работата на
БЧК за 2015 г.; 7. бюджет на БЧК за 2015 г.; 8.
изменение и допълнение на устава на БЧК; 9.
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изменение и допълнение на Статута на БМЧК;
10. организационни въпроси: 10.1. частичен избор
за довършителен мандат на член на Национален
съвет на БЧК; 11. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
започне един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе, ако се
явят най-малко 40 % от всички негови членове.
1843
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Инициативи за младежко и академично развитие“ (ИМАР) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава свиква общо събрание
на 15.05.2015 г. в 18,30 ч. в 155 каб., ректорат на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
на адрес: 1504 София, бул. Цар Освободител 15,
при следния дневен ред: 1. представяне от председателя на годишния доклад за дейността на
сдружение „ИМАР“ за 2014 г. и на финансовия
отчет за 2014 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния доклад и финансовия отчет от ОС; 3.
гласуване на проектобюджет за 2015 г. от ОС;
4. други.
1801
1. – Управителят на „Фондация Бъдеще 2“,
София, на основание чл. 3, т. 1, 2 и 3 от учредителния акт на фондацията и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
заседание на контролния съвет на фондацията на
18.05.2015 г. в 10 ч. в седалището на фондацията
в София, район „Красно село“, ул. Кюстендил
37, вх. Б, ет. 6, ап. 16, при следния дневен ред:
1. приемане на промени в учредителния акт на
фондацията, свързани с реда и начина за свикване
на КС; 2. приемане на актуализиран учредителен
акт на фондацията; 3. приемане на решение за
прекратяване на фондацията и откриване на
процедура по ликвидацията є; 4. освобождаване
на Дариана Александрова Георгиева от длъжност
и от отговорност за действията є като управител
на фондацията; 5. определяне срок на ликвидация на фондацията; 6. избор на ликвидатор на
фондацията; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се
проведе същия ден един час по-късно – в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
1870
1. – Управителният съвет на сдружение с нест опанска цел „Институт за българска философска култура“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 20.05.2015 г. в 16 ч. в седалището на
ИБФК в София, ул. Алфред Нобел 1, бл. 4, вх. Б,
ап. 10, общо събрание, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на ИБФК
през 2014 г.; 2. одобряване на финансов отчет
на ИБФК за 2014 г.; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. приемане на насоки за бъдещата дейност
на ИБФК; 5. разни. Материалите, свързани с
общото събрание, се намират в седалището на
ИБФК и са на разположение на членовете му.
1779
47. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „БГ Н2 Общество“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 21.05.2015 г. в 11 ч. на
адреса на управление на сдружението в София,
бул. Климент Охридски 8, при следния дневен
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ред: 1. приемане на отчет на УС за дейността на
сдружението; 2. приемане на финансов отчет; 3.
текущи. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред ще са на разположение на членовете в административната сграда
на сдружението в София, бул. Климент Охридски
8, всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе 1 час по-късно в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1780
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация по детско-юношеска психиатрия и
свързаните професии, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ОС на асоциацията на
23.05.2015 г. в 11 ч. в София, ул. Г. Софийски 1,
УМБАЛ „Александровска“, Клиника по детска
психиатрия, при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчетни доклади на управителните тела на асоциацията; 2. избор на нови
членове на управителните тела на асоциацията;
3. други. При липса на кворум в обявения час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе
на същото място и при същия дневен ред един
час по-късно и ще се счита за законно.
1960
12. – Управителният съвет на „Българска
асоциация на Клас 420 и Клас 470“ – Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21.2 от устава на
асоциацията свиква редовно общо събрание на
асоциацията на 2.05.2015 г. в 17,30 ч. в Бургас,
Пристанище Бургас, в сградата на Яхт клуб
„Порт Бургас“, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет на сдружението; 2. отчет
на контролния съвет на сдружението; 3. приемане на изменения и допълнения в устава на
сдружението; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет и на контролния съвет за дейността им; 5. освобождаване от
длъжност на членовете на управителния съвет
и на контролния съвет; 6. избор на управителен
съвет; 7. избор на контролен съвет; 8. приемане
на бюджет за 2015 г. Регистрацията на членовете
за събранието ще започне в 16,30 ч. в деня на
събранието. Членовете следва да носят лична
карта. При липса на кворум на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на асоциацията събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., при
същия дневен ред.
1947
192. – Управителният съвет на СНЦ „Бургаска морска асоциация“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава на БМА
свиква годишно общо събрание на сдружението
на 20.05.2015 г. в 17 ч. в залата на Пристанище
Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет
на управителния съвет за дейността за 2014 г.; 3.
финансов отчет за 2014 г.; 4. определяне размера
на членския внос за 2016 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет и
на контролния съвет за дейността им за 2014 г.;
6. приемане на план за дейността на БМА през
2015 г.; 7. приемане на бюджет на БМА за 2015 г.; 8.
разни. Регистрацията на членовете за събранието
ще започне в 16,30 ч. в деня на събранието. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 13 от устава на БМА събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
1721
2. – Съветът на настоятелите при сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина,
осъществяващо дейност в обществена полза,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на училищното настоятелство
на 18.05.2015 г. в 18 ч. в заседателната зала в
ПГО „Елисавета Багряна“ – гр. Бяла Слатина, ул. П. Волов 2а, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина,
осъществяващо дейност в обществена полза;
2. освобождаване на членове на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина,
осъществяващо дейност в обществена полза; 3.
доклад за дейността на сдружение с нестопанска
цел „Училищно настоятелство при ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина, осъществяващо дейност в обществена полза, за периода до
2014 г.; 4. приемане на годишен финансов отчет
за периода до 2014 г. на сдружение с нестопанска
цел „Училищно настоятелство при ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина, осъществяващо
дейност в обществена полза; 5. приемане на бюджет за 2015 г. на сдружение с нестопанска цел
„Училищно настоятелство при ПГО „Елисавета
Багряна“, гр. Бяла Слатина, осъществяващо дейност в обществена полза; 6. освобождаване на
членове на съвета на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина,
осъществяващо дейност в обществена полза;
освобождаване от отговорност; 7. избор на нови
членове на съвета на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина,
осъществяващо дейност в обществена полза; 8.
приемане на промени в устава на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина,
осъществяващо дейност в обществена полза; 9.
приемане на промени в Правилника за реда за
осъществяване на общественополезна дейност
и за набиране и разходване на имуществото
на сдружение с нестопанска цел „Училищно
настоятелство при ПГО „Елисавета Багряна“,
гр. Бяла Слатина, осъществяващо дейност в
обществена полза; 10. обсъждане и приемане на
основни насоки за развитие и програма за осъществяване на дейността за 2015 г. на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина; 11.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. на същото място и
при същия дневен ред. На основание чл. 22 от
устава посочените в дневния ред документи са
на разположение на членовете в счетоводството
на ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина.
1961
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2. – Управителни ят съвет на Моряшк и я
п рофесиона лен с ъюз, Варна, на основа н ие
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на съюза на 29.04.2015 г. в 9 ч. в зала № 525 на
„Български морски квалификационен център“,
Варна, бул. Васил Друмев 73, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на съюза за периода
април 2014 г. – март 2015 г.; 2. финансов отчет
за периода април 2014 г. – март 2015 г.; 3. приемане на бюджет на Моряшкия професионален
съюз за периода април 2015 г. – март 2016 г.;
4. избор на секретар; 5. попълване състава на
управителния съвет и контролно-ревизионната
комисия; 6. изменение на устава; 7. приемане
на програма; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
1921
11. – Управителният съвет на „Сдружение
на художниците“ – Варна“, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.05.2015 г. в
18 ч. във Варна, бул. Княз Борис І № 65, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението; 2. приемане
на нови членове на сдружението; 3. освобождаване от длъжност и отговорност на управителния съвет; 4. освобождаване от длъжност и
отговорност на председателя на управителния
съвет; 5. избор на членове на управителния съвет;
6. освобождаване от длъжност и отговорност
членовете на контролния съвет; 7. освобождаване от длъжност и отговорност председателя
на контролния съвет; 8. избор на председател
на управителния съвет; 9. избор на експертен
съвет; 10. приемане на нов устав на сдружението,
отразяващ промените по предходните точки от
дневния ред; 11. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове. Регистрацията на присъстващите на събранието започва в 17 ч.
1944
14. – Управителният съвет на сдружение
„Пауър Джъмп“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на 8.05.2015 г. в
16 ч. в зала 17, ет. 2, Младежки дом – Варна, бул.
Цар Освободител 27, при следния дневен ред: 1.
доклад и отчет за дейността на сдружението през
2014 г.; 2. определяне на бюджета за 2015 г.; 3.
приемане на нови членове и освобождаване на
неактивни такива; 4. избор на нов председател и
управителен съвет; 5. приемане промени в устава;
6. предложения за обсъждане на други актуални
въпроси. Поканват се всички членове на клуба
и подалите молба за членство да вземат участие. При липса на кворум на основание чл. 20,
ал. 4 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден на същото място в 17 ч.
1769
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Яхт клуб Кап. Г. Георгиев – Порт
Варна“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 10.05.2015 г. в
10 ч. в сградата на яхт клуба при следния дневен
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ред: 1. отчетен доклад на УС за 2014 г.; 2. доклад
на контролния съвет; 3. отчет на бюджета на
сдружението за 2014 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия
период; 5. приемане на бюджет на сдружението
за 2015 г.; 6. приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове; 7. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и се провежда
независимо от броя на присъстващите членове.
1743
7. – Управителни ят съвет на ВК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 12.05.2015 г.
в 18 ч. във Варна, ул. Дунав 5 – Арт галерия,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за 2014 г.; 2. отчетен доклад
на КС; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
1703
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Общност на румънците в
България“, Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 8.05.2015 г. в 13 ч. във Видин, ул. Рибарска
6, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението; 2. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 3.
приемане на нов устав на сдружението; 4. избор
на управителен съвет на сдружението; 5. разни.
Поканват се всички членове лично или чрез
упълномощени представители да присъстват на
общото събрание. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум общото събрание ще се
проведе същия ден на същото място при същия
дневен ред в 14 ч. Материалите за събранието са
на разположение в седалището на сдружението:
Видин, ул. Рибарска 6.
1707
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Врачански регионален институт по труда и социалната политика“, Враца,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 30.04.2015 г. в 11 ч. в
седалището на сдружението във Враца, ул. Поп
Буюклийски 12, ап. 10, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за променяне и допълване
на устава на сдружението относно предмета на
дейност и целите; 2. разни.
1838
1. – Управителният съвет на Общински съюз
на инвалидите „Кураж“, гр. Генерал Тошево, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 21.05.2015 г.
в 13 ч. годишно отчетно-изборно събрание в
К луба на инвалида, гр. Генерал Тошево, ул.
Васил Левски 3, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на ОСИ „Кураж“ за 2014 г.;
2. отчет на КРК за 2014 г.; 3. освобождаване от
длъжност на досега действащия УС и КРК; 4.
избор на нов УС и КРК.
1939
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „К луб по водни
спортове – Димитровград“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание (отчет-
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но-изборно) на 15.05.2015 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в Димитровград, ул. Простор
21, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет на сдружението за
2014 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2014 г.;
2. освобождаване от отговорност на членовете
на УС за дейността им през 2014 г.; проект за
решение – ОС освобож дава о т о т говорност
членовете на УС за дейността им през 2014 г.;
3. във връзка с изтичане мандата на УС на
сдружението – избор на нови членове на УС; 4.
разни. Поканват се всички членове да вземат
участие в общото събрание. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете
всеки работен ден в Димитровград, ул. Простор
21. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1704
279. – Съветът на настоятелите на училищното настоятелство при СОУ „Христо Ясенов“,
Етрополе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 27.04.2015 г. в 18 ч. в актовата
зала на СОУ „Христо Ясенов“ – Етрополе, при
следния дневен ред: 1. прием на нови членове;
2. отчет на финансовата дейност на настоятелството; 3. избор на нов съвет на настоятелите;
4. текущи.
1898
63. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
при ЦДГ № 2 „Снежанка“, Казанлък, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 22, 23 и 25 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
29.05.2015 г. в 17 ч. на адрес Казанлък, ул. Ален
мак 8, дирекция на ОДЗ № 2 „Снежанка“, при
следния дневен ред: 1. приемане и освобождаване
на членове на училищното настоятелство при
ЦДГ „Снежанка“ – Казанлък; 2. освобождаване
на членовете на съвета на настоятелите и избор
на нов съвет на настоятелите; 3. освобождаване
на членовете на контролния съвет и избор на нов
контролен съвет; 4. гласуване на промени в устава
на настоятелството. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете на
адреса на управление. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час и ще се проведе в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове на сдружението да присъстват.
1868
1 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а „ Р о т а р и
клуб – Несебър“, Несебър, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 3.06.2015 г. в 18,30 ч. в хотел
„Маринер“, к.к. Слънчев бряг, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на клуба за ротарианската
година; 2. освобождаване на УС; 3. избор на нов
УС; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място, при същия
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дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение на членовете на клуба ежедневно
в залата за срещи.
1837
1. – Управителният съвет на Клуб по водни
спортове „Росица“ – Павликени“, Павликени, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на клуба на 28.05.2015 г. в 19 ч. в детския комплекс в гр. Павликени, на адрес: Павликени, бул.
Раковски 4, при следния дневен ред: 1. изключване на членове на клуба и приемане на нови
членове; 2. приемане на отчета за дейността на
управителния съвет; 3. приемане на финансовия
отчет за 2014 г.; 4. приемане на отчета за дейността на сдружението за 2014 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 20 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1781
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за онкоболни и
приятели“, Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.05.2015 г.
в 15,30 ч. в Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 16, при дневен ред: вземане на решение
за сливане на сдружението със сдружението с
нестопанска цел „Сдружение за онкоболни и
приятели“, Пазарджик.
1835
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на жени с онкологични заболявания – ЖОЗ“, Пазарджик, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.05.2015 г. в 17,30 ч. в Пазарджик, ул.
Александър Стамболийски 16, при дневен ред:
вземане на решение за сливане на сдружението
със сдружението с нестопанска цел „Сдружение
за онкоболни и приятели“, Пазарджик.
1836
3. – Управителният съвет на „Сдружение с
нестопанска цел в обществена полза – Пловдив – Най-старият жив град в Европа“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на адреса на дейност на
същото – Пловдив, бул. Руски 70, на 30.04.2015 г.
в 10,30 ч. при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на управителния съвет поради
изтичане на мандата на досегашния съвет; проект
за решение – ОС освобождава членове на УС;
2. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност членове на УС; 3.
разглеждане и приемане на отчет за дейността
на сдружението от учредяването му; проект за
решение – ОС приема депозирания от УС отчет
за дейността на сдружението; 4. избор на нов
управителен съвет; проект за решение – ОС
избира членове на УС съгласно предложения
на събранието; 5. разглеждане и приемане на
бюджета на сдружението за 2015 г.; проект за
решение – ОС приема предложения от УС бюджет
на сдружението; 6. промяна в адреса на дейност
на сдружението; проект за решение – адресът на
дейност на сдружението се променя на Пловдив, ул. Драган Цанков 35; 7. промени в устава
на сдружението; проект за решение – приемат
се следните промени в устава на сдружението:
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променя се чл. 5, ал. 2 от устава, като добива
следния вид: „адрес на управление: Пловдив,
ул. Драган Цанков 35“; променя се чл. 34, ал. 1
от устава, като приема следния вид: „Общото
събрание се свиква от УС в населеното място,
в което се намира седалището на сдружението“;
променя се чл. 34, ал. 4, която добива следния
вид: „Свикването се извършва с покана, която
трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и
мястото за провеждане на общото събрание и
по чия инициатива се провежда то. Поканата се
залепя на видно място на адреса на дейност на
сдружението и се изпраща по електронна поща
на членовете на сдружението най-малко 15 дни
преди провеждане на събранието.“ При липса на
кворум за провеждане на събранието същото ще
бъде проведено на същото място и при същия
дневен ред в 11,30 ч. на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и устава на сдружението.
1729
2. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел с дейност в частна полза „Диалог България“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от
устава на сдружението съгласно взето решение на
5.03.2015 г. свиква общо събрание на 18.05.2015 г.
в 18 ч. в Пловдив, бул. България 4, ет. 9, ап. 42,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на дейността на сдружението;
2. вземане на решение относно откриване процедура по ликвидация на сдружението и срок
на ликвидация; 3. вземане на решение за възлагане на управителя да определи ликвидатор
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
1768
15. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство „Свети Йоан Екзарх“ при СОУ
„Димитър Матевски“ – Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно събрание на
18.05.2015 г. в 18,30 ч. в сградата на СОУ „Д.
Матевски“ – Пловдив, ж.к. Тракия, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. годишен финансов отчет за 2014 г.; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
1945
3. – Управите лни ят с ъвет на А генци ята
за регионално развитие с Бизнес център за
подпомагане на малки и средни предприятия,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.05.2015 г. в
13 ч. в палата 27, бул. Цар Борис ІІІ Обединител
37, при следния дневен ред: 1. годишен отчет
за 2014 г.; 2. доклад за дейността през 2014 г.;
3. приемане на бюджет за 2015 г.; 4. избор на
управителен съвет и надзорник; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе от 14 ч. същия ден на
същото място и при същия дневен ред.
1782
174. – Управителният съвет на ЛРД „Гларус“ – Поморие, на основа н ие ч л. 26, а л. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на
16.05.2015 г. в 10 ч. в заседателната зала в сградата
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на дружеството в Поморие, ул. Княз Борис І № 55,
при следния дневен ред: 1. доклад за работата
на управителния съвет през изминалия период;
2. доклад за работата на КРК; 3. приемане на
проектобюджета за 2015 г.; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1950
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ротари клуб – Поморие“ – Поморие, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 15 от устава на сдружението свиква извънредно общо събрание на членовете на
сдружението на 25.05.2015 г. в 19,30 ч. в Поморие,
хотел „Поморие“, зала „Калиопа“, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от отговорност
на управителния съвет – ОС гласува предложеното от УС на сдружението освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет; 2. избор на нов управителен съвет – ОС
гласува предложения нов управителен съвет; 3.
промяна на адреса на управление от Поморие,
хотел „Поморие“, зала „Калиопа“, на Поморие,
ул. Раковски 9, хотел „Зевс“; 4. приемане на
нов устав на сдружение „Ротари клуб – Поморие“ – ОС гласува предложения от управителния
съвет нов устав на сдружението. При неявяване
на необходимия брой членове събранието ще се
проведе същия ден в 20,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ.
1951
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Танцов клуб Евридика – Първомай“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 26
от действащия устав на сдружението свиква
общо събрание на сдружение с нестопанска
цел „Танцов клуб Евридика – Първомай“ на
20.05.2015 г. в 19 ч. в сградата на НУ „Христо
Ботев“, гр. Първомай, ул. Христо Ботев 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на сдружението за 2014 г.; 2. приемане
на счетоводния отчет и баланс на сдружението
за 2014 г.; 3. приемане на бюджет на сдружението за 2015 г.; 4. приемане на основни насоки
и програма за дейността на сдружението за
2015 г.; 5. приемане на нови членове. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 20 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1959
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
с общественополезна дейност „Училищно настоятелство към ПГТ „Иван П. Павлов – Русе“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва годишно общо
събрание на сдружението на 7.05.2015 г. в 17 ч. в
сградата на ПГТ „Иван П. Павлов“ – Русе, бул.
Липник 4, при следния дневен ред: 1. вземане
на решения за промяна в устава на сдружението; 2. избор на нов съвет на настоятелите на
сдружението; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден при същия дневен ред в 18 ч.
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението. Материалите за провеждането
му са на разположение на членовете на сдру-
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жението от 9 до 17 ч. всеки работен ден в стая
№ 3, ет. 1, в сградата на ПГТ „Иван П. Павлов“
в Русе, бул. Липник 4.
1711
11. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел сдружение „Спортен клуб
по хокей на трева и флорбол „Дунав“, Свищов,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС
на сдружението свиква отчетно-изборно общо
събрание на членовете му на 29.05.2015 г. в 16 ч.
в Свищов, ул. Черни връх 66, СОУ „Цветан Радославов“, учителска стая, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на СКХТФ
„Дунав“ за периода 1.01. – 31.12.2014 г.; 2. отчетен
доклад за финансовата дейност на СКХТФ „Дунав“ за периода 1.01 – 31.12.2014 г.; 3. изключване
на членове на СКХТФ „Дунав“; 4. приемане на
нови членове на СКХТФ „Дунав“; 5. избор на
председател и членове на УС на СКХТФ „Дунав“;
6. приемане на бюджета на СКХТФ „Дунав“ за
2015 г. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на членовете на СКХТФ
„Дунав“ всеки присъствен ден от 9 до 13 ч. в
офиса на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
1897
18. – Управителният съвет на Ловно-рибарско дружество, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 5.05.2015 г. в 15 ч. в залата
на управлението в Сливен, ул. Великокняжевска
11, общо събрание на сдружението при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС за мандат
2013 – 2014 г. и финансовите разходи; 2. проект
за бюджет за новата 2015 г.; 3. основни насоки
за дейността през 2015 г.; 4. разглеждане жалби
от членове на ЛРС срещу решенията на УС; 5.
доклад на контролно-ревизионния съвет; 6. разни.
1895
3. – Управителният съвет на фондация „Пламък – Стара Загора“ – Стара Загора, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на фондацията на 14.05.2015 г. в 18 ч. в залата на
регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора, при следния дневен ред: 1. отчет за
работата на фондацията през изминалия период;
2. приемане на насоки за работата през мандат
2015 – 2020 г.; 3. избор на председател и членове
на управителния съвет на фондацията; 4. приемане
на бюджет на фондацията за 2015 – 2020 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще започне своята работа в 19 ч. с
присъстващите членове на фондацията.
1946
20. – Съветът на Адвокатската колегия – Шумен, на основание чл. 81, ал. 2 във връзка с чл. 83,
ал. 3 ЗА поканва всички адвокати от колегията
на 15.05.2015 г. в 15 ч. в сградата на Съдебната
палата в Шумен, ул. Съединение 1, зала № 1,
ет. 1, за провеждане на извънредно общо събрание
при дневен ред: вземане на решение за промяна
размера на встъпителната вноска при прием на
адвокати. Присъствието на всички адвокати от
ШАК е задължително.
1958
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16. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на собствениците – Слънчев бряг“, к.к. Слънчев бряг, община Несебър,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23,
ал. 1 от устава на сдружението свиква по своя
инициатива редовно годишно отчетно общо събрание на сдружението на 21.04.2015 г. в 10 ч. в
конферентната зала на хотел „Мариета Палас“
в гр. Несебър при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на Съюз на собствениците
за 2014 г.; 2. отчет на КС за дейността на Съюз
на собст вениц и т е за 2014 г.; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 27 от устава на сдружението
редовното годишно-отчетно общо събрание на
СНЦ „Съюз на собствениците – Слънчев бряг“
ще се проведе с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на членовете.
1881
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Футболен к луб
„Извор – АМ“, с. Горски извор, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
(отчетно-изборно) на 15.05.2015 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в община Димитровград, с.
Горски извор, Първи стопански двор, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2014 г.; проект за ре-
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шение – ОС приема годишния финансов отчет
на сдружението за 2014 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на УС за дейността им
през 2014 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността им
през 2014 г.; 3. във връзка с изтичане мандата
на УС на сдружението – избор на нови членове
на УС; 4. разни. Поканват се всички членове да
вземат участие в общото събрание. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете всеки работен ден в община Димитровград,
с. Горски извор, Първи стопански двор. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1705
80. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ОУ „Д-р Петър Берон“ и ЦДГ
„Снежанка“, с. Писанец, община Ветово, област
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на настоятелите на 16.05.2015 г. в 11 ч. в
салона на читалище „Просвета – 1901 г.“, с. Писанец, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
и финансовото състояние на настоятелството;
2. избиране на управителен съвет (председател
и секретар-касиер); 3. обсъждане на изменения
и допълнения в устава на сдружението; 4. отчет
за изпълнение на бюджета на настоятелството.
1745
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