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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ,
бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г.,
бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113
от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от
2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г.,
бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34,
70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от
2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г. и
бр. 12 и 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 след думата „урежда“ се добавя
„обществените отношения, свързани с“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Държавното управление
и контролът“ се заменят с „Държавната по
литика“, а думата „осъществяват“ се заменя
с „ръководи и осъществява“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Министърът на земеделието и храните
провежда държавната политика и упражнява
контрола в областта на производството и
промишлената обработка на тютюна.
(3) Министърът на икономиката провежда
държавната политика и упражнява контрола
в областта на тютюневите изделия.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се из
меня така:
„(5) Националната стратегия по ал. 4 се
разработва за срок 7 години.“
§ 3. След чл. 2 се създава глава първа „а“
с чл. 2а, 2б и 2в:

Чл. 2а. (1) Към областните дирекции „Зе
меделие“, в териториалния обхват на които се
извършва производство и търговия с тютюн,
се създават комисии по тютюна като посто
янно действащ орган по въпросите, свързани
с окачествяването и изкупуването на тютюна.
Комисиите се назначават със заповед на съ
ответния директор на областната дирекция
„Земеделие“.
(2) Министърът на земеделието и храните
или оправомощено от него длъжностно лице
одобрява списък с експерти по окачествяване
на суров тютюн, които да участват в комисията
при оспорване на окачествяването.
(3) Министърът на земеделието и храните
с наредба определя дейността и организа
цията на работа на комисиите по тютюна и
професионалните изисквания за експертите
по окачествяване на тютюна.
Чл. 2б. Комисиите по тютюна:
1. разглеждат молби, жалби и сигнали,
свързани с окачествяването и изкупуването
на тютюна;
2. при оспорване на окачествяване на тю
тюн извършват повторно окачествяване чрез
експертите по окачествяване на тютюна.
Чл. 2в. (1) Комисиите по тютюна упраж
няват контрол за спазването на закона и на
актовете по неговото прилагане при окачест
вяването и изкупуването на тютюна.
(2) При упражняване на контрола по ал. 1
председателят на комисията или оправомо
щени от него длъжностни лица имат право:
1. да извършват проверка на документите
и проверка на място;
2. на свободен дост ъп до обектите на
проверките;
3. да съставят актове за установяване на
административни нарушения.
(3) Редът за упражняване на контрола по
ал. 1 се определя с наредбата по чл. 2а, ал. 3.“
§ 4. В чл. 3 думата „произвеждане“ се за
меня с „производство“, а думата „прибиране“
се заменя с „бране“.
§ 5. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Производството и съхранение
то на суров тютюн се извършва въз основа
на договори за изкупуване на суров тютюн,
сключени меж ду тютюнопроизводители и
лица по чл. 16.
(2) Тютюнопроизводителите, които са склю
чили договори по ал. 1, се вписват ежегодно
в срок до 31 март в публичен регистър на
тютюнопроизводителите в Министерството на
земеделието и храните. Срокът за вписване
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в регистъра може да бъде удължен до два
месеца със заповед на министъра на земеде
лието и храните.
(3) За вписване в регистъра по ал. 2 тю
тюнопроизводителите представят:
1. копие от сключените договори за изку
пуване на суров тютюн;
2. документ за правното основание за полз
ването на земеделските земи с площ над 5 дка;
3. информация, индивидуализираща зе
меделските земи, върху които се отглежда
тютюн с площ до 5 дка;
4. копие от протокола за количествата
изкупен тютюн за предходната година.
(4) Алинея 3, т. 4 не се прилага за лица,
които не са произвеждали тютюн през пред
ходната година.
(5) Редът за водене на регистъра се опре
деля с наредба на министъра на земеделието
и храните.
(6) Данните в регистъра се публикуват при
спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни.“
§ 6. Създава се нов чл. 5:
„Чл. 5. (1) Производството на тютюн се
извършва по технологични инструкции за про
изводство на разсад, разсаждане, отглеждане,
бране, сушене и производителска манипула
ция, утвърдени със заповед на министъра на
земеделието и храните.
(2) При производството на тютюн се из
ползват сертифицирани семена с доказан
произход, отговарящи на изискванията на
Закона за посевния и посадъчния материал.
(3) Производството на тютюневи семена се
извършва от физически и юридически лица,
вписани в регистър по реда на Закона за по
севния и посадъчния материал, който се води
в Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол.
(4) Качеството, чистотата и произходът
на тютюневите семена се контролират от
Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол при условията и
по реда на Закона за посевния и посадъчния
материал.
(5) Търговията на тютюневи семена се
извършва съгласно Закона за посевния и
посадъчния материал.“
§ 7. Членове 7 и 8 се отменят.
§ 8. В чл. 9 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) При спор окачествяването на тютюна
се извършва от експерт по окачествяване на
тютюна от списъка по чл. 2а, ал. 2. Окачест
вяването се извършва в тридневен срок от
поискването му.
(4) При оспорване на окачествяване по ал. 3
в 5-дневен срок от поискването му се извърш
ва повторно окачествяване от съответната
комисия по тютюна, което е окончателно.“
§ 9. Член 10 се отменя.
§ 10. Член 13 се отменя.
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§ 11. В глава четвърта се създава нов чл. 16
и чл. 16а – 16д:
„Чл. 16. Изкупуване на суров тютюн се
извършва от физически и юридически лица,
които:
1. притежават валидно разрешение за из
купуване на суров тютюн;
2. са сключили договор за изкупуване на
суров тютюн с тютюнопроизводител.
Чл. 16а. (1) За получаване на разрешение за
изкупуване на суров тютюн лицата по чл. 16
подават до председателя на съответната ко
мисия по тютюна по местонахождението на
обектите и/или съоръженията по т. 2 или по
седалището на търговеца заявление по обра
зец, към което прилагат заверени копия от:
1. програма за прогнозни количества тютюн
по сортови групи, които ще бъдат изкупени;
2. документ за собственост или за право на
ползване на обект и/или съоръжение за съх
раняване на изкупения тютюн; министърът на
земеделието и храните определя минималните
изисквания, на които да отговарят обектите
и/или съоръженията за съхраняване на изку
пения тютюн, с наредбата по чл. 16д, ал. 2.
(2) Заявлението и приложените документи
по ал. 1 се проверяват от представител на съот
ветната комисия по тютюна. При установяване
на непълноти председателят на комисията по
тютюна писмено уведомява заявителя и му
дава 10-дневен срок от получаване на уведом
лението за отстраняването им.
(3) При неотстраняване на непълнотите по
ал. 2 в определения за това срок председателят
на комисията по тютюна мотивирано отказва
издаването на разрешение за изкупуване на
суров тютюн.
(4) В 7-дневен срок от подаване на заявле
нието или от отстраняване на непълнотите по
ал. 2 представители на съответната комисия
по тютюна извършват проверка на доку
ментите и проверка на място дали обектът
и/или съоръжението отговаря на изискванията
по ал. 1, т. 2.
(5) В 7-дневен срок от извършване на про
верката по ал. 4 председателят на комисията
по тютюна издава разрешение за изкупуване на
суров тютюн или мотивирано отказва издава
нето му, когато обектът и/или съоръжението
не отговаря на изискванията по ал. 1, т. 2.
(6) Разрешението за изкупуване на суров
тютюн е безсрочно, важи за територията на
цялата страна и не може да се прехвърля на
друго лице.
(7) Отказът по ал. 3 и 5 се съобщава и
може да се обжалва по реда на Администра
тивнопроцесуалния кодекс.
(8) В еднодневен срок от издаване на раз
решението за изкупуване на суров тютюн
председателят на съответната комисия изпра
ща екземпляр от него в Министерството на
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земеделието и храните за вписване в регис
търа по чл. 16д, ал. 1. Разрешението влиза в
сила от датата на вписването му в регистъра.
Чл. 16б. (1) В 7-дневен срок от настъпване
на промяна в обстоятелствата, свързани с из
даденото разрешение за изкупуване на суров
тютюн, притежателят му подава до предсе
дателя на съответната комисия по тютюна
по чл. 16а, ал. 1 заявление по образец, към
което прилага документи, удостоверяващи
промяната.
(2) Новото разрешение се издава по реда
на чл. 16а с номера на разрешението, чийто
срок е изтекъл. Ако промяната е в обстоятел
ства, за които не е необходимо извършване
на проверка на място, новото разрешение се
издава в 7-дневен срок.
Чл. 16в. (1) Председателят на съответната
комисия по тютюна със заповед отнема раз
решението за изкупуване на суров тютюн,
когато с влязъл в сила акт на компетентен
орган е установено, че лицето не разполага
с обект и/или съоръжение по чл. 16а, ал. 1,
т. 2, е използвало тютюна за незаконно про
изводство на тютюневи изделия, не е спазило
изискванията на чл. 16г, ал. 1, т. 2 или 3 или
не е сключило договор по чл. 16, т. 2.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(3) Отнемането на разрешението се вписва
в регистъра по чл. 16д, ал. 1.
Чл. 16г. (1) Притежателите на разрешения
за изкупуване на суров тютюн са длъжни да
представят на съответната комисия по тютюна:
1. програма за прогнозните количества
тютюн по сортови групи, които ще бъдат
изкупени през следващата производствена
година – ежегодно до 31 декември;
2. справка за изкупеното количество тю
тюн и/или суров тютюн по сортови групи – в
30-дневен срок след приключване на изку
пуването;
3. справка за наличните количества тю
тюн и/или изсушен, и/или манипулиран и
ферментирал тютюн от предишна реколта и
за реализираните количества на пазарите в
страната, в друга държава – членка на Евро
пейския съюз, и в трети държави, като при
реализиране на тютюн в страната се посочват
лицата, на които той е предоставен; данните
се представят по сортови групи – ежегодно
до 30 юни.
(2) Информацията по ал. 1 може да се
предава и по електронен път с образци, под
писани с квалифициран електронен подпис,
по реда на Закона за електронния документ
и електронния подпис.
Чл. 16д. (1) Министерството на земеделието
и храните създава и поддържа публичен регис
тър на лицата, които притежават разрешение
за изкупуване на суров тютюн.

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

(2) Редът за воденето на регистъра се опре
деля с наредба на министъра на земеделието
и храните.
(3) Лицата, вписани в регистъра по ал. 1,
имат право на достъп до информацията по
чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 3.“
§ 12. Създава се нова глава пета с нов
чл. 17, чл. 17а и нов чл. 18:
„ Г л а в а

п е т а

ПРЕДС ТА ВИ Т ЕЛНИ ОРГА НИЗА ЦИИ В
СЕКТОР „ТЮТЮН“ И СЕКТОР „ТЮТЮ
НЕВИ ИЗДЕЛИЯ“
Чл. 17. (1) За представителни организации в
сектор „Тютюн“ и сектор „Тютюневи изделия“
може да бъдат признати юридически лица с
нестопанска цел, чиито членове са:
1. производители на тютюн;
2. лица, извършващи промишлена обра
ботка на тютюн;
3. производители на тютюневи изделия.
(2) Организациите се признават за пред
ставителни, когато:
1. по ал. 1, т. 1 обединяват повече от 30 на
сто от земеделските стопани – тютюнопроиз
водители, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 2;
2. по ал. 1, т. 2 обединяват лица, които през
предходната година са обработили повече от
50 на сто от общия обем на произведения в
страната суров тютюн;
3. годишният обем на произведените тютю
неви изделия от членовете на организациите
по ал. 1, т. 3 за предходната година е повече
от 50 на сто от общия обем произведени в
страната тютюневи изделия.
(3) В организациите по ал. 1 може да чле
нуват и научни институти или университети,
които осъществяват научни и приложни дей
ности в областта на тютюна или тютюневите
изделия.
(4) Лицата по ал. 1 може да членуват само
в една представителна организация за съот
ветната сортова група.
Чл. 17а. (1) Признаването на представи
телност на организации по чл. 17, ал. 1 се
извършва със заповед на министъра на зе
меделието и храните.
(2) За признаване на представителност
управителният орган на съответната орга
низация подава заявление до министъра на
земеделието и храните, към което се прилагат
документи, удостоверяващи изпълнението на
изискванията по чл. 17, ал. 1 и 2.
(3) В едномесечен срок от подаване на
заявлението по ал. 2 министърът на земеде
лието и храните издава заповед за признаване
на организация за представителна за сектор
„Тютюн“ или прави мотивиран отказ, който
се съобщава и може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 18. (1) Представителните организации
по чл. 17, ал. 1:
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1. представляват и защитават интересите
на своите членове пред органите на изпъл
нителната власт и местното самоуправление;
2. представл яват свои те ч ленове пред
Министерството на земеделието и храните
с право да подписват споразумения и други
документи;
3. водят и поддържат регистър на своите
членове и на дейностите, осъществявани от тях;
4. дават становища и участват в работни
групи за изготвяне на проекти на нормативни
актове, регулиращи обществените отношения
в сектор „Тютюн“;
5. ежегодно предоставят на Министерството
на земеделието и храните обобщена информа
ция за изпълнение на изискванията по чл. 17,
ал. 2 и информация за дейността си.
(2) В срок до 20 декември на текущата го
дина представителните организации по чл. 17,
ал. 1 участват в подписването на колективен
договор с лицата, изкупуващи тютюн, поот
делно за производството и за изкупуването
на тютюн за следващата година.
(3) Колективният договор по ал. 2 съдържа:
1. общ брой производители, декари, очак
вано производство и количества;
2. начало и край на изкупната кампания;
3. срокове за раздаване на амбалаж, съобра
зен със средния добив от декар за съответния
сорт и район на отглеждане – до един месец
преди началото на кампанията;
4. минималните качествени изисквания
към съответния сорт (сортова група);
5. срокове за изплащане на изкупения
тютюн;
6. процент на неплатимите количества от
изкупения тютюн.“
§ 13. Създава се нова глава шеста с нов
чл. 18а:
„ Г л а в а

ш е с т а

ПОДКРЕПА С НАЦИОНАЛНО
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 18а. При трайно прекратяване на про
изводството на тютюн върху земеделска земя,
регистрирана за отглеждане на тютюн от ре
гистриран земеделски стопанин, заменящото
производство върху същата земя се насърчава
чрез подкрепа с национално финансиране
при спазване на изискванията за държавните
помощи. Лицата, трайно прекратили произ
водството на тютюн върху земеделска земя,
регистрирана за отглеждане на тютюн, нямат
право да получават преходната национална
помощ за тютюн.“
§ 14. В чл. 23 думата „папироси“ и думите
„енфие и“ се заличават и накрая се добавя
„тютюн за смъркане и тютюн за орална упо
треба“.
§ 15. Член 25 се отменя.
§ 16. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думата „акцизен“ се заличава,
а думите „на чл. 25“ се заменят с „и по реда
на Закона за акцизите и данъчните складове“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „или за друга
държава – членка на Европейския съюз“.
§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 10 думата „акцизен“ се за
личава.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 18. В чл. 33, ал. 2 след думата „износът“
се добавя „или изпращанията до друга държа
ва – членка на Европейския съюз“, а думата
„акцизен“ се заличава.
§ 19. В чл. 37, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър;“.
§ 20. В чл. 38, т. 2 думата „акцизни“ се
заличава.
§ 21. Създават се чл. 44а и 44б:
„Чл. 44а. На лице, което наруши разпоредба
на чл. 16 или 16г или не разполага с обект и/
или съоръжение по чл. 16а, ал. 1, т. 2, се налага
глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена
санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
Чл. 44б. На лице, което съхранява суров
тютюн, без да е вписано в регистъра по
чл. 4, ал. 2 или в регистъра по чл. 16д, ал. 1,
с изк лючение на лице, което притежава
разрешение само за промишлена обработка
на тютюн, се налага глоба от 50 до 500 лв.,
съответно имуществена санкция в размер от
2000 до 5000 лв.“
§ 22. В чл. 45 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 23. В чл. 46, ал. 2 думите „ал. 4“ се за
менят с „ал. 3“.
§ 24. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „акцизни“ се заличава.
2. В ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят
с „ал. 2“.
§ 25. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „и чл. 35в, ал. 2“ се
заменят с „чл. 35в, ал. 2, чл. 44а и 44б“.
2. В ал. 2 след думите „Комисията за за
щита на потребителите“ се добавя „съответно
от министъра на земеделието и храните“, а
думата „него“ се заменя с „тях“.
§ 26. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. „Тютюневи изделия“ са изделия, които
могат да бъдат консумирани и са съставени
дори и частично от тютюн.“
2. Създават се т. 4а – 4и:
„4а. „Цигара“ е цилиндрично тяло от тю
тюн, което може да се консумира чрез процес
на горене и което е определено в чл. 11 от
Закона за акцизите и данъчните складове.
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4б. „Пура“ е цилиндрично тяло от тютюн,
което може да се консумира чрез процес на
горене и което е определено в чл. 10 от Закона
за акцизите и данъчните складове.
4в. „Пурета“ е вид малка пура, която е
определена в чл. 10 от Закона за акцизите и
данъчните складове.
4г. „Тютюн за лула“ е тютюн, който може
да се консумира чрез процес на горене и който
е предназначен за употреба в лула.
4д. „Тютюн за ръчно свиване на цигари“
е тютюн, който потребителите могат да из
ползват за направа на цигари.
4е. „Бездимно тютюнево изделие“ е тютюне
во изделие, чиято консумация не се извършва
чрез процес на горене, включително тютюн
за дъвчене, тютюн за смъркане и тютюн за
орална употреба.
4ж. „Тютюн за дъвчене“ е бездимно тютю
нево изделие, предназначено само (изключи
телно) за дъвчене.
4з. „Тютюн за смъркане“ е бездимно тю
тюнево изделие, което може да се консумира
през носа.
4и. „Тютюн за орална употреба“ е всяко
изделие, предназначено за устна употреба, с
изключение на предназначените за вдишване
или дъвчене, съставено изцяло или частично
от тютюн, на прах или на отделни частици
или каквато и да е комбинация от тези форми,
особено тези, предлагани на малки порции в
пликчета или в порести пликчета.“
3. Точка 15 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. (1) Изкупуването на суров тютюн за
реколта 2016 г. се извършва от лица, които са
сключили до 1 май 2016 г. договори за изкупу
ване на суров тютюн с тютюнопроизводители.
Срокът за сключване на договорите може да
бъде удължен до два месеца със заповед на
министъра на земеделието и храните.
(2) За реколта 2016 г. тютюнопроизводите
лите се вписват в регистъра по чл. 4, ал. 2 до
1 май 2016 г. въз основа на информацията по
чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 3. За 2016 г. не се подава
информацията по чл. 4, ал. 3, т. 4. Срокът за
вписване в регистъра може да бъде удължен
със заповед на министъра на земеделието и
храните.
§ 28. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон към областните дирекции „Зе
меделие“ се назначават комисии по тютюна.
§ 29. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събра
ние на 25 февруари 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1558
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УКАЗ № 47
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за железопътния транспорт, приет от ХLIIІ
Народно събрание на 26 февруари 2016 г.
Издаден в София на 8 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от
2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и
115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36,
37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81
от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 17 и 47 от 2015 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Този закон определя условията и
реда за изграждане, поддържане, развитие и
експлоатация на железопътната инфраструкту
ра, изискванията за безопасност и оперативна
съвместимост, както и взаимоотношенията
между превозвачи и клиенти при предоставяне
на железопътни превозни услуги.“
§ 2. В чл. 6 се създават ал. 5, 6 и 7:
„(5) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ е независима при изпъл
нение на своите функции и при вземане на
решения, включително от управителите на
инфраструктурата, органите, които налагат
такси, разпределящите органи и заявителите.
Изпълнителна агенция „Железопътна адми
нистрация“ е функционално независима от
всеки компетентен орган, който участва при
възлагането на договори за обществени услуги
в областта на железопътния транспорт.
(6) Изпълнителна агенция „Железопътна
админист раци я“ приема правила за осъ
ществяването на обмен на информация и
сътрудничество между Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ като регула
торен орган и като орган по безопасността,
от една страна, и лицензиращия орган, от
друга страна, с цел предотвратяване на небла
гоприятно въздействие върху конкуренцията
или безопасността на пазара на железопътни
услуги. Правилата се съгласуват с лицензи
ращия орган.
(7) С правилата по ал. 6 се урежда и про
цедурата за даване на препоръки от:
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1. регулаторния орган и органа по безопас
ността на лицензиращия орган по въпроси,
които могат да засегнат конкуренцията на
пазара на железопътни услуги;
2. органа по безопасността и регулаторния
орган на лицензиращия орган по въпроси, ко
ито могат да засегнат безопасността; в случай
че препоръките не бъдат приети, съответният
орган е длъжен да изложи мотивите си.“
§ 3. В чл. 7, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и изпълнението на задъл
женията за обществени услуги“ се заличават.
2. Създават се нова т. 10 и т. 11:
„10. осъществява мониторинг на условията
за конкуренция на пазара на железопътни
услуги и предоставя ежегодно на Европей
ската комисия необходимата информация
за използването на мрежите и оценката на
рамковите условия в железопътния сектор;
11. контролира управителя на инфраструк
турата и операторите на обслужващи съоръже
ния при определянето на таксите за използване
съответно на железопътната инфраструктура
и на обслужващите съоръжения, включител
но с цел предотвратяване на дискриминация
спрямо заявителите и запазване равновесието
на пазара на железопътни услуги.“
3. Досегашната т. 10 става т. 12.
§ 4. В глава първа се създава чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Изпълнителна агенция „Же
лезопътна администрация“ се ръководи и
представлява от изпълнителен директор, който
се назначава от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
след съгласуване с министър-председателя.
(2) Изпълнителният директор назначава
и освобождава служителите в Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“.“
§ 5. В чл. 10, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 4 думите „с превозвачите“ се заменят
със „със заявителите“.
2. В т. 6 думата „превозвачите“ се заменя
със „заявителите“.
3. В т. 7 думата „превозвачите“ се заменя
със „заявителите“.
§ 6. В чл. 20, ал. 1 се създава т. 9:
„9. осигурява на заявителите, а по тяхно ис
кане – и на потенциалните заявители, достъп
до проектите на документи по чл. 15, т. 9 и
10, преди да бъдат одобрени от управителния
съвет, като в срок до 14 дни от осигуряването
на достъпа могат да предоставят становище по
отношение на условията за достъп и ползване,
както и развитието на инфраструктурата.“
§ 7. В чл. 23 ал. 1 се изменя така:
„(1) Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ изготвя ежегодно референ
тен документ на железопътната мрежа след
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консултации със заинтересованите страни.
Референтният документ съдържа параметрите
за експлоатация на железопътната инфра
структура, параметрите на съоръженията по
нея, включително защитните съоръжения,
информация за условията за достъп до нея
и обслужващите съоръжения, приложимите
инфраструктурни такси и цени за услуги по
ценова листа, принципите и критериите за
разпределение на капацитета, ограниченията
при ползването на инфраструктурата, сроко
вете и процедурите за подаване на заявките
за получаване на капацитет и други.“
§ 8. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Минималното съдържание на договора
по ал. 1 се определя с наредбата по чл. 29,
ал. 3, т. 2.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Генералният директор на Национална
компания „Железопътна инфраструкту ра“
осигурява на заявителите, а по тяхно иска
не – и на потенциалните заявители, достъп
до проекта на договор по ал. 1. Заявителите
и потенциалните заявители в срок 14 дни от
предоставянето на договора могат да предос
тавят становище по него. Договорът се публи
кува на интернет страницата на Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
срок до един месец след неговото сключване.
Управителят на железопътната инфраструк
тура съобразява бизнес плана си с договора.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 9. В глава втора наименованието на
раздел ІІІ се изменя така: „Използване на
железопътната инфраструктура и обслужва
щите съоръжения“.
§ 10. В чл. 31 ал. 2 се изменя така:
„(2) Железопътните превозвачи имат право
на равнопоставен достъп до железопътната
инфраструктура, обслужващите съоръжения,
както и при извършване на трансгранични
услуги при условията, предвидени в този
закон и международните договори, по които
Република България е страна. Това право
включва достъп до инфраструктурата, която
свързва морските и речните пристанища с
другите обслужващи съоръжения, и до инфра
структурата, която обслужва или би могла да
обслужва повече от един краен потребител.“
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заявителите не могат да преотстъпват
предоставения им капацитет. В случай че
преотстъпят предоставения им капацитет,
те нямат право да участват в разпределянето
на капацитет.“
2. Създава се ал. 4:
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„(4) Не се счита за преотстъпване из
ползването на капацитет от железопътно
предприятие, когато последното извършва
дейността на заявител, който не е железопътно
предприятие.“
§ 12. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата
„лицензия“ се поставя запетая, добавя се
„включително приложението към нея относно
финансово покритие на гражданската отго
ворност съгласно Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/171 на Комисията от 4 февруари
2015 г. относно някои аспекти на процедурата
за лицензиране на железопътни предприятия
(ОВ, L 29/3 от 5 февруари 2015 г.)“ и се по
ставя запетая.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Условията на договора по ал. 1 трябва да
са недискриминационни и прозрачни. Условия
та на договора се съгласуват с Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съот
ветно ал. 3, 4 и 5.
§ 13. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Таксите за ползване на железопътната
инфраструктура и обслужващите съоръжения
се заплащат от заявителите съответно на уп
равителя на инфраструктура и на оператора
на обслужващото съоръжение и се използват
за финансиране на дейността им.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Таксите за пакета за минимален достъп
и за достъп до инфраструктура, която свързва
обслужващи съоръжения, се определят на
равнището на преките разходи, направени за
извършването на влаковата услуга.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея се
създава изречение второ: „Размерът на таксите
за обслужващи съоръжения и достъпа до тях
се определя от оператора на обслужващото
съоръжение съгласно изготвена от него ме
тодика.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „годишния доклад за фактическото
състояние на мрежата“ се заменят с „рефе
рентния документ на железопътната мрежа“.
5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 14. В чл. 37, ал. 1 след думите „длъжност
но лице“ се добавя „и е валидна за територията
на Eвропейския съюз“.
§ 15. В чл. 42, ал. 1, т. 1 буква „в“ се из
меня така:
„в) е започнала процедура по несъстоя
телност, когато лицензиращият орган има
убедителни доказателства, че не съществуват
реалистични перспективи за задоволително
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финансово преструктуриране в рамките на
приет от него срок, или притежателят на
лицензията е обявен в несъстоятелност.“
§ 16. В чл. 43, ал. 1 се създава изречение
второ: „Това право включва и достъп до ин
фраструктурата, която свързва обслужващите
съоръжения.“
§ 17. В чл. 48а ал. 2 се изменя така:
„(2) Превозвачите самостоятелно определят
вътрешната си организация, вземат решения
по отношение на персонала и активите си,
своя бизнес план, инвестиционните и финан
совите си програми, както и начините на
изпълнението им, разширяват пазарния си дял
съобразно условията на пазара, развиват нови
технологии и услуги и внедряват новаторски
техники на управление.“
§ 18. Създава се чл. 49а:
„Чл. 49а. Публично притежаваните или
контролирани от държавата железопътни
предприятия въвеждат подходящи механи
зми за намаляване на задлъжнялостта им и
постигане на добро финансово управление.“
§ 19. В чл. 54, ал. 4 накрая се поставя
запетая и се добавя „наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 1370/2007“.
§ 20. В чл. 61 думите „предаването на ек
земпляр от товарителницата на“ се заменят
с „подписването на товарителницата или
приемането на товара от“.
§ 21. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. (1) Договорът за превоз на товари
се счита за сключен от момента, в който пре
возвачът в отправната гара, след като приеме
товара за превоз, оформи и подпечата с датния
си печат превозния документ и предаде на
изпращача екземпляр от него.
(2) Когато за превозен документ се из
ползва електронна товарителница, договорът
за превоз на товари се счита за сключен от
момента, в който превозвачът, след като при
еме товара за превоз, удостовери чрез подпис
върху товарителницата приемането на товара.“
§ 22. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. Товарът се счита приет за превоз
от момента, когато превозвачът в отправната
гара го приеме заедно с товарителницата.
Датата на приемане на товара за превоз се
удостоверява с полагане на датния печат на
превозвача върху товарителницата, а при
използване на електронна товарителница – с
полагане на електронен подпис от превозвача
върху товарителницата, удостоверяващ при
емането на товара с посочени дата и час на
подписването.“
§ 23. В чл. 83 се създават ал. 5, 6, 7, 8 и 9:
„(5) Страните по превозния договор могат
да се договорят да използват електронна това
рителница, към която прилагат документите
по ал. 4, чрез електронно регистриране на
данните, посочени в чл. 84.
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(6) Методите, използвани за регистрирането
и обработката на данните по ал. 5, трябва да
са равностойни на методите, използвани за
регистрирането и обработката на данните на
хартиената форма, конкретно по отношение на
доказателствената сила на товарителницата,
в която са посочени тези данни.
(7) При промяна в данните на електронната
товарителница в случаите, предвидени в този
закон, се съхраняват първоначалните данни.
(8) Превозвачът е длъжен да съхранява
електронната товарителница, като гарантира
автентичността на произход, целостта и на
деждността на съдържанието, чрез подходяща
защита на файла и в предвидените законоус
тановени срокове.
(9) Електронната товарителница и придру
жаващите я документи може да са разпечатани
на хартиен носител. За да има доказател
ствена сила, разпечатката на електронната
товарителница трябва да съдържа дата и час
на разпечатване от използваната автоматизи
рана система, печат, подпис и заверка „вярно
с оригинала“ на превозвача.“
§ 24. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „датния гаров печат“ се заменят с
„датния печат на превозвача“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато за превозен документ се из
ползва електронна товарителница, договорът
за превоз на товари се счита за изпълнен в
момента, в който получателят или упълномо
щено от него лице, след като получи товара,
удостовери чрез подпис върху товарителницата
получаването.“
§ 25. В чл. 109, ал. 1 навсякъде думата
„освободи“ се заменя с „подпише“.
§ 26. В чл. 114, ал. 3 думите „граничните
споразумения“ се заменят с „трансграничните
споразумения“, след думата „страните“ се по
ставя запетая и се добавя „като тези условия
не ограничават свободата на железопътните
предприятия да извършват трансгранични
услуги“.
§ 27. В чл. 115д се правят следните изме
нения:
1. В ал. 3 думите „железопътните превозва
чи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
2. В ал. 4 думите „железопътните превозва
чи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
3. В ал. 6 думите „железопътните превозва
чи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
§ 28. В чл. 115е се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „железопътните превозва
чи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
2. В ал. 5 думите „железопътен превозвач“
се заменят с „железопътно предприятие“.
3. В ал. 6 думата „превозвачът“ се заменя
с „железопътното предприятие“.
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§ 29. В чл. 115ж ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на Изпълни
телна агенция „Железопътна администрация“
отнема сертификата по чл. 115е, ал. 1, когато
една година след неговото издаване железо
пътното предприятие не е осъществявало
железопътен превоз, съответно не е ползвало
сертификата по предназначение.“
§ 30. В чл. 115и, ал. 4 думите „железопът
ните превозвачи“ се заменят с „железопътните
предприятия“.
§ 31. В чл. 115к се правят следните изме
нения:
1. В ал. 2 думата „Превозвачите“ се заменя
с „Железопътните предприятия“.
2. В ал. 3 думите „железопътния превозвач“
се заменят с „железопътните предприятия“.
§ 32. В чл. 115л, ал. 2 думата „Превозвачи
те“ се заменя с „Железопътните предприятия“.
§ 33. В чл. 116 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 2 думите „железопътните превозва
чи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ упражнява контрол по своя
инициатива или по жалба на заявители, които
считат, че са третирани несправедливо, ди
скриминирани или увредени по какъвто и да
е начин, както и по жалби срещу решения на
управител на инфраструктура, на железопътно
предприятие или на оператор на обслужващо
съоръжение по отношение на:
1. проекта и окончателния вариант на ре
ферентния документ за железопътната мрежа;
2. установените в референтния документ
критерии;
3. процеса на разпределяне на капацитет
и неговия резултат;
4. схемата за налагане на такси;
5. равнището или структурата на таксите за
ползване на инфраструктурата, чието запла
щане дължат или може да им бъде наложено;
6. правилата за достъп до железопътната
инфраструктура, включително за извършване
на международни услуги за превоз на пътници,
до обслужващите съоръжения и допълнител
ните услуги;
7. достъпа и налагането на такси за услугите
в обслужващите съоръжения, за допълнител
ните и съпътстващите услуги.“
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Изпълнителният директор на Изпълни
телна агенция „Железопътна администрация“
извършва проучване по жалбите по ал. 5 в
срок до един месец от тяхното постъпване.“
4. Създават се ал. 7, 8, 9 и 10:
„(7) В срока по ал. 6 изпълнителни ят
директор на Изпълнителна агенция „Же
лезопътна администрация“ може да изиска
допълнителна информация и/или да започне
консултации с всички заинтересовани страни.
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Срокът за получаване на информацията и/
или за провеждане на консултации не може да
бъде по-дълъг от един месец и може да бъде
удължен при изключителни обстоятелства с
не повече от две седмици.
(8) Изпълнителният директор на Изпълни
телна агенция „Железопътна администрация“
се произнася с мотивирано решение по жал
бите по ал. 5 в срок до 6 седмици от полу
чаването на цялата необходима информация
или от постъпване на жалбата, в случай че
допълнителна информация не е била изис
квана по ал. 7.
(9) С решението по ал. 8 изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Желе
зопътна администрация“:
1. оставя жалбата без уважение;
2. отменя акта и/или разпорежда спиране
то на действието и указва действията, които
следва да се предприемат.
(10) Решението по ал. 8 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 11.
§ 34. В чл. 117 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „превозвачи“ се заменя с
„предприятия“;
б) в т. 3, 4, 6 и 9 думата „превозвачите“
се заменя с „железопътните предприятия“.
§ 35. В чл. 121, ал. 3 думата „превозвач“ се
заменя с „железопътно предприятие“, а дума
та „превозвача“ се заменя с „железопътното
предприятие“.
§ 36. В чл. 125 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думата „превозвача“ се заменя
с „железопътното предприятие“.
2. В ал. 3 думата „превозвача“ се заменя
с „железопътното предприятие“.
§ 37. В чл. 126, ал. 1 в текста преди т. 1
думата „превозвача“ се заменя с „железопът
ното предприятие“.
§ 38. В чл. 127 в текста преди т. 1 думата
„превозвача“ се заменя с „железопътното
предприятие“.
§ 39. В чл. 128 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Санкцията по изречение първо се налага и
на железопътно предприятие, което разпореди
или извърши превоз на товари без сертификат
за безопасност.“
2. В ал. 2 думите „сертификат за безопас
ност на железопътен превозвач“ се заменят
със „сертификат за безопасност, както и на
железопътно предприятие, което не притежава
сертификат за безопасност“.
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3. В ал. 5 думите „железопътния превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“.
§ 40. В чл. 129, ал. 4 думите „железопъ
тен превозвач“ се заменят с „железопътно
предприятие“.
§ 41. В чл. 135 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 2 думата „превозвач“ се заменя с
„железопътно предприятие“.
2. В ал. 5 думата „превозвач“ се заменя с
„железопътно предприятие“.
§ 42. В чл. 136 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „железопътен превозвач“
се заменят с „железопътно предприятие“, а
думите „друг превозвач“ се заменят с „друго
железопътно предприятие“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наказанието по ал. 1 се налага, ко
гато неизпълнението на задължението или
засягането на железопътно предприятие е
свързано с някои от следните документи или
обстоятелства:
1. референтния документ за железопътната
мрежа, включително процеса по неговото
съгласуване и издаване;
2. установените в референтния документ
критерии;
3. процеса на разпределяне на капацитет
и неговия резултат;
4. схемата за налагане на такси;
5. равнището или структурата на таксите за
ползване на инфраструктурата, чието запла
щане дължат или може да им бъде наложено;
6. договора за достъп, процеса по неговото
изготвяне, съгласуване и сключване;
7. правилата за достъп до железопътната
инфраструктура, включително за извършване
на международни услуги за превоз на пътници,
до обслужващите съоръжения и допълнител
ните услуги;
8. достъпа и налагането на такси за услугите
в обслужващите съоръжения, за допълнител
ните и съпътстващите услуги.“
3. В ал. 3 думата „превозвач“ се заменя с
„железопътно предприятие“.
§ 43. Член 137 се изменя така:
„Чл. 137. Наказва се с глоба от 500 до
5000 лв. или с имуществена санкция от 1000
до 10 000 лв. лице, което не предостави ин
формация, поискана от Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“, за капацитета
на железопътната инфраструктура, начина за
неговото разпределяне и неговия резултат, ре
ферентния документ, достъпа, предоставянето
на услуги и налагането на инфраструктурни
такси и такси за услугите в обслужващите
съоръжения, разходите за инфраструктурата
и всички други данни и факти, свързани с
изпълнението на регулаторнитe и контролните
функции на Изпълнителна агенция „Железо
пътна администрация“.“
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§ 44. Член 138 се изменя така:
„Чл. 138. Наказва се с глоба от 1000 до
10 000 лв. или с имуществена санкция от 5000
до 30 000 лв. лице, което не изпълни задължи
телно предписание, издадено от служителите
по чл. 117, ал. 2, разпореждане, предписание
или влязло в сила решение, издадено от изпъл
нителния директор на Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“.“
§ 45. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „осигуряване безопас
ността на движението“ се поставя запетая и се
добавя „пътя за достъп за пътници и товари,
включително достъп по шосе и достъп за
пътници, пристигащи или тръгващи пеша“.
2. В т. 2 думите „железопътните превозва
чи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
3. В т. 7 думата „превозвачи“ се заменя с
„железопътни предприятия“.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. „Лицензия за железопътни превози“
е документ, издаден на железопътно пред
приятие от лицензиращ орган, чрез което
се признава капацитетът му да предоставя
железопътни транспортни услуги като же
лезопътен превозвач. Този капацитет може
да е ограничен за предоставянето само на
специфични видове услуги.“
5. В т. 27 думите „Сертификат за безопас
ност на железопътен превозвач“ е документ,
доказващ, че железопътни ят превозвач е
изградил“ се заменят със „Сертификат за
безопасност“ е документ, доказващ, че желе
зопътното предприятие е изградило“.
6. Създават се т. 42 – 51:
„42. „Трансгранично споразумение“ е спора
зумение между две или повече държави – член
ки на Европейския съюз, или между държави
членки и трети държави, предназначено да
улеснява предоставянето на трансгранични
железопътни услуги.
43. „Заявител“ е железопътно предприя
тие или международна група железопътни
предприятия, или други лица, като например
компетентни органи съгласно Регламент (ЕО)
№ 1370/2007 и товароизпращачи, спедитори и
оператори на комбиниран транспорт, които
си набавят инфраструктурен капацитет с цел
осигуряване на обществена услуга или от
търговски интерес.
44. „Странични коловози за гариране“ са
странични коловози, предназначени за вре
менно гариране на железопътните превозни
средства през периода между две пътувания.
45. „Услуги за тежка поддръжка“ са дей
ности, които не се извършват рутинно като
част от ежедневните дейности и изискват
превозното средство да бъде изведено от
експлоатация.
46. „Лицензиращ орган“ е орган, отговорен
за издаването на лицензии, който за Репуб
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лика България е министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице.
47. „Мрежа“ е железопътна инфраструкту
ра, управлявана от съответния управител на
железопътната инфраструктура.
48. „Обслужващо съоръжение“ е инста
лацията, включително теренът, сградата и
оборудването, която е специално изградена
цялостно или частично, така че да позволява
предоставянето на една или повече от след
ните услуги:
а) осигуряване на достъп, включително
достъп до релсов път, до следните обслужва
щи съоръжения, когато съществуват такива,
и до услуги, предоставяни в тези съоръжения:
aа) пътнически гари, техните сгради и
други съоръжения, включително обозначаване
на пътна информация и подходящо място за
билетно обслужване;
бб) товарни терминали;
вв) разпределителни гари и съоръжения за
композиране на влакове, в т. ч. съоръжения
за маневриране;
гг) странични коловози за гариране;
дд) съоръжения за поддръжка, с изклю
чение на съоръжения за тежка поддръжка,
предназначени за високоскоростни влакове
или други видове подвижен състав, изискващ
специални съоръжения;
ее) други технически съоръжения, включи
телно съоръжения за почистване и измиване;
жж) морски и вътрешни пристанищни съо
ръжения, свързани с железопътните дейности;
зз) съоръжения за осигуряване на техни
ческа помощ;
ии) съоръжения за зареждане на гориво
и доставката на гориво в тези съоръжения,
таксите за която са представени във факту
рата отделно;
б) допълнителните услуги, които могат да
включват:
аa) задвижваща електроенергия, таксите за
която са представени във фактурата отделно от
таксите за използване на електрозахранващо
оборудване, без да се нарушава прилагането
на Директива 2009/72/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. от
носно общите правила за вътрешния пазар
на електроенергия и за отмяна на Директива
2003/54/ЕО (OB, L 211/55 от 14 август 2009 г.);
бб) предварително затопляне на пътниче
ски влакове;
вв) специални договори за контрол на
транспорт на опасни товари;
гг) специални договори за съдействие за
движението на влакове със специално пред
назначение;
в) спомагателните услуги, които могат да
включват:
аa) достъп до телекомуникационни мрежи;
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бб) предоставяне на допълнителна инфор
мация;
вв) тех ническ и преглед на подви ж ни я
състав;
гг) билетно обслужване на пътническите
гари;
дд) услуги за тежка поддръжка, предоста
вяни в съоръжения за поддръжка, предназна
чени за високоскоростни влакове или други
видове подвижен състав, изискващ специални
съоръжения.
49. „Билет“ е превозният документ на път
ник, съставен на хартиен носител или екви
валент на нехартиен носител, включително в
електронна форма, удостоверяващ наличието
на договор за превоз на пътник, издаден или
разрешен от железопътен превозвач, туропе
ратор или туристически агент.
50. „Рамкови услови я в железопътни я
сектор“ са условията на налагането на такси
за ползване на инфраструктурата, на разпре
делянето на капацитета, на инвестициите в
железопътна инфраструктура, на тенденциите в
цените и качеството на железопътните транс
портни услуги, железопътните транспортни
услуги, обхванати от договори за обществени
услуги, на лицензирането и на степента на
отваряне на пазара и на хармонизация между
държавите членки, на тенденциите в заетост
та и свързаните с това социални условия в
железопътния отрасъл.
51. „Оператор на обслужващо съоръжение“
e лице или негова структура, което отговаря
за управлението на едно или повече обслуж
ващи съоръжения или за предоставянето
на железопътните предприятия на една или
повече услуги, посочени в т. 48.“
Допълнителни разпоредби
§ 46. (1) Държавата може да предоставя
държавни помощи за изплащане на дългове
или дължими лихви по дългове, поети от
железопътни предприятия, които са публично
притежавани или контролирани, при спазва
не на приложимите правила за държавните
помощи.
(2) За изпълнение на изискването на ал. 1
дълговете, съответно дължимите лихви по
дългове трябва да са възникнали до 1 януари
2007 г.
§ 47. Този закон въвежда изисквания на
Директива 2012/34/ЕС на Европейския пар
ламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за
създаване на единно европейско железопътно
пространство (ОВ, L 343/32 от 14 декември
2012 г.).
Законът е приет от 43-то Народно събра
ние на 26 февруари 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 48
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за прилагане на Общата организация на паза
рите на земеделски продукти на Европейския
съюз, приет от ХLIIІ Народно събрание на
26 февруари 2016 г.
Издаден в София на 8 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за при
лагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от
2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от
2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г. и
бр. 12, 14 и 57 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „прилагането му“ се
заменят с „прилагането им“.
2. В ал. 4 думата „земеделие“ се заменя с
„производство“.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. издаване на разрешение за контролна
дейност за спазване на правилата на биологич
ното производство, отнемане и ограничаване
на обхвата на разрешение, прехвърляне на
разрешение и издаване на временно разреше
ние, както и за последващ официален надзор
върху контролиращите лица;“
б) създава се нова т. 7:
„7. изпълнението на задълженията по чл. 23,
ал. 1 на контролиращите лица, осъществя
ващи контрол за спазване на правилата на
биологичното производство;“
в) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея след
думите „ал. 1“ се добавя „и чл. 25в“ и накрая
се добавя „и при внос“.
2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. издаване на разрешение за контрол за
съответствие на земеделските продукти и на
храните с традиционно специфичен характер
или защитено географско означение със специ
фикацията на продукта или храната, издаване
на временно разрешение, както и за надзор
върху контролиращите лица;“.
§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2, т. 2 думите „ЕN 45 011, съответ
но ISO/IEC Guide 65“ се заменят с „ЕN ISO/
IEC 17065:2012“.
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. процедури за извършване на контрол,
които контролиращото лице се задължава
да прилага при упражняване на контролната
дейност, и гаранции за неговата обективност
съгласно изискванията на правото на Евро
пейския съюз и българското законодателство;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. копие на договор с акредитирана лабо
ратория, която ще извършва анализи;“
в) в т. 4 след думата „оборудване“ се добавя
„необходимо за изпълнение на контролните
дейности“;
г) в т. 5 след думите „лице и“ се добавя
„доказателства“.
§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „страна“ се заменя с
„трета държава“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думата „страна“ се заменя с „трета
държава“;
б) в т. 3 думите „ЕN 45 011, съответно
ISO/IEC Guide 65“ се заменят с „ЕN ISO/
IEC 17065:2012“ и думата „страна“ се заменя
с „държава“.
3. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. процедури за извършване на контрол,
които контролиращото лице се задължава
да прилага при упражняване на контролната
дейност, и гаранции за неговата обективност
съгласно изискванията на правото на Евро
пейския съюз и българското законодателство;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. копие на договор с акредитирана лабо
ратория, която ще извършва анализи;“
в) в т. 4 след думата „оборудване“ се добавя
„необходимо за изпълнение на контролните
дейности“;
г) в т. 5 след думите „лице и“ се добавя
„доказателства за“.
§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато при проверката се установят
непълноти и/или несъответствия, длъжност
ните лица по ал. 1 в 14-дневен срок от конста
тирането им уведомяват писмено заявителя
и му дават 10-дневен срок от получаване на
уведомлението да отстрани непълнотите или
несъответствията.“
2. В ал. 5 се създава изречение второ: „Раз
решението за контролна дейност за спазване на
правилата на биологичното производство може
да се прехвърля на трето лице, отговарящо
на условията по чл. 19 и 20, с разрешение на
министъра на земеделието и храните.“
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§ 6. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Не по-късно от два месеца
преди изтичането на срока на действащото
разрешение контролиращото лице подава
заявление по реда на чл. 19 или 20. Новото
разрешение се издава по реда на чл. 21 с но
мера на разрешението, чийто срок е изтекъл.
(2) След подаване на заявление по ал. 1
министърът на земеделието и храните издава
временно разрешение на контролиращото
лице, което е в процедура по преакредитация,
удостоверено с документ, издаден от Изпъл
нителна агенция „Българска служба по акре
дитация“, съответно от органа за акредитация
на държавата – членка на Европейския съюз,
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или органа за акредитация в държава, която е
подписала Споразумението за международно
признаване към Международния акредита
ционен форум. Временно разрешение не се
издава на контролиращи лица, които не са
изпълнили задължение по чл. 23.
(3) Временното разрешение се издава за
срок от изтичането на действащото разре
шение до приключване на процедурата по
преакредитация, но не по-дълъг от 6 месеца,
и има същия обхват като разрешението, чийто
срок е изтекъл.
(4) В 10-дневен срок от издаването на сер
тификата за преакредитация, но не по-късно
от срока по ал. 3, контролиращото лице
представя в Министерството на земеделието
и храните нотариално заверено копие от него
за издаване на ново разрешение.
(5) В тридневен срок от получаването на
отказ за предоставяне на преакредитация
контролиращото лице уведомява писмено
министъра на земеделието и храните, който
издава заповед за прекратяване на временното
разрешение.“
§ 7. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 след думата „разре
шението“ се добавя „или ограничава неговия
обхват“;
б) в т. 5 накрая се добавя „ал. 1, т. 1“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При изтичане на срока, отнемане,
ограничаване обхвата или прекратяване на
разрешението контролиращите лица, за които
се установи, че не са спазили изискването
на ал. 1, и/или се установи обстоятелство
по ал. 3, нямат право да подават заявление
за издаване на разрешение за извършване на
контролна дейност за спазване на правилата
на биологичното производство, съответно за
дейността, за която е ограничен обхватът, в
срок три години от влизането в сила на за
поведта по ал. 5.“
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3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „за предсрочно прекратяване или за
отнемане на разрешението“ се заменят с „по
ал. 2 и 3“.
§ 8. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 2 накрая се добавя „в определените
от него срокове“;
б) в т. 7 думите „всеки сключен и за всеки
прекратен договор“ се заменят със „сключ
ването, измененията и прекратяването на
всеки договор“;
в) точка 9 се изменя така:
„9. подават заявление за ново разрешение
не по-късно от два месеца преди изтичането
на действащото разрешение;“
г) създават се т. 10 и 11:
„10. извършват незабавно проверки, пред
приемат необходимите действия и предоставят
информация на надзорния орган по чл. 18, ал. 2
в определените от него срокове за нарушения
от оператори, с които имат сключен договор
за контрол и сертификация;
11. уведомяват писмено операторите, с
които имат сключен договор за контрол и
сертификация, за изтичане на срока на раз
решението по чл. 18, ал. 1 в срок до 30 дни
преди датата на неговото изтичане; копия
на уведомителните писма се изпращат и в
Министерството на земеделието и храните.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Когато в Министерството на земеде
лието и храните не бъдат получени копия от
уведомителните писма по ал. 1, т. 11, компе
тентните служители предприемат необходи
мите мерки и действия за информиране на
операторите, с които контролиращото лице
има сключен договор за контрол и сертифи
кация, за изтичането на срока на действащото
разрешение в срок, не по-кратък от 15 дни
преди датата на неговото изтичане.
(3) При отнемане, ограничаване или пре
кратяване на разрешението по чл. 18, ал. 1 или
прекратяване на временното разрешение по
чл. 21а, ал. 2 Министерството на земеделието
и храните предприема незабавно необходимите
мерки и действия за информиране на опера
торите, с които контролиращото лице има
сключен договор за контрол и сертификация.“
§ 9. В глава четвърта, раздел ІІ се създава
чл. 25в:
„Чл. 25в. Официалният контрол при внос
на биологично произведени земеделски про
дукти и храни по Регламент (EО) № 834/2007
се осъществява от Българската агенция по
безопасност на храните. В случаите на внос
на биологично вино контролът се осъществява
въз основа на становище от Изпълнителната
агенция по лозата и виното.“
§ 10. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

1. В текста преди т. 1 думите „Министер
ският съвет“ се заменят с „Министърът на
земеделието и храните“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. одобряване на прилагаща организация
на обикновени промоционални програми;“.
3. В т. 3 думата „промоционалните“ се
заменя с „обикновени промоционални“.
4. В т. 4 след думата „одобрените“ се добавя
„обикновени“.
§ 11. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Изпъл
нителната агенция за потребителите, здраве
опазването, селското стопанство и храните на
Европейския съюз“.
2. В ал. 2 думите „избор на“ се заменят с
„обикновени“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на земеделието и храните
одобрява прилагащата организация на обик
новени промоционални програми.“
§ 12. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „комисия“ се добавя
„обикновени“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разплащателната агенция контролира
изпълнението на обикновените промоционал
ни програми и изплаща финансовата помощ
съгласно Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Ев
ропейския парламент и на Съвета от 22 ок
томври 2014 г. за мерките за информиране и
насърчаване, свързани със селскостопанските
продукти, прилагани на вътрешния пазар и в
трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 3/2008 на Съвета (ОВ, L 317/56 от 4 ноем
ври 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 1144/2014“, Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/1831 на Комисията от 7 октомври
2015 г. за определяне на правила за прилагане
на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европей
ския парламент и на Съвета за мерките за
информиране и насърчаване, свързани със
селскостопанските продукти, прилагани на
вътрешния пазар и в трети държави (ОВ, L
266/14 от 13 октомври 2015 г.) и Делегиран
регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията от
23 април 2015 г. за допълване на Регламент
(ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент
и на Съвета за мерките за информиране и
насърчаване, свързани със селскостопанските
продукти, прилагани на вътрешния пазар и в
трети държави (ОВ, L 266/3 от 13 октомври
2015 г.).“
3. В ал. 3 думите „чл. 13 от Регламент
(ЕО) № 3/2008“ се заменят с „чл. 10, 15 и 19
от Регламент (ЕС) № 1144/2014“.
§ 13. В глава пета раздел II с чл. 48 – 55
се отменя.
§ 14. В чл. 55а се правят следните изме
нения:
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1. В ал. 1 думите „чл. 123, параграф 4,
чл. 126а и 126б от Регламент (ЕО) № 1234/2007“
се заменят с „дял II, глава ІІІ от Регламент
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. за уста
новяване на обща организация на пазарите
на селскостопански продукти и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79,
(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L
347/671 от 20 декември 2013 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Организациите на производители и
асоциациите на организации на производи
тели на мляко и млечни продукти, признати
по ал. 1, могат при условията, определени в
чл. 149 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в
наредбата по чл. 55в, да договарят с първи
изкупвачи доставки на сурово мляко, произ
ведено от членуващите в тях производители.“
§ 15. В чл. 55б се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Суровото мляко от производител се
доставя и изкупува на територията на страната
въз основа на сключен договор за доставка
с първи изкупвач. Договорът за доставка се
сключва в писмена форма.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат по
отношение на разрешени директни продажби
и за производители, в чиито стопанства се
отглеждат до 4 кози майки и до 9 овце майки
за производство на мляко.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се из
меня така:
„(3) Договорите по ал. 1 се сключват по
реда на и съдържат к лаузите по чл. 148,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Недействителни са споразуменията, с които
се отменят някои от задължителните клаузи.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след
думите „производител и“ се добавя „първи“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 1 – 4“ се заменят с „ал. 1 – 5“.
§ 16. В чл. 55в, т. 1 думите „съгласно чл. 123,
параграф 4, чл. 126а и 126б от Регламент (ЕО)
№ 1234/2007“ се заличават.
§ 17. В глава пета се създава раздел IIв с
чл. 55д и 55е:
„Раздел IIв
Първи изкупвачи на мляко
Чл. 55д. (1) Суровото краве, овче, козе и
биволско мляко се изкупува от първи изкупва
чи – физически или юридически лица, които
са търговци по смисъла на Търговския закон
и чиито обекти са регистрирани по реда на
чл. 12 от Закона за храните и/или използват
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при изкупуването специализирани транспорт
ни средства, регистрирани по реда на чл. 246 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Суровото мляко по ал. 1 може да се
изкупува и от първи изкупвачи, регистрирани
в други държави – членки на Европейския
съюз, когато се доставя на тяхна територия.
(3) Лицата по ал. 1 подават в Министер
ството на земеделието и храните заявление за
регистрация по образец, утвърден от минис
търа на земеделието и храните. Заявлението
се подава в 30-дневен срок от регистрацията
на лицето по чл. 12 от Закона за храните или
от регистрацията на транспортните средства
по чл. 246 от Закона за ветеринарномедицин
ската дейност.
(4) Министерст вото на земеделието и
храните създава и поддържа публичен елек
тронен регистър на първите изкупвачи на
сурово мляко по ал. 1, който се публикува
на интернет страницата на Министерството
на земеделието и храните.
(5) Министърът на земеделието и храните
определя реда за регистрация и водене на
регистъра на първите изкупвачи на сурово
мляко и за подаване на месечните декларации
от първите изкупвачи за общото количество
изкупено сурово краве мляко с наредбата по
чл. 55в.
Чл. 55е. Първите изкупвачи по чл. 55д,
ал. 1 са длъжни да:
1. сключват договори за доставка на сурово
мляко с производителите, включително от
други държави – членки на Европейския съюз,
при условията и по реда на чл. 55б;
2. издават документ за всяка доставка на
всеки производител;
3. подават месечни декларации в Минис
терството на земеделието и храните за общото
количество краве мляко, изкупено въз основа
на договори, регистрирани съгласно наредбата
по чл. 55в;
4. предоставят месечно информация за
изпълнението на задълженията им по дого
ворите за доставка – плащания;
5. съдействат на Държавен фонд „Земе
делие“ при извършването на проверки на
сключените договори за изкупуване на сурово
мляко от производителите.“
§ 18. В чл. 58а, ал. 5 думата „регистър“
се заменя с „база данни“, думата „който“ се
заменя с „която“, а съюзът „за“ се заменя с
„през“.
§ 19. В чл. 58б се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 изречение трето се заличава.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Таксите, които се събират за обучение
за придобиване на правоспособност за класи
фикатори на кланични трупове, се определят
с тарифа, одобрена от Министерския съвет.“
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3. В ал. 4:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Свидетелството по ал. 1 е безсрочно, като
може да бъде отнето от контролните органи
по чл. 58г, ал. 1 при условията и по реда на
наредбата по ал. 6 в случаите на:“;
б) в т. 4 думите „и неучастие в опресни
телни курсове“ се заличават.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В Министерството на земеделието и
храните се поддържа база данни на класифи
каторите, завършили курс за класификация
на кланични трупове от говеда, свине и овце,
в която се отразяват издадените и отнетите
свидетелства.“
§ 20. В чл. 58в, ал. 3, изречение второ ду
мите „след подписване от производителя или
доставчика, който получава срещу подпис
екземпляр от него“ се заменят с „което пре
доставя екземпляр от него на производителя,
доставил животните“.
§ 21. В чл. 63, ал. 1 след думите „ал. 1“ се
добавя „или не подаде декларация по чл. 55е,
т. 3“.
§ 22. В чл. 64 ал. 3 се изменя така:
„(3) На контролиращо лице, което не из
пълни или наруши задължение по чл. 21а,
ал. 5 или по чл. 23, ал. 1, т. 2 – 11, се налага
имуществена санкция в размер от 500 до
5000 лв.“
§ 23. Членове 69, 70, 71, 71а, 71б и 72 се
отменят.
§ 24. Член 72а се изменя така:
„Чл. 72а. (1) На лице, което изкупува суро
во мляко с цел преработка или препродажба
от производител без регистрация като първи
изкупвач и/или без договор, регистриран по
реда на чл. 55б, ал. 5, освен в случаите по
чл. 55б, ал. 2, се налага глоба или имущест
вена санкция от 5000 до 20 000 лв.
(2) На производител на сурово мляко, който
доставя мляко без договор с регистриран първи
изкупвач, освен в случаите по чл. 55б, ал. 2,
се налага глоба или имуществена санкция от
500 до 2000 лв.“
§ 25. В чл. 74, ал. 4 думите „чл. 69 – 72б“
се заменят с „чл. 72а и 72б“.
§ 26. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. „Доставка“ е всяка продажба на сурово
мляко, произведено в стопанството на произ
водителя, на първи изкупвач.“
2. Точки 8, 9, 12, 13 и 22 се отменят.
3. Създават се т. 32 и 33:
„32. „Коза майка“ е всяко женско животно
от рода на козите, родило поне веднъж или
на възраст най-малко една година.
33. „Овца майка“ е всяко женско животно
от рода на овцете, родило поне веднъж или
на възраст най-малко една година.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. Одобрените изкупвачи до влизането
в сила на този закон се вписват служебно в
регистъра по чл. 55д, ал. 4.
§ 28. Законът влиза в сила от 1 април 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събра
ние на 26 февруари 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1598

УКАЗ № 49
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменение № 1
на Кредитното споразумение за структурен
програмен заем (България, съфинансиране по
Фондовете на ЕС 2007 – 2013 г.) между Репуб
лика България и Европейската инвестиционна
банка, приет от ХLIIІ Народно събрание на
26 февруари 2016 г.
Издаден в София на 8 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Изменение № 1 на Кредит
ното споразумение за структурен програмен
заем (България, съфинансиране по Фондовете
на ЕС 2007 – 2013 г.) между Република Бъл
гария и Европейската инвестиционна банка
Член единствен. Ратифицира Изменение
№ 1 на Кредитното споразумение за струк
турен програмен заем (България, съфинан
сиране по Фондовете на ЕС 2007 – 2013 г.)
между Република България и Европейската
инвестиционна банка, подписано от българска
страна на 28 декември 2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събра
ние на 26 февруари 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1577

УКАЗ № 50
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за партньорство между правителството на
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Република Албания, правителството на Репуб
лика Армения, правителството на Републи
ка България, правителството на Република
Хърват и я, п ра ви т елс т во т о на Реп у бл и ка
Египет, правителството на Република Гърция,
правителството на Унгария, правителството
на Република Латвия, правителството на Ре
публика Литва, правителството на Румъния,
правителството на Република Словения и
Международната организация на франкофо
нията относно Националната франкофонска
инициатива (2015 – 2018) в рамките на Про
грамата „Френският език в международните
отношения“, приет от ХLIIІ Народно събрание
на 26 февруари 2016 г.
Издаден в София на 8 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за парт
ньорство между правителството на Република
Албания, правителството на Република Арме
ния, правителството на Република България,
правителството на Република Хърватия, пра
вителството на Република Египет, правител
ството на Република Гърция, правителството
на Унгария, правителството на Република
Латвия, правителството на Република Литва,
правителството на Румъния, правителството
на Република Словения и Международната
организаци я на франкофони ята относно
Националната франкофонска инициатива
(2015 – 2018) в рамките на Програмата „Френ
ският език в международните отношения“
Член единствен. Ратифицира Меморандума
за партньорство между правителството на
Републ ика Албания, правителството на Репуб
лика Армения, правителството на Републ ика
България, правителството на Република Хър
ватия, правителството на Република Египет,
правителството на Република Гърция, правител
ството на Унгария, правителството на Република
Латвия, правителството на Република Литва,
правителството на Румъния, правителството
на Република Словения и Международната
организация на франкофонията относно Нацио
налната франкофонска инициатива (2015 – 2018)
в рамките на Програмата „Френският език
в международните отношения“, подписан на
10 октомври 2015 г. в Ереван.
Законът е приет от 43-то Народно събра
ние на 26 февруари 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1578
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 42
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Харри Салми – извън
реден и пълномощен посланик на Република
Финландия в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за негови
те особено големи заслуги за развитието на
българо-финландските отношения.
Издаден в София на 25 февруари 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
1756

УКАЗ № 45
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно Ваньо Митков
Танов с орден „За гражданска заслуга“ първа
степен за големите му заслуги и принос за
сигурността и обществения ред в Република
България и за укрепване на митническата
администрация.
Издаден в София на 2 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
1809

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
ОТ 2 МАРТ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2016 г.,
както следва:
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1. намалява утвърдените разходи по „По
литика в областта на правосъдието“, бюджет
на програма „Охрана на съдебната власт“ с
3 000 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Поли
тика в областта на изпълнение на наказанията“,
бюджетна програма „Затвори – изолация на
правонарушителите“ с 3 000 000 лв.
Чл. 2. Министърът на правосъдието да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 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
1813

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
ОТ 2 МАРТ 2016 Г.

за допълнение на Наредбата за изискванията
за етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за продукти, свързани с енерго
потреблението, по отношение на консумаци
ята на енергия и на други ресурси, приета с
Постановление № 140 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 93 от 2011 г., бр. 43 от 2013 г., бр. 17
от 2014 г. и бр. 1 и 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се създават т. 12 – 15:
„12. Делегиран регламент (ЕС) 2015/1187 на
Комисията от 27 април 2015 г. за допълнение
на Директива 2010/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на енер
гийното етикетиране на водогрейни котли на
твърдо гориво и пакети от водогреен котел
на твърдо гориво, допълнителни подгревате
ли, регулатори на температурата и слънчеви
съоръжения (ОВ, L 193/43, 21.07.2015 г.);
13. Делегиран регламент (ЕС) 2015/1186 на
Комисията от 24 април 2015 г. за допълване
на Директива 2010/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на енер
гийното етикетиране на локални отоплителни
топлоизточници (ОВ, L 193/20, 21.07.2015 г.);
14. Делегиран регламент (ЕС) 2015/1094
на Комисията от 5 май 2015 г. за допълнение
на Директива 2010/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
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енергийното етикетиране на професионални
хладилни шкафове за съхранение (ОВ, L 177/2,
8.07.2015 г.);
15. Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014
на Комисията от 11 юли 2014 г. за допълване
на Директива 2010/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
енергийното етикетиране на вентилационни
те агрегати за жилищни помещения (ОВ, L
337/27, 25.11.2014 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1814

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
ОТ 2 МАРТ 2016 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Института по публична администрация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Института по публична адми
нистрация.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Института по публична администрация,
приет с Постановление № 82 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 83 и 84 от 2005 г.,
бр. 78 от 2006 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 79 от
2009 г., бр. 12 и 56 от 2010 г., бр. 33 от 2011 г.,
бр. 22 от 2012 г., бр. 62 и 74 от 2013 г. и бр. 58
и 72 от 2014 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Института по публична
администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С правилника се уреждат функци
ите, устройството, дейността, структурата,
организацията на работата и числеността на
персонала на Института по публична адми
нистрация, наричан по-нататък „Института“.
Чл. 2. (1) Институтът е юридическо лице
със седалище в гр. София.
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(2) Изпълнителният директор на Института
е второстепенен разпоредител с бюджет по
бюджета на Министерския съвет.
Чл. 3. (1) Издръжката на Института се
формира от бюджетни средства и от приходи
от собствена дейност.
(2) Институтът е администратор на собст
вени приходи от:
1. средства от такси за обучение;
2. издателска дейност;
3. консултантска дейност;
4. приходи от лихви;
5. дарения;
6. други приходи.
Чл. 4. (1) Основната дейност на Институ
та е свързана с осигуряване на обучение за
повишаване на професионалната квалифи
кация и преквалификация на служителите в
държавната администрация.
(2) Институтът организира и провежда за
дължителното обучение на постъпващите за
първи път на държавна служба, на назначените
за първи път на ръководна длъжност държав
ни служители, както и обучение на висшите
държавни служители съгласно чл. 35б, ал. 2
от Закона за държавния служител (ЗДСл).
(3) Финансирането на обучението по ал. 2
се осъществява от средствата по чл. 35, ал. 6
ЗДСл.
(4) Финансирането на обучението по ал. 1 е
за сметка на административните структури и
организациите, чиито служители се обучават,
или за сметка на обучаващите се.
(5) Институтът организира провеждането на
централизиран конкурс за младши експерти и
централизиран конкурс по чл. 9а, ал. 2 ЗДСл
след оценка и анализ на потребностите от
човешки ресурси в администрациите съгласно
чл. 10е ЗДСл.
(6) Институтът организира конкурси за
идентифициране и популяризиране на добри
практики в дейността на държавната адми
нистрация.
(7) Институтът извършва анализи и изслед
вания за подобряване на публичното управле
ние, в областта на обучението и мотивацията
на служителите и развитието на държавната
администрация.
(8) Институтът подготвя анализи на необ
ходимостта от обучение за квалификация и
преквалификация на служителите от адми
нистрацията.
(9) При изпълнение на основната си дей
ност Институтът:
1. разработва програми за обучение на
служителите в държавната администрация;
2. организира и провеж да обучение за
квалификация и преквалификация на слу
жителите в администрацията по утвърдените
учебни програми и обучение по поръчка на
административните структури;
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3. разработва и участва в изпълнението
на проекти, финансирани по национални и
международни програми и по оперативни
програми от Европейските структурни и ин
вестиционни фондове;
4. поддържа база данни с информация за
преминалите обучение;
5. осъществява сътрудничество с български
и международни институции и организации по
въпроси, свързани с дейността на Института;
6. създава и поддържа библиотека с раз
нообразни у чебни ресу рси, вк лючи телно
електронни, по въпроси, свързани с дейността
на Института;
7. издава информационни и учебни мате
риали и други, свързани с обучението, което
предлага Институтът;
8. организира конференции, професио
нални срещи, кръгли маси и други форуми
за популяризиране на добри практики и за
обсъждане на актуални въпроси на държав
ната администрация.
(10) Институтът функционира като Наци
онален ресурсен център по CAF като модел
за качество в държавната администрация.
Чл. 5. (1) Участници в програмите за обуче
ние в Института са служителите в държавната
администрация.
(2) Участници в програмите за обучение в
Института извън тези по ал. 1 могат да бъдат
лицата по чл. 19 от Закона за администрацията
и лицата от политическите кабинети към тях.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Управителен съвет
Чл. 6. Органи на управление на Института
са управителният съвет и изпълнителният
директор.
Чл. 7. (1) Управителният съвет се състои
от петима членове – главния секретар на
Министерския съвет или определен от него
директор на дирекция в администрацията на
Министерския съвет, заместник-министър на
финансите, заместник-министър на труда и
социалната политика и заместник-министър
на образованието и науката. Изпълнителният
директор на Института е член на управител
ния съвет по право.
(2) Поименният състав на управителния
съвет се определя от министър-председателя
по предложение на съответния ръководител
на административна структура.
(3) М и н ис т ър -п редседат ел я т оп редел я
председател на управителния съвет измежду
лицата по ал. 2.
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(4) В управителния съвет могат да участват
с право на съвещателен глас и представители
на академичните среди и неправителствени
организации по предложение на председателя
на управителния съвет.
(5) Мандатът на управителния съвет е две
години.
(6) Член на управителния съвет се осво
бождава предсрочно:
1. по предложение на ръководителя на
съответната административна структура;
2. при влязла в сила присъда за извършено
умишлено престъпление от общ характер;
3. при трайна фактическа невъзможност
да изпълнява задълженията си повече от 6
месеца;
4. при напускане на административната
структура, която представлява.
(7) При предсрочно освобож даване по
ал. 6 или при смърт на член на управителния
съвет на негово място се определя нов член
по реда на ал. 2, който довършва мандата на
този, чието място е освободено.
Чл. 8. Управителният съвет:
1. обсъжда и приема годишен план за
дейността на Института;
2. обсъжда и одобрява годишния отчет за
изпълнението на дейността на Института;
3. предлага решения по въпроси, свързани с
програмите за обучение и лекторските екипи
на Института.
Чл. 9. (1) Управителният съвет се свиква на
редовно заседание от председателя най-малко
веднъж на шест месеца. Заседанията се свик
ват от председателя на управителния съвет по
инициатива на трима от членовете му или по
предложение на изпълнителния директор на
Института. Председателят на управителния
съвет свиква извънредно заседание по ини
циатива поне на трима от членовете му или
по предложение на изпълнителния директор
на Института. Уведомяването за извънредно
заседание се извършва чрез писмена покана
или по електронна поща до членовете на
управителния съвет най-малко 10 дни преди
датата на заседанието. Към поканата се при
лага дневният ред за заседанието и евентуално
постъпили по дневния ред писмени материали.
(2) Председателят на управителния съвет:
1. утвърждава проекта на дневен ред въз
основа на предложенията на другите членове;
2. открива, ръководи и закрива заседанията
на управителния съвет.
(3) Заседанията на управителния съвет са
редовни, когато присъстват най-малко две
трети от редовните му членове. Решенията се
вземат с мнозинство от половината плюс един
от редовните членове на управителния съвет.
(4) За заседанията на управителния съвет се
води протокол, който се подписва от всички
присъствали членове.
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Раздел II
Изпълнителен директор
Чл. 10. (1) Изпълнителният директор е ор
ган на изпълнителната власт, който провежда
държавната политика в областта на професи
оналната квалификация и преквалификация
на служителите в държавната администрация.
(2) Изпълнителният директор ръководи и
представлява Института пред български и чуж
дестранни държавни органи, администрации,
местна власт, юридически и физически лица.
(3) Изпълнителният директор на Инсти
тута се назначава със заповед на министърпредседателя.
(4) При изпълнение на своите правомощия
изпълнителният директор взаимодейства с
дирекциите от специализираната администра
ция на Министерския съвет, с министерствата
и другите административни структури, със
специализираните институти и центрове за
обучение към министерствата, с висшите учи
лища, с Националното сдружение на общините
в Република България, с неправителствени
организации, осъществява сътрудничество
с български и международни институции и
организации по въпроси, свързани с дейността
на Института.
(5) Изпълнителният директор може да
създава съвети като експертни консултативни
звена за решаване на проблеми от неговата
компетентност, както и работни групи за
изпълнение на конкретни задачи. Съветите
могат да включват преподаватели от висши
училища, експерти от държавната админис
трация, както и представители на неправи
телствени организации, имащи отношение
към дейността на Института.
Чл. 11. (1) Изпълнителният директор:
1. ръководи и отговаря за ц ялостната
дейност на Института в съответствие с нор
мативните актове на Република България и
с този правилник;
2. утвърждава и контролира изпълнението
на годишния план за дейността на Институ
та, включително плана за изследователската,
издателската и консултантската дейност;
3. организира разработването и изпълне
нието на програми за обучение;
4. одобрява проекта на бюджет на Инсти
тута, както и отчета за изпълнението му;
5. в изпълнение на функциите му по чл. 2,
ал. 2 съставя, изпълнява и отчита бюджета
на Института;
6. сключва договори, свързани с дейността
на Института;
7. утвърждава длъжностното разписание
на Института;
8. назначава и освобождава държавните
служители в Института;
9. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори с лицата, работещи в Института по
трудово правоотношение;
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10. командирова със заповед служителите
от Института в страната и в чужбина;
11. утвърждава образец на печата на Ин
ститута;
12. провежда информационната политика на
Института, която при спазване разпоредбите
на Конституцията и законите на страната га
рантира откритост и достъпност на дейността
на ръководената от него администрация;
13. представя на министър-председателя
ежегоден доклад за дейността и състоянието
на Института;
14. издава удостоверения за завършен курс на
обучение по образец съгласно приложение № 1;
15. участва по право в управителния съвет
на Института и може да предлага свикването
на извънредно заседание по възникнали за
разрешаване проблеми;
16. следи за изпълнението на решенията
на управителния съвет;
17. обсъжда организацията и разходите за
провеждане на централизирани конкурси за
младши експерти и по чл. 9а, ал. 2 ЗДСл;
18. одобрява списък с лектори и лекторски
екипи на Института, подбрани чрез прилагане
на системата за управление на качеството на
учебния процес в Института;
19. утвърждава план-график за провеждане
на заявените в Института обучения;
20. провежда процедурите за възлагане
на обществени поръчки, когато са налице
основанията, предвидени в Закона за общест
вените поръчки;
21. организира и координира дейностите
по въвеждане и прилагане на модела CAF;
22. издава заповеди в рамките на своята
компетентност;
23. назначава комисии за провеждане на
конкурси за добри практики с участие на
външни експерти със съответната компетент
ност и награждава с отличителни знаци и
грамоти най-добре представилите се участници
в конкурсите за добри практики;
24. изпълнява и други функции, възложени
му с нормативни актове.
(2) При отсъствие на изпълнителния ди
ректор той се замества от определен от него
с писмена заповед служител за всеки конкре
тен случай, в която се посочва и обемът на
правомощията по време на отсъствието му.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИС
ТРАТИВНИТЕ ЗВЕНА НА ИНСТИТУТА
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 12. (1) При осъществяването на своите
правомощия управителният съвет и изпъл
нителният директор се подпомагат от две
дирекции, организирани в обща и специали
зирана администрация.
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(2) Общата численост на персонала на Инсти
тута е 28 щатни бройки, които са разпределени
в организационните структури и администра
тивните звена съгласно приложение № 2.
Чл. 13. Изпълнителният директор утвър
ждава структурата на административните
звена, като създава отдели и сектори в ди
рекциите.
Раздел II
Обща администрация
Чл. 14. (1) Общата администрация подпо
мага осъществяването на правомощията на
изпълнителния директор и на управителния
съвет като органи на управление на Инсти
тута, създава условия за осъществяване на
дейността на специализираната администра
ция и извършва техническите дейности по
административно обслужване.
(2) Общата администрация на Института е
организирана в дирекция „Административноправно и финансово-стопанско осигуряване“.
Чл. 15. (1) Дирекция „Административноправно и финансово-стопанско осигуряване“:
1. разработва бюджета на Института съгла
сувано с дирекция „Обучение, международна
дейност и проекти“;
2. съвместно с дирекция „Обучение, меж
дународна дейност и проекти“ планира и
организира процедурите за възлагане на об
ществените поръчки в Института, като следи
за тяхното законосъобразно провеждане;
3. организира и контролира финансовосчетоводната дейност в Института;
4. организира и осъществява счетоводната
отчетност на касова и начислена основа на
Института в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводството, Закона за публични
те финанси, Сметкоплана на бюджетните ор
ганизации, Единната бюджетна класификация
и приложимите за бюджетните организации
счетоводни стандарти и указания;
5. изготвя годишните и междинните фи
нансови отчети на Института в съответствие
с формата, структурата и съдържанието, оп
ределени от министъра на финансите;
6. изготвя длъжностното разписание и под
държа в актуален вид поименното разписание
на длъжностите в Института;
7. организира дейността по набиране на
служителите и провеждане на конкурси по
реда на Кодекса на труда и Закона за дър
жавния служител;
8. изготвя актове и документи, свързани с
възникването, изменението и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения
със служителите на Института и съхранява и
води трудовите им и служебните им досиета;
9. планира и организира обученията на
служителите в Института с цел осигуряване на
служебното и професионалното им развитие;
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10. подпомага прилагането на процедурите
по оценяване на служителите и прилага сис
темата на заплащане в Института;
11. съдейства за осигуряване на здраво
словни и безопасни условия на труд на слу
жителите в Института;
12. участва в разработване и дава становища
по проекти на нормативни актове, свързани
с дейността на Института;
13. изготвя проекти на заповеди и адми
нистративни актове от компетентността на
изпълнителния директор на Института;
14. осъществява процесуалното представи
телство на Института;
15. изготвя отговори и становища по запит
вания, предложения и жалби на физически и
юридически лица, подготвя проекти на догово
ри и дава становища по законосъобразността
на договори, предложени на Института;
16. организира и осъществява цялостната
дейност по деловодната система и документо
оборота посредством информационна систе
ма, организира и осъществява архивиране и
съхраняване на документацията на Института
и изготвя заверени копия на документи, съх
ранявани в архива;
17. осигурява дейности по административ
но обслужване на физически и юридически
лица и дейности по достъп до обществена
информация;
18. осъществява информационното обслуж
ване на Института, като поддържа компю
търното оборудване и аксесоари, използвани
от служителите;
19. консултира и подпомага служителите на
Института при използване на компютърната
техника и информационните системи на Ин
ститута и осигурява защитата на компютрите
и информационните системи от зловредни и
нерегламентирани действия срещу тях;
20. осъществява всички дейности по сто
панското осигуряване и управление на соб
ствеността на Института.
(2) Дирекция „Административно-правно и
финансово-стопанско осигуряване“ изпълнява
и други функции, възложени є със заповед на
изпълнителния директор.
Раздел III
Специализирана администрация
Чл. 16. (1) Специализираната администра
ция подпомага и осигурява осъществяването
на правомощията на изпълнителния директор
и на управителния съвет на Института, пла
нира, организира и контролира обучението
и учебния процес, участва в разработването
на научни проекти и в изпълнението им, из
вършва консултации на административните
структури.
(2) Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Обучение, между
народна дейност и проекти“.
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Чл. 17. (1) Дирекция „Обучение, междуна
родна дейност и проекти“:
1. извършва периодични анализи на по
требностите от обучение на служителите от
държавната администрация;
2. разработва програми и курсове за обу
чение на служителите в администрацията;
3. разработва и актуализира вътрешни
правила, инструкции и други, свързани с ор
ганизиране и провеждане на учебния процес;
4. планира, организира и провежда задъл
жителното обучение на постъпващите за първи
път на държавна служба, на назначените за
първи път на ръководна длъжност държавни
служители, както и обучение на висшите дър
жавни служители съгласно чл. 35б, ал. 2 ЗДСл;
5. планира, организира и провежда обу
чение за повишаване на професионалната
квалификация на служителите в държавната
администрация в съответствие с утвърдени
учебни програми;
6. организира и провежда обучение по
поръчка от административните структури;
7. осъществява мониторинг, анализ и оценка
на проведените от Института обучения;
8. организира обучение за лекторите на
Института и координира тяхната дейност;
9. организира конкурси за идентифициране
и популяризиране на добри практики в дей
ността на държавната администрация;
10. провежда изследвания в областта на
обучението на служителите и развитието на
държавната администрация;
11. осъществява сътрудничество с български
и международни институции и организации по
въпроси, свързани с дейността на Института;
12. организира конференции, професионал
ни срещи и други национални или междуна
родни форуми за популяризиране на добри
практики и за обсъждане на актуални въпроси
на държавната администрация;
13. разработва и участва в изпълнението на
проекти за обучение на служителите от ад
министрацията, финансирани по национални
и международни програми и по оперативни
програми на Европейските структурни и ин
вестиционни фондове;
14. поддържа база данни с информация
относно преминалите обучение;
15. съ здава и под д ържа библио тека с
разнообразни учебни ресурси, включително
електронни, по въпроси, свързани с дейността
на Института;
16. издава и разпространява информацион
ни и учебни материали за обучението, което
предлага Институтът;
17. организира провеждането на централи
зиран конкурс за младши експерти в държав
ната администрация и централизиран конкурс
по чл. 9а, ал. 2 ЗДСл;
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18. води регистър на издадените удосто
верения за завършен курс на обучение по
образец съгласно приложение № 1;
19. подпомага дейността на управителния
съвет;
20. изпълнява функциите на Национален
ресурсен център по CAF, като:
а) координира и оказва съдействие на адми
нистрациите при въвеждането на модела CAF;
б) организира и участва в удостоверяването
на извършената самооценка на администра
циите с модела CAF;
в) провежда обучения и консултации за
популяризирането, въвеждането и прилагането
на модела CAF;
г) организира фору ми, конференции и
обсъждания за въвеждането и прилагането
на модела CAF;
д) проучва и популяризира добри практики
по внедряването и прилагането на модела CAF;
е) подкрепя и участва в работата на европей
ската мрежа от национални CAF кореспонденти
и ползватели на CAF в публичния сектор;
ж) осъществява сътрудничество с Евро
пейския CAF ресурсен център към Европей
ския институт по публична администрация
и с националните CAF ресурсни центрове и
кореспонденти в различни държави;
з) провеж да изследвани я и п ублик у ва
информация за въвеждане и прилагане на
модела CAF.
(2) Дирекция „Обучение, международна дей
ност и проекти“ изпълнява и други функции,
възложени є със заповед на изпълнителния
директор.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 18. (1) Работното време на служителите
в Института е 8 часа дневно с променливи
граници и 40 часа седмично при 5-дневна
работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото
на работното си време, което може да бъде в
периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното
време се определя в зависимост от началото
на работния ден след задължително отработ
ване на 8 часа дневно.
(3) Служителите на Института ползват
обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч.
(4) В зависимост от учебните програми
изпълнителният директор със заповед може
да определи за отделни служители различно
от посоченото в ал. 2 и 3 разпределение на
работното време и почивките.
(5) Редът за отчитане на работното време
се определя със заповед на изпълнителния
директор.
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Чл. 19. Служителите в Института, заемащи
ръководни длъжности, съобразно възложени
те функции и задачи на ръководеното от тях
административно звено:
1. възлагат задачи на работещите в звеното,
контролират и отговарят за тяхното срочно
и качествено изпълнение;
2. осигуряват взаимодействието с другите
звена в Института в съответствие с установени
те организационни връзки и разпределението
на дейностите между тях;
3. изготвят ежегодно отчет за дейността на
ръководеното от тях административно звено
и предлагат конкретни мерки за подобряване
на дейността в него;
4. предлагат назначаване, повишаване,
стимулиране, санкциониране и освобожда
ване на работещите в ръководеното от тях
административно звено.
Чл. 20. Държавните служители и лица
та, работещи по трудово правоотношение
в Института, изпълняват възложените им
задачи съобразно утвърдените длъжностни
характеристики.
Чл. 21. (1) Документите, изпратени до
Института от държавни органи, от юридичес
ки или физически лица, се регистрират във
входящ регистър, като се отбелязва датата на
получаването им.
(2) При регистрирането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува слу
жебна преписка, която се разпределя според
адресата или съдържанието є.
Ч л. 22. (1) Изп ъ л н и т ел н и я т д и рек т ор
разпределя преписките с резолюция, която
съдържа указания, срок за изработване, дата
и подпис.
(2) Ръководителите на звена възлагат с
резолюци я изработването на сл у жебните
преписки на определен служител. При възла
гане на повече от един служител се посочва
отговорният от тях.
Чл. 23. Изходящите от Института доку
менти се съставят в 2 екземпляра. Вторият
екземпляр съдържа инициалите и подписа
на служителя, който е изготвил документа,
както и на ръководителя на съответното
административно звено, като се посочва и
датата.
Чл. 24. Служителите в Института могат да
бъдат награждавани с отличия за образцово
изпълнение на служебните им задължения.
Чл. 25. Пропускателният режим и други
специфични разпоредби, свързани с дейността
на Института, се определят с вътрешни пра
вила, утвърдени от изпълнителния директор.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се при
ема на основание чл. 35а, ал. 6 ЗДСл.
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Приложение № 1
към чл. 11, ал. 1, т. 14

ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА
АДМИНИСТРАЦИЯ

Образец
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ……… от …….. г.
С настоящото се удостоверява, че ………………….….
.........................................................................................
е завършил/а успешно курс/семинар …………………
…………………………………………….……………….………….…………
……………………………………………………………………………………,
проведен на ……………….. 20..… г.
Изпълнителен директор: ..............................
(подпис, печат)

Приложение № 2
към чл. 12, ал. 2
Численост на персонала на Института по
публ ична администрация – 28 щатни бройки
Изпълнителен директор
Обща администрация,
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
и финансово-стопанско осигуряване“
Специализирана администрация,
в т.ч.:
дирекция „Обучение, международна
дейност и проекти“
1815

1
7
7
20
20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
ОТ 9 МАРТ 2016 Г.

за приемане на Наредба за критериите и реда
за избор на лечебни заведения за болнична
помощ, с които Националната здравноосигу
рителна каса сключва договори
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за кри
териите и реда за избор на лечебни заведения
за болнична помощ, с които Националната
здравноосигурителна каса сключва договори.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за критериите и реда за избор на лечебни
заведения за болнична помощ, с които Нацио
налната здравноосигурителна каса сключва
договори
Чл. 1. (1) С наредбата се определят кри
териите и редът, по които директорите на
районните здравноосигурителни каси (РЗОК)
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правят избор на лечебни заведения за болнич
на помощ или техни обединения, с които да
сключат договори в областите, в които броят
на леглата за болнично лечение надвишава
конкретните потребности от брой легла по
видове, определени с Националната здравна
карта.
(2) Изборът на лечебните заведения за бол
нична помощ или техни обединения по ал. 1
се осъществява при спазването на следните
принципи:
1. равнопоставеност и недоп ускане на
дискриминация;
2. пропорционалност;
3. публичност и прозрачност.
Чл. 2. (1) Директорите на РЗОК осъщест
вяват избор на лечебни заведения за болнична
помощ или техни обединения, с които да
сключат договор за дейности в обхвата на
основния и допълнителния пакет здравни
дейности по:
1. клинични пътеки;
2. амбулаторни процедури;
3. клинични процедури;
4. комплексно лечение на заболявания.
(2) Изборът по ал. 1 се осъществява в
случаите, когато:
1. броят на леглата за активно лечение по
видове медицински дейности в съответната
област надвишава броя на леглата за актив
но лечение по съответния вид медицинска
дейност, посочени в Националната здравна
карта за съответната област;
2. броят на леглата за продължително
лечение в съответната област надвишава
броя на леглата за продължително лечение,
посочени в Националната здравна карта за
съответната област;
3. броят на леглата за рехабилитация над
вишава броя на леглата за рехабилитация,
посочени в Националната здравна карта за
съответната област.
(3) Директорът на РЗОК извършва избора
по ал. 1 между лечебните заведения за бол
нична помощ и/или техни обединения, които
са подали заявление до РЗОК за сключване
на договор в сроковете по чл. 59а от Закона
за здравното осигуряване.
(4) Избор по ал. 1 не се осъществява,
когато в сроковете по чл. 59а от Закона за
здравното осигуряване е подадено заявление
само от едно лечебно заведение.
(5) Директорът на РЗОК в случай на не
обходимост може да поиска от националната
комисия по чл. 32, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения разяснение относно установеното
с Националната здравна карта надвишаване
на конкретните потребности от брой легла
за болнично лечение по ал. 2 в съответната
област. Националната комисия предоставя
разяснението в 3-дневен срок от постъпване
на искането.
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Чл. 3. Изборът на лечебно заведение по
чл. 2, което осъществява активно лечение,
се осъществява въз основа на резултатите от
оценяване на лечебното заведение в следната
последователност:
1. проверка за изпълнението на задължи
телните условия за сключване на договор
с Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) съгласно чл. 55, ал. 2, т. 1, чл. 59,
ал. 1а и на критериите по чл. 59в от Закона за
здравното осигуряване, както и на условията,
предвидени в Националния рамков договор
за медицинските дейности и в Националния
рамков договор за денталните дейности;
2. оценяване на изпълнението на крите
рии, които са общи за лечебното заведение
и включват:
а) своевременност и непрекъснатост на
диагностично-лечебния процес;
б) комплексност на диагностично-лечеб
ните дейности;
в) обем и сложност на диагностично-ле
чебните дейности;
г) качество на диагностично-лечебните
дейности;
д) удовлетвореност на пациентите от оказ
ваните от лечебното заведение медицински
дейности;
3. оценяване изпълнението на критерии,
които са специфични за конкретната меди
цинска дейност и включват:
а) своевременност и непрекъснатост на
конкретната медицинска дейност;
б) комплексност при осъществяване на
конкретната медицинска дейност;
в) обем и сложност на конкретната меди
цинска дейност;
г) качество на осъществяваната конкретна
медицинска дейност.
Чл. 4. При неизпълнение на едно от задъл
жителните условия по чл. 3, т. 1 лечебното
заведение не участва в избора и не се извършва
оценяването му по общите и специфичните
критерии съгласно чл. 3, т. 2 и 3.
Чл. 5. (1) Оценяването по общите за ле
чебното заведение критерии по чл. 3, т. 2 се
извършва въз основа на индикаторите, посо
чени в приложение № 1. При установяване на
изпълнението на всеки един от индикаторите
се определя съответният брой точки. Общата
оценка на лечебното заведение се формира
като сбор от получените точки.
(2) В случаите, когато се оценява лечебно
заведение, осъществяващо дейност на повече
от един адрес в едно населено място, или
обединение от лечебни заведения, осъщест
вяващи дейност на територията на едно насе
лено място, оценяването по приложение № 1
се извършва за дейността на цялото лечебно
заведение/обединение.
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(3) В случаите, когато се оценява лечебно
заведение, осъществяващо дейност на повече
от един адрес в различни населени места, или
обединение от лечебни заведения, осъществя
ващи дейност на територията на повече от едно
населено място, оценяването по приложение
№ 1 се извършва за дейността, осъществявана
на всеки един адрес поотделно, съответно за
всяко от лечебните заведения, участващи в
обединението, поотделно. В тези случаи из
пълнението на индикаторите, отбелязани със
знака „*“, се установява, като тези индикато
ри се прилагат по отношение на лечебното
заведение/обединението като цяло.
Чл. 6. (1) Оценяването по специфичните
за конкретната медицинска дейност крите
рии по чл. 3, т. 3 се извършва въз основа на
индикаторите, посочени в приложение № 2.
При установяване на изпълнението на всеки
един от индикаторите се определя съответният
брой точки. Общата оценка за конкретната
медицинска дейност се формира като сбор от
получените точки.
(2) В случаите, когато се оценява лечебно
заведение, осъществяващо дейност на повече
от един адрес, или обединение от лечебни
заведения, оценяването по приложение № 2
се извършва за дейността, осъществявана
на всеки един адрес, съответно за всяко от
лечебните заведения, участващи в обедине
нието, поотделно.
Чл. 7. (1) Крайната оценка за конкретната
медицинска дейност се формира въз основа
на общата оценка на лечебното заведение/
обединението по чл. 5 и общата оценка за
конкретната медицинска дейност по чл. 6,
при относителна тежест на оценката по чл. 5
и на оценката по чл. 6 в съотношение 30:70.
(2) Лечебните заведения, осъществяващи
дейност на повече от един адрес в различни
населени места, и обединенията от лечебни
заведения, осъществяващи дейност на тери
торията на повече от едно населено място,
формират крайната оценка по ал. 1 за дей
ността на всеки един от адресите, съответно
за всяко от лечебните заведения, участващи
в обединението, поотделно.
Чл. 8. (1) Класирането на лечебните заве
дения/обединения се осъществява в низходящ
ред въз основа на крайната оценка по чл. 7,
като лечебното заведение/обединение с найвисока крайна оценка получава позиция 1, а
всяко следващо получава позиция, по-голяма
с единица от определената позиция на пред
ходното в класирането лечебно заведение/
обединение.
(2) В случаите, когато за две или повече
лечебни заведения/обединения се формира
еднаква крайна оценка по чл. 7, те получават
еднаква позиция, а следващото след тях лечеб
но заведение/обединение получава позиция,
съответна на поредността му в класирането.
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(3) За лечебните заведения/обединения,
получили еднаква позиция в класирането,
се извършва оценяване и по допълнителни
индикатори на критерия за качество на осъ
ществяваната конкретна медицинска дейност
съгласно приложение № 3. Оценката се фор
мира като сбор от получените точки.
(4) Когато конкретната медицинска дейност
е хирургична, освен оценяването по ал. 1
се извършва оценяване и по допълнителни
индикатори на критерия за обем и сложност
на осъществяваната конкретна медицинска
дейност съгласно приложение № 4. Оценката
се формира като сбор от получените точки.
(5) В случаите по ал. 3 за лечебните за
ведения/обединения с еднаква позиция се
формира нова крайна оценка като сбор от
крайната оценка по чл. 7 и оценката на до
пълнителните индикатори по приложение
№ 3 или приложения № 3 и 4.
(6) В за виси мос т о т пол у чената нова
крайна оценка по ал. 5 лечебните заведения/
обединения се класират последователно, като
лечебното заведение/обединение с най-висока
нова крайна оценка запазва позицията, опре
делена по ал. 1, а всяко следващо получава
позиция, по-голяма с единица от определе
ната позиция на предходното в класирането
лечебно заведение.
Чл. 9. (1) Лечебните заведения за болнична
помощ, които осъществяват активно лечение
и са заявили, че са разположени в райони
със затруднен достъп на населението до ме
дицинска помощ, в областите, в които броят
на леглата за болнично лечение надвишава
конкретните потребности от брой легла по
видове, определени с Националната здравна
карта, се оценяват само по критериите и ин
дикаторите по приложения № 5 и 6.
(2) Оценяването по ал. 1 се извършва в
следната последователност:
1. проверка за изпълнението на задължи
телните условия за сключване на договор с
НЗОК съгласно чл. 55, ал. 2, т. 1 и чл. 59,
ал. 1а и на критериите по чл. 59в от Закона за
здравното осигуряване, както и на условията,
предвидени в Националния рамков договор
за медицинските дейности и в Националния
рамков договор за денталните дейности;
2. оценяване по критерия за затруднен дос
тъп на населението до медицинска помощ въз
основа на индикаторите по приложение № 5;
3. оценяване по общите за лечебното за
ведение критерии за:
а) своевременност и непрекъснатост на
диагностично-лечебния процес;
б) комплексност на диагностично-лечеб
ните дейности;
в) обем и сложност на диагностично-ле
чебните дейности;
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г) удовлетвореност на пациентите от оказ
ваните от лечебното заведение медицински
дейности.
(3) Оценяването по общите за лечебното
заведение критерии по ал. 2, т. 3 се извършва
само ако лечебното заведение е формирало
общ брой точки от оценяването по критерия
за затруднен достъп на населението до меди
цинска помощ по ал. 2, т. 2 над 5.
(4) Оценяването по общите за лечебното
заведение критерии по ал. 2, т. 3 се извърш
ва въз основа на индикаторите, посочени в
приложение № 6. При установяване на из
пълнението на всеки един от индикаторите
се определя съответният брой точки. Общата
оценка на лечебното заведение се формира,
като броят на получените точки се раздели на
максималния брой точки и се умножи по 100.
(5) Директорът на РЗОК сключва договор с
всички лечебни заведения, които са получили
обща оценка по ал. 4 над 50.
Чл. 10. (1) Изборът на лечебно заведение
по чл. 2, което осъществява продължително
лечение, се осъществява въз основа на резул
татите от оценяване на лечебното заведение
в следната последователност:
1. проверка за изпълнението на задължи
телните условия за сключване на договор с
НЗОК съгласно чл. 55, ал. 2, т. 1 и чл. 59,
ал. 1а и на критериите по чл. 59в от Закона за
здравното осигуряване, както и на условията,
предвидени в Националния рамков договор
за медицинските дейности и в Националния
рамков договор за денталните дейности;
2. оценяване на изпълнението на критерия
за обем и сложност на лечебно-диагностич
ните дейности въз основа на индикаторите,
посочени в приложение № 7.
(2) При установяване на изпълнението
на всеки един от индикаторите се определя
съответният брой точки. Крайната оценка
се формира като сбор от получените точки.
(3) Класирането на лечебните заведения/
обединения се осъществява в низходящ ред
на базата на крайната оценка по ал. 2, като
лечебното заведение/обединение с най-висока
крайна оценка получава позиция 1, а всяко
следващо получава позиция, по-голяма с еди
ница от определената позиция на предходното
в класирането лечебно заведение/обединение.
(4) В случаите, когато за две или повече
лечебни заведения/обединения се формира
еднаква крайна оценка по ал. 2, те получават
еднаква позиция, а следващото лечебно заведе
ние/обединение получава позиция, съответна
на поредността му в класирането.
Чл. 11. (1) Изборът на лечебно заведение
по чл. 2, което осъществява рехабилитация,
се осъществява въз основа на резултатите от
оценяване на лечебното заведение в следната
последователност:
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1. проверка за изпълнението на задължи
телните условия за сключване на договор с
НЗОК съгласно чл. 55, ал. 2, т. 1 и чл. 59,
ал. 1а и на критериите по чл. 59в от Закона за
здравното осигуряване, както и на условията,
предвидени в Националния рамков договор
за медицинските дейности и в Националния
рамков договор за денталните дейности;
2. оценяване на изпълнението на критерия
за обем и сложност на лечебно-диагностич
ните дейности въз основа на индикаторите,
посочени в приложение № 8.
(2) При установяване на изпълнението
на всеки един от индикаторите се определя
съответният брой точки. Крайната оценка
се формира като сбор от получените точки.
(3) Класирането на лечебните заведения/
обединения се осъществява в низходящ ред
на базата на крайната оценка по ал. 2, като
лечебното заведение/обединение с най-висока
крайна оценка получава позиция 1, а всяко
следващо получава позиция, по-голяма с еди
ница от определената позиция на предходното
в класирането лечебно заведение/обединение.
(4) В случаите, когато за две или повече
лечебни заведения/обединения се формира
еднаква крайна оценка по ал. 2, те получават
еднаква позиция, а следващото в класиране
то лечебно заведение/обединение получава
позици я, съответна на поредност та му в
класирането.
Чл. 12. (1) За осъществяване на избора по
чл. 2, ал. 1 директорът на РЗОК назначава
комисия, която в 10-дневен срок от постъпване
на заявлението по чл. 59а, ал. 1 от Закона за
здравното осигуряване извършва проверка на
място в лечебното заведение за установяване
на изпълнението на определени в приложения
№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 индикатори.
(2) В комисията по ал. 1 участват предста
вители на съответната РЗОК и на съответната
регионална здравна инспекция (РЗИ).
(3) За извършената проверка комисията по
ал. 1 съставя протокол по образец, утвърден
от управителя на НЗОК, който се представя
на директора на РЗОК в двудневен срок от
извършване на проверката.
Чл. 13. (1) За оценяване на допълнителните
индикатори по приложение № 3 директорът
на РЗОК изисква становище от Изпълнителна
агенция „Медицински одит“.
(2) Изпълнителна агенция „Медицински
одит“ извършва проверка в лечебното заведе
ние и изразява становище за изпълнение на
допълнителните индикатори по приложение
№ 5 в 5-дневен срок от постъпване на иска
нето по ал. 1.
(3) За оценяване по критериите и на инди
каторите по приложения № 5 и 6 директорът
на РЗОК може да поиска информация от реги
оналните здравни инспекции, от Националния
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център по обществено здраве и анализи и от
Националния статистически институт.
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя
на директора на РЗОК в 3-дневен срок от
постъпване на искането по ал. 3.
Чл. 14. Директорът на РЗОК може да поиска
от лечебните заведения по чл. 2, ал. 3 в опре
делен от него срок да представят допълнителни
документи за оценяване на изпълнението на
критериите и на индикаторите за оценка по
тази наредба.
Чл. 15. (1) Резултатите от оценяването
и класирането на лечебните заведения или
техните обединения по чл. 5 – 8 за всяка
медицинска дейност се вписват в таблица
за оценка на лечебните заведения съгласно
приложение № 9.
(2) За всяко лечебно заведение/обединение в
таблицата по ал. 1 се определя броят на леглата,
използвани за изпълнение на обема дейности
съгласно договора на лечебното заведение с
РЗОК за предходната календарна година при
100 на сто използваемост на леглата.
(3) За лечебните заведения/обединения,
подали заявление за сключване на договор за
медицински дейности, които не са били изпъл
нявани по договор с РЗОК през предходната
календарна година, се определя прогнозен
брой легла за изпълнение на обема медицин
ски дейности при 100 на сто използваемост.
(4) При определяне на прогнозния брой
легла по ал. 3 директорът на РЗОК изисква
становище от комисията по чл. 32, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения по реда на чл. 2,
ал. 5 относно установеното с Националната
здравна карта надвишаване на потребностите
от легла за болнично лечение за конкретната
медицинска дейност в съответната област.
(5) В случаите, когато броят на леглата,
определени по реда на ал. 2 – 4 в лечебни
те заведения, не надвишава определените в
Националната здравна карта потребности от
болнични легла за конкретната медицинска
дейност, директорът на РЗОК сключва до
говор с лечебните заведения/обединения на
територията на областта, които са осигурили
необходимия брой легла за болнично лечение за
изпълнение на договорения обем от медицински
дейности, но не по-малко от използваните легла
по договора на съответното лечебно заведение
с РЗОК за предходната календарна година.
(6) В случаите, когато броят на леглата,
определени по реда на ал. 2 – 4 в лечебните
заведения, надвишава определените в На
ционалната здравна карта потребности от
болнични легла за конкретната медицинска
дейност, директорът на РЗОК сключва договор
с лечебните заведения/обединения на терито
рията на областта, които са осигурили брой
легла за болнично лечение за изпълнение на
договорения обем от медицински дейности,
но не по-малко от използваните легла по
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договора на съответното лечебно заведение
с РЗОК за предходната календарна година.
(7) Договорите по ал. 6 се сключват с
лечебните заведения/обединения по реда на
тяхната позиция в класирането до достигане
на броя легла за болнично лечение, определени
в Националната здравна карта.
Чл. 16. (1) Резултатите от оценяването и
класирането на лечебните заведения или тех
ните обединения по чл. 10 и 11 се вписват в
таблица за оценка на лечебните заведения или
техните обединения за дейности по продъл
жително лечение и рехабилитация съгласно
приложение № 10.

ВЕСТНИК
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(2) Директорът на РЗОК сключва договор
с лечебните заведения/обединения по ал. 1
по реда на тяхната позиция в класирането
до достигане на необходимия брой легла за
болнично лечение за изпълнение на обема
от медицински дейности, но не повече от
броя легла за болнично лечение, определени
в Националната здравна карта.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 34а от Закона за лечебните заведения.
§ 2. Министърът на здравеопазването дава
указания за прилагането на наредбата.
Приложение № 1
към чл. 5

Индикатори за оценка на общите критерии за лечебните заведения за болнична помощ, които
осъществяват активно лечение
Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

Измерител

Точ
ки

1. Свое
времен
ност и
непрекъс
натост на
диагнос
тичнолечебния
процес

1.1. Наличие на разкри
то спешно отделение или
организиран кабинет/зона
за 24-часов непрекъснат
прием на спешни пациенти

Наличие в разрешението
за осъществяване на ле
чебна дейност на Спешно
отделение или установено
при проверка наличие на
обособена територия, оси
гурен по график отговорен
персонал, в т. ч. лекар, и
регламентирана организа
ция за прием на спешни
пациенти в Правилника за
устройството, дейността и
вътрешния ред на лечеб
ното заведение

Проверка в
разрешението
за осъществя
ване на лечеб
на дейност;
Протокол от
п р ов ерк а н а
РЗИ и РЗОК

Липсва;
Наличие на Спешно отде
ление от I ниво на компе
тентност или организиран
кабинет/зона за 24-часов
неп р ек ъ снат п рием на
спешни пациенти;
Наличие на Спешно от
деление с II ниво на ком
петентност;
Наличие на Спешно отде
ление с III ниво на ком
петентност

0 т.
1 т.

1.2. Относителен дял на
пац иен т и т е, хоспи та л и
зирани по спешност по
договорени клинични пъ
теки и процедури (КПП),
за предходната календарна
година

Броят на пациентите, хос
питализирани по спешност,
умножен по 100, разделен
на общия брой на хоспи
тализираните болни

Справка от
И нф о р м а ц и
онната систе
ма на НЗОК

До 1 %;
От 1 до 10 %;
От 11 до 20 %;
От 21 до 30 %;
Над 30 %

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

1.3. Относителен дял на
пациентите, хоспитализи
рани по спешност в почив
ни дни и в часовия пояс
от 20,00 ч. – 08,00 ч., от
всички спешни хоспита
лизации за предходната
календарна година

Броят на пациентите, хос
питализирани по спешност
в почивни дни и в часовия
пояс от 20,00 ч. – 08,00 ч.,
умножен по 100, разделен
на общия брой на хоспи
тализираните по спешност
болни

Справка от
И нф о р м а ц и
онната систе
ма на НЗОК

До 5 %;
От 5 до 10 %;
От 11 до 20 %;
Над 20 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

1.4. Брой на консултатив
ните кабинети, медикодиагностичните и медикотехническите лаборатории
и на отделенията без легла
с осигурен 24-часов режим
на работа

Брой на разкритите консул
тативни кабинети, медикодиагностичните и медикотехническите лаборатории
и отделенията без легла,
ползвани по договор на
територията на лечебното
заведение, с осигурен не
прекъснат режим на рабо
та, в т. ч. постоянно нали
чен в лечебното заведение
квалифициран медицински
персонал съгласно съответ
ния медицински стандарт

Протокол от
п р ов ерк а н а
РЗИ и РЗОК
График

Липсват;
От 1 до 2, но не включват
едновременно клинична
лаборатори я и образна
диагностика;
От 2 до 3, в т. ч. клинична
лаборатори я и образна
диагностика;
Над 3, в т. ч. клинична
лаборатори я и образна
диагностика

0 т.
1 т.

2 т.
3 т.

2 т.
3 т.
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2. Комп
лексност
на диаг
ностичнолечебните
дейности
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ВЕСТНИК
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Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

Измерител

Точ
ки

1.5. Брой на к линиките
и отделенията с легла с
24-часово наличие на ква
лифиц и ра н медиц инск и
персонал

Брой на разкритите кли
ники и отделения с лег
ла с осигурено 24-часово
постоянно присъствие на
квалифициран медицински
персонал, в т. ч. дежурен
лекар и друг медицински
персона л, оп ределен в
с ъ о т ве т н и я мед и ц и нск и
стандарт

Протокол от
п р ов ерк а н а
РЗИ и РЗОК
График

Липсва;
До 2, но не включват едно
временно 1 терапевтична
и 1 хирургична специал
ност, определени в Наци
оналната здравна карта;
От 2 до 4 (в т. ч. наймалко 1 терапевтична и 1
хирургична специалност);
Над 4 (в т. ч. най-малко 1
терапевтична и 1 хирур
гична специалност)

1.6.* Своевремен нос т и
непрекъснатост на снаб
д яването с лекарствени
продукти и медицински
изделия

Наличие на осигурени ус
лови я за снабд я ва не за
лекарствени прод у к ти и
медицински изделия в бол
нична аптека с непрекъс
нат режим на работа

Протокол от
п р ов ерк а н а
РЗИ и РЗОК
График

Липсва болнична аптека; 0 т.
Н а л и ч ие н а б о л н и ч н а 1 т.
аптека без непрекъснат
24-часов режим на работа;
Н а л и ч ие н а б о л н и ч н а 2 т.
ап тека с неп рек ъснат
24-часов режим на рабо
та и постоянно наличен
в лечебно т о за веден ие
персонал

2.1.* Брой на разрешени
те дейности по различни
к л и н и ч н и мед и ц и нск и
специалности

Брой на разрешените дей
ности по различни к ли
н и ч н и мед и ц и нск и спе 
циалности, по които има
разкрити болнични струк
тури (клиники/отделения)
съгласно разрешението за
осъществяване на лечебна
дейност

Проверка в
разрешението
за осъществя
ване на лечеб
на дейност

До 2;
От 3 до 5;
От 6 до 10;
Над 10

0 т.
1 т.

2 т.
3 т.

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

2.2. Наличие на структура Н а л и ч и е н а р а з к р и т а П р о в е р к а в
за интензивно лечение
структура за интензивно разрешението
лечение
за осъществя
ване на лечеб
на дейност

Липсва;
0 т.
Н а л и ч и е н а р а з к р и т а 1 т.
структура за интензивно
лечение с II ниво на ком
петентност;
Н а л и ч и е н а р а з к р и т а 3 т.
структура за интензивно
лечен ие с I I I н и во на
компетентност

2 . 3.* Н а л и ч и е н а о с ъ 
ществявани дейности по
к линични специалности
с терапевтичен и хирур
гичен профил, определени
в Националната здравна
карта

Наличие на разрешени дей
ности и разкрити структу
ри с легла по най-малко
една терапевтична и една
хирургична специалност,
определени в Национал
ната здравна карта

Проверка в
разрешението
за осъществя
ване на лечеб
на дейност

Липсва;
До 1 терапевтична и 1
хирургична специалност;
Повече от 1 терапевтична
и 1 хирургична специал
ност, в т. ч. хирургия;
Повече от 3 терапевтични
и 3 хирургични специал
ности, в т. ч. педиатрия,
кардиологи я, х иру рги я,
ор топеди я и т равмато
логия

2.4.* Наличие на разреше
ни дейности по диагности
ка и лечение на пациен
ти с различен възрастов
профил

Наличие на разрешени дей
ности и разкрити структури
с легла за лечение на деца
и възрастни

Проверка в
разрешението
за осъществя
ване на лечеб
на дейност

0 т.
1 т.
2 т.
3 т.

Липсват разкрити струк 0 т.
тури за лечение на деца
до 18-годишна възраст;
В час т о т б ол н и ч н и т е 1 т.
ст ру кт у ри се провеж да
лечение на деца до 18-го
дишна възраст;
Разкрити структури/дей 2 т.
ности по педиатрия
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3. Обем и
слож ност
на диаг
ностичнолечебните
дейности
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Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

Измерител

2.5.* Брой на разрешени
те медико-диагностични
дейности по различни ме
дицински специалности

Брой на разрешените меди
ко-диагностични дейности
по различни медицински
спец иа л нос т и, по кои т о
има разк ри т и болни чни
структури (лаборатории/
отделения без легла и кон
султативни кабинети) на
територията на лечебното
заведение

Проверка в
разрешението
за осъществя
ване на лечеб
на дейност

Липсват;
От 1 до 2;
Над 2, в т. ч. клинична
лаборатори я и образна
диагностика;
Над 5, в т. ч. клинична
лаборатори я и образна
диагностика, микробио
логия, обща и клинична
патология;
Над 7, в т. ч. клинична
лаборатория, образна ди
агностика, микробиоло
гия, вирусология, обща и
клинична патология

0 т.
1 т.
2 т.

2.6.* Относителен дял на
разкрити клиники и отде
ления с легла с най-високо
ниво (III) на компетент
ност

Броят на разкритите кли
ники и отделения с легла/
осъществявани дейности
по клинични медицински
специалности с най-високо
(III) ниво на компетент
ност, у множен по 100 и
разделен на общия брой на
разкритите клиники и от
деления с легла /дейности
по клинични медицински
специалности

Проверка в
разрешението
за осъществя
ване на лечеб
на дейност

Липсват;
До 30 %;
От 31 до 50 %;
От 5 до 75 %;
Над 75 %

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

2.7.* Относителен дял на
р а з к ри т и мед и ко -д и а г 
ностични и медико-тех
ни ческ и лаборат ории и
отделени я без легла с
най-високо (III) ниво на
компетентност.
Индикаторът се прилага
само за структури, които
имат определено ниво на
компетентност съгласно
съответни я медицинск и
стандарт

Броят на разкритите меди
ко-диагностични и медикотех ническ и лаборатории
и о т делен и я б е з легла/
осъществявани дейности
с на й-високо (I I I) н и во
на компетентност, умно
жен по 100 и разделен на
общ и я брой на медикодиагностичните и медикотехническите лаборатории
и отделенията без легла /
осъществявани дейности

Проверка в
разрешението
за осъществя
ване на лечеб
на дейност

Липсват;
До 30 %;
От 31 до 50 %;
От 51 до 75 %;
Над 75 %

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

2.8. Относителен дял на
договорени те К ПП по
предходния договор на ле
чебното заведение с НЗОК

Б р о я т н а дог ов о р ен и т е
КПП по предходния дого
вор на лечебното заведение
с НЗОК, умножен по 100
и разделен на общия брой
КПП, съгласно НРД

Справка от
И нф о р м а ц и
онната систе
ма на НЗОК

До 5 %;
От 5 до 30 %;
От 31 до 50 %;
От 51 до 75 %;
Над 75 %

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

3.1. Относителен дял на
дог овор ен и т е К П П, по
които има отчетени слу
чаи, съгласно предходния
договор на лечебното за
ведение с НЗОК

Б р о я т н а дог ов о р ен и т е
КПП, по които има отчете
ни случаи, умножен по 100
и разделен на общия брой
К ПП, съгласно предход
ния договор на лечебното
заведение с НЗОК

Справка от
И нф о р м а ц и
онната систе
ма на НЗОК

До 30 %;
От 31 до 50 %;
От 51 до 75 %;
Над 75 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

3.2. Средна сложност на
осъществяваните дей
ности по КПП по предход
ния договор на лечебното
заведение с НЗОК

Средна сложност на осъ
ществяваните дейности по
КПП по предходния дого
вор на лечебното заведение
с НЗОК се изчислява, като
сумата на точките по КПП
се разделя на общия брой
изписани по КПП.
С у мата на т оч к и т е по
КПП се изчислява, като
броят на изписаните бол
ни по К ПП, изиск ва
щ и най-ма лко I, II и ли
III ниво на компетентност,
се умножи съответно по 1,
2 или 3 точки и получените
произведения се съберат.

Справка от
И нф о р м а ц и
онната систе
ма на НЗОК

1;
Над
Над
Над
Над

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

1 до 1,2;
1,2 до 1,5;
1,5 до 2;
2

Точ
ки

3 т.

4 т.
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3.3. Oтносителен дял на
приетите по спешност па
циенти, на които е прове
дено интензивно лечение
в първите 24 часа след
приемането, по предход
ния договор на лечебното
заведение с НЗОК

Броят на постъпилите по
спешност, на които е про
ведено интензивно лечение
в п ърви т е 2 4 часа с лед
приемането, умножен по
100 и разделен на общия
брой на постъпилите по
спешност

Справка от
И нф о р м а ц и
онната систе
ма на НЗОК

До 1 %;
Над 1 до 5 %;
От 6 до 10 %;
Над 10 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

3.4. Относителен дял на
п риет и те пациен т и по
КПП, заплащани по пред
ходния договор на лечеб
ното заведение с НЗОК
от всички пациенти, хос
п и т а л изи ра н и по К П П
в лечебни заведени я за
активно лечение на тери
торията на областта

Броят на приетите паци
енти по КПП, заплащани
по п р ед ход н и я дог ов о р
на лечебното заведение с
НЗОК, умножен по 100 и
разделен на общия брой
приети пациенти по КПП
в лечебните заведения за
активно лечение на тери
торията на областта

Справка от
И нф о р м а ц и
онната систе
ма на НЗОК

До 1 %;
От 1 до 10 %;
От 11 до 20 %;
От 21 до 30 %;
Над 30 %

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

3.5. Относителен дял на
приетите пациенти от дру
ги области по предходния
договор на лечебното за
ведение с НЗОК

Броят на приетите пациен
ти от други области, умно
жен по 100 и разделен на
общия брой приети паци
енти в лечебното заведение

Справка от
И нф о р м а ц и
онната систе
ма на НЗОК

До 1 %;
От 1 до 5 %;
От 6 до 10 %;
Над 11 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

4.1. На ложен и а д м и н и
стративни санкции в слу
чаите по чл. 51, ал. 1, т. 3
и 4 от Закона за лечебните
заведения в предходен
3-годишен период

Отнето разрешение за
осъществяване на лечеб
на дейност за установено
нарушение на глава трета,
раздели I – III и глава чет
върта, раздели III и IV от
Закона за здравето или на
у т върден и я мед и ц и нск и
стандарт

Влязла в сила
заповед на
министъра на
здравеопазва
нето

О т не т о ра з р ешен ие за
осъществяване на лечебна
дейност по една медицин
ска специалност;
О т не т о ра з р ешен ие за
осъществяване на лечебна
дейност за повече от една
медицинска специалност

Отне
ма се
1 т.

4.2. Извършена промяна
в ниво на компетентност
по реда на чл. 50, ал. 3
от Закона за лечебните
з а в еден и я в п р ед ход ен
3-годишен период

Извършена от министъра
на здравеопазването про
мяна в определените нива
на компетентност на бол
нични структури при кон
статирани несъответствия
с утвърдените медицински
стандарти

Влязла в сила
заповед на
министъра на
здравеопазва
нето

Изв ършен а п р ом я н а в
ниво на компетентност на
една болнична структура;
Изв ършен а п р ом я н а в
ниво на компетентност на
повече от една болнична
структура

Отне
ма се
1 т.
Отне
мат се
2 т.

4.3. Наличие на положи Наличие на положителна
т е л н а а к р е д и т а ц и о н н а а к р ед и т а ц ион н а оцен к а
оценка
от проведена акредитация
на лечебното заведение по
реда на чл. 86 от Закона за
лечебните заведения

Влязла
в
сила заповед
на м и н ис т ъ
ра на здраве
опазването за
присъдена ак
редитационна
оценка

Липсва;
0 т.
Наличие на положителна 1 т.
акредитационна оценка
за цялостна медицинска
дейност и отделни меди
цински и други дейности;
Наличие на „много добра“ 2 т.
или „отлична“ акредита
ционна оценка за цялост
на медицинска дейност,
о тдел н и мед и ц и нск и и
други дейности и за въз
можностите за обучение
на студенти и/или специ
ализанти

4.4. Оси г у рен и услови я Лечебното заведение про
за обучение на специали вежда практическо обуче
занти
ние на лекари-специали
занти за придобиване на
специалност в системата
на здравеопазването

Сключени
договори за
о бу чен ие и /
и л и т ру дови
договори с
лекари-спе
циализанти

Липсват;
0 т.
С к л ючен и дог овори за 1 т.
обучение по реда на от
менената Наредба № 34 от
2006 г. за придобиване на
специалност в системата
на здравеопазването;
Сключени трудови дого 2 т.
вори със специализанти
по реда на Наредба № 1 от
2015 г. за придобиване на
специалност в системата
на здравеопазването

Отне
мат се
2 т.

С Т Р.
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Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

Измерител

Точ
ки

5. Удовлет
вореност
на паци
ентите от
ок а зва н и
т е о т ле 
чебното
за веден ие
медиц ин
ски дей
ности

5.1. Резултати от проучва
не на удовлетвореността
на пациентите по реда на
Наредба № 10 от 2015 г. за
проучване на удовлетворе
ността на пациентите от
медицинските дейности,
закупувани от Национал
ната здравноосигурителна
каса (ДВ, бр. 97 от 2015 г. ).
Индикаторът се прилага
след получаване на пър
ви я годишен док ла д за
оценка на удовлетворе
ността по чл. 8, ал. 2 от
Наредба № 10 от 2015 г. за
проучване на удовлетво
реността на пациентите от
медицинските дейности,
закупувани от Национал
ната здравноосигурителна
каса

Приемат се резултатите от
проучването на удовлет
вореността на пациентите
по реда на Наредба № 10
от 2015 г. за проучване на
удовлетвореността на па
циентите от медицинските
дейности, закупувани от
Н а ц ион а л н ат а з д р а вно 
осигурителна каса

Ежегоден до
клад за оцен
ка на удовлет
вореността по
чл. 8, ал. 2 от
Наредба № 10
от 2015 г. за
проучване на
у довлет воре
ността на па
ц иен т и т е о т
мед и ц и нск и
т е дейнос т и,
закупувани
от Национал
ната здравно
осигурителна
каса

Пр е о бла да ва ща неу до 
влетвореност на пациен
тите (стойност на индекса
от 1 до 4);
Неу т ра лен р е зул т ат за
удовлетвореността на па
ц иен т и т е (с т ой нос т на
индекса от 5 до 7);
Преобладаваща удовлет
вореност на пациентите
(стойност на индекса от
8 до 10)

Отне
ма се
1 т.
0 т.

1 т.

Приложение № 2
към чл. 6
Критерии за оценка на конкретни медицински дейности/структури
Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

Измерител

Точки

1. Своевре
менност и
неп рек ъс
натост на
конкрет
ната ме
дицинска
дейност

1.1. Наличие на 24-ча
сова организация на
работа и прием на
пациенти в болнич
ната структура (отде
ление/клиника)

Установено при провер
ка наличие на 24-часово
осигуряване на персонал,
в т. ч. на бол н и ч ната
с т ру к т у ра (о т де лен ие/
к линика), оп ределен в
съответния медицински
стандарт

Протокол от
проверка на РЗИ
и РЗОК.
График

Липсва;
Наличие най-малко на
1 лекар на 24-часов график;
Наличие на лекар-специалист
по профила на клиниката/от
делението на 24-часов график;
Повече от 1 лекар, в т. ч. ле
кар-специалист по профила
на клиниката/отделението на
24-часов график

0 т.
1 т.

1.2. Относителен дял
на пациентите, хоспи
тализирани по спеш
ност, по предходния
договор на лечебното
заведение с НЗОК.
Индикаторът не се
прилага за структури
по интензивно лече
ние

Бр оя т н а п а ц иен т и т е,
хоспи та лизи рани по
спеш нос т, по п ред ход
ния договор на лечебното
заведение с НЗОК, ум
ножен по 100, разделен
на общия брой на хос
пи та л изи ра ни т е бол ни
по предходния договор
на лечебното заведение
с НЗОК

Справка от Ин
формационна
т а с ис т ем а н а
НЗОК

Липсва;
До 10 %;
11 – 25 %;
Над 25 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

1.3. О т носи т елен
дял на пациентите,
хоспитализирани по
спешност в почивни
дни и в часовия пояс
от 20,00 ч. до 08,00 ч.
о т в с и ч к и с пеш н и
хосп и та л иза ц и и по
предходния договор
на лечебното заведе
ние с НЗОК.
Индикаторът не се
прилага за структури
по интензивно лече
ние

Броят на пациентите, хос
питализирани по спеш
ност в почивни дни и в
часовия пояс от 20,00 ч.
до 08,00 ч. по предходния
договор на лечебното за
ведение с НЗОК, умножен
по 100, разделен на общия
брой на хоспитализира
ните по спешност болни
по предходния договор
на лечебното заведение
с НЗОК

Справка от Ин
формационна
т а с ис т ем а н а
НЗОК

До 5 %;
От 5 до 10 %;
11 – 20 %;
Над 20 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

2 т.
3 т.

БРОЙ 19
Критерии

Индикатори
1.4. Относителен дял
на консултативните
к аби не т и , м ед и ко диагностичните и
медико-техниче
ск и т е лаб орат ори и
и о т д е лен и я т а б е з
легла, изискуеми за
съответното ниво на
компетентност с оси
гурен 24-часов режим
на работа

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

Броят на разкритите П р о т о к о л о т
консултативни кабинети, проверка на РЗИ
медико-диагностични и и РЗОК
медико-тех ническ и ла
боратории и отделения
без легла/ползвани по
договор на територията
на лечебното заведение,
изискуеми за съответното
ниво на компетентност
с осигурен непрекъснат
режим на работа, в т. ч.
квалифициран медицин
ски персонал (определен
в съответния медицински
стандарт), у множен по
100 и разделен на общия
брой на консултативните
кабинети, медико-диаг
ностичните и медико-тех
ническите лаборатории
и отделенията без легла,
изискуеми за съответното
ниво на компетентност

С Т Р. 3 3
Измерител
Липсва;
до 50 %;
51 – 75 %;
Над 75 %

Точки
0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

2 . К о м п  2.1. Наличие на пол е к с н о с т високо ниво на ком
н а к о н  петентност
кретната
медиц ин
ска дей
ност

На ли чие на по -високо
о т м и н и ма л но т о н и во
на компетентност за съ
о т ве т нат а мед и ц и нск а
структура, определено в
съответния медицински
стандарт

Проверка в раз I ниво на компетентност;
р е ш е н и е т о з а II ниво на компетентност;
ос ъщес т вя ва не III ниво на компетентност
на лечебна дей
ност

0 т.
1 т.
2 т.

2.2. Относителен дял
на договорените КП
за съответната специ
алност по предходния
договор на лечебното
заведение с НЗОК

Броят на договорените
КП по предходния дого
вор на лечебното заведе
ние с НЗОК, умножен по
100 и разделен на общия
брой КП по съответната
спец иа л нос т, с ъгласно
НРД

Справка от Ин
формационна
т а с ис т ем а н а
НЗОК

До 5 %;
От 5 до 30 %;
От 31 до 50 %;
От 51 до 90 %;
Над 90 %

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

2.3. О т носи т елен
дял на договорените
КПП за съответното
ниво на компетент
ност по предходния
договор на лечебното
заведение с НЗОК

Броят на договорените
КПП по предходния дого
вор на лечебното заведе
ние с НЗОК, умножен по
100 и разделен на общия
брой КПП по съответната
специалност, допустими
за изпълнение на съот
ветното ниво на компе
тентност, съгласно НРД

Справка от Ин
формационна
т а с ис т ем а н а
НЗОК

До 50 %;
От 51 до 70 %;
От 71 до 99 %;
100 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

2.4. Осигурена въз
можност за провеж
дане на интензивно
лечение на хоспита
лизирани в структу
рата пациенти

Осиг у рена възмож ност
на болните за провеждане
на интензивно лечение
при възник ване на ус
ложнение

Протокол от
проверка на РЗИ
и РЗОК;
Проверка в раз
решението за
ос ъщес т вя ва не
на лечебна дей
ност

Липсва;
О с и г у р е н а в ъ з м ож н о с т з а
интензивно лечение в струк
турата;
Наличие на структура за ин
тензивно лечение от II ниво
на компетентност;
Наличие на структура за ин
тензивно лечение от III ниво
на компетентност

0 т.
1 т.

Справка от Ин
формационна
т а с ис т ем а н а
НЗОК

До 50 %;
От 51 до 70 %;
От 71 до 90 %;
Над 90 %

0
1
2
3

3. Обем и
слож ност
на кон
кретната
медиц ин
ска дей
ност

3.1. О т н о с и т е л е н
дял на договорените
КПП по предходния
договор на лечебното
заведение с НЗОК, по
които има отчетени
случаи

Броят на договорените
КПП, по които има отче
тени случаи, умножен по
100 и разделен на общия
брой КПП по съответната
специалност, по предход
ния договор на лечебното
заведение с НЗОК

2 т.
3 т.

т.
т.
т.
т.

С Т Р.
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Критерии

4. Качест
во на осъществява
ната кон
кретна ме
дицинска
дейност

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

3.2. Средна сложност
на осъществяваните
дейност и по К ПП
през предходната ка
лендарна година

Средна сложност на осъ
ществяваните дейности
по К ПП се изчислява,
като сумата на точките по
КПП се разделя на общия
брой изписани по КПП.
С у мата на точк и те по
КПП се изчислява, като
броят на изписаните бол
ни по КПП, изискващи
най-малко I, II или III
ниво на компетентност,
се умножи съответно по
1, 2 или 3 точки и полу
чените произведения се
съберат

Справка от Ин
формационна
т а с ис т ем а н а
НЗОК

1;
Над 1 до 1,2;
От 1,2 до 1,5;
Над 1,5 до 2;
Над 2

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.

3.3. Относителен дял
на пациентите, преве
дени от други лечебни
заведения през пред
ходната календарна
година

Броят на приетите паци
енти, преведени от други
лечебни заведения, ум
ножен по 100 и разделен
на общия брой приети
пациенти в структурата

Справка от Ин
формационна
т а с ис т ем а н а
НЗОК

Липсва;
До 1 %;
Над 1 до 5 %;
Над 5 %

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

3.4. Относителен дял
на пациентите, преве
дени в други лечебни
заведения през пред
ходната календарна
година

Бр оя т н а п а ц иен т и т е,
преведени в други лечеб
ни заведения, умножен по
100 и разделен на общия
брой пациенти, напусна
ли структурата

Справка от Ин Липсват преведени;
ф о р м а ц и о н н а  До 1 %;
т а с ис т ем а н а Над 1 до 5 %;
НЗОК

3.5. Брой на консул
тативните прегледи,
н а п р а в е н и н а 10 0
болни, нап усна ли
стационара за пред
ходната календарна
година

Брой на консултативните П р о т о к о л о т
прегледи, направени на проверка на РЗИ
напусналите стационара и РЗОК
пациенти, у множен по
100 и разделен на броя
на п усна л и с т а ц ионара
пациенти

До 50;
От 50 до 75;
Над 75 до 100;
Над 100

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

3.6. Използваемост на Брой на проведените лег П р о т о к о л о т
леглата за предходна лодни от всички болни, проверка на РЗИ
та календарна година разделен на броя на легла и РЗОК
та за съответния период

До 70 %;
От 71 до 75 %;
От 76 до 80 %;
От 81 до 90 %;
Над 90 %

0
1
2
1
0

т.
т.
т.
т.
т.

Измерител

Над 5 %

Точки

1 т.
0 т.
Отне
ма се
1 т.
Отне
мат се
2 т.

4.1. Административни
санкции в случаите по
чл. 51, ал. 1, т. 3 и 4 от
Закона за лечебните
заведения в предхо
ден 3-годишен период

От нет о разрешен ие за
о с ъще с т в я в а не н а ле 
чебна дейност по меди
ц и нската спец иа л нос т,
за коя т о е ус та новено
нарушение на глава тре
та, раздели I – III и глава
четвърта, раздели III и IV
от Закона за здравето или
на утвърдения медицин
ски стандарт

Вл яз ла в си ла Еднократно
заповед на ми
нистъра на здра
веопазването
Повече от един път

Отне
ма се
1 т.
Отне
мат се
2 т.

4.2. Извършена про
мяна в нивото на ком
петентност по реда на
чл. 50, ал. 3 от Закона
за лечебн и т е за ве 
ден и я в п р ед ходен
3-годишен период

Извършена от министъ
ра на здравеопазването
промяна в определеното
на съответната структура
ниво на компетентност
при констатирани несъ
ответствия с утвърдените
медицински стандарти

Вл яз ла в си ла Еднократно
заповед на ми
нистъра на здра
веопазването
Повече от един път

Отне
ма се
1 т.
Отне
мат се
2 т.

БРОЙ 19
Критерии

Индикатори

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

4.3. Наличие на поло Наличие на положителна
жителна акредитаци акредитационна оценка
онна оценка
за проведена акредита
ц и я по реда на ч л. 86
от Закона за лечебните
заведения за конкретната
медицинска дейност

Вл яз ла в си ла
заповед на ми
нистъра на здра
веопазването за
п р и с ъ д е н а а к
редитационна
оценка

С Т Р. 3 5
Измерител

Точки

Липсва;
0 т.
Наличие на положителна ак 1 т.
редитационна оценка за ця
лостна медицинска дейност и
отделни медицински и други
дейности;
На ли чие на „много добра“ 2 т.
или „отлична“ акредитационна
оценка за цялостна медицин
ска дейност, отделни меди
цински и други дейности и за
възможностите за обучение на
студенти и/или специализанти

Приложение № 3
към чл. 8, ал. 3
Допълнителни индикатори за оценка на болничните структури при формирана еднаква крайна оценка
Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

Измерител

Точки

1. Качест
во на осъществя
ваната
кон к рет
на мед и
цинска
дейност

1.1. О т н о с и т е л е н
дял на изпълнение
н а с п е ц иф и ч н и т е
к аче с т в ен и п о к а
затели, посочени в
съответните меди
цински стандарти

Броят изпълнени специ Становище на За всяка от оценяваните
фични качествени пока ИАМО
структури се определя (%)
затели от съответния
изпълнение, след което се
медицински стандарт,
класират по низходящ ред
умножен по 100 и разде
на базата на стойността
лен на броя специфични
на (%) изпълнение
качествени показатели

Броят точк и
съответства на
п о р ед н и я н о 
мер в класира
нето

1. 2 . О т н о с и т е л е н
дял на изпълнение
н а м ед и ц и н с к и т е
стандарти по отно
шение на апаратура
и оборудване за съ
ответното ниво на
компетентност

Броят изпълнени над Становище на За всяка от оценяваните
минималните изисква ИАМО
структури се определя (%)
ния показатели от съ
изпълнение, след което се
ответния медицински
класират по низходящ ред
стандарт за апаратура
на базата на стойността
и о б ору д ва не, у м но 
на (%) изпълнение
жен по 100 и разделен
на броя показатели за
апаратура и оборудване
за с ъо т ве т но т о н и во
на компетентност, оп
ределени в съответния
медицински стандарт

Броят точк и
съответства на
п о р ед н и я н о 
мер в класира
нето

1. 3. О т н о с и т е л е н
д ял на изпълне
н и е н а м ед и ц и н 
ските стандарти
по о т ношен ие н а
човеш к и т е ресу р 
си (до с т ат ъч но с т,
квалификация, съ
отношение лекари/
специалисти по
здравни грижи) за
с ъо т ве т но т о н и во
на компетентност

Броят изпълнени над Становище на За всяка от оценяваните
минималните изисква ИАМО
структури се определя (%)
ния показатели от съ
изпълнение, след което се
ответния медицински
класират по низходящ ред
стан дарт за човешк и
на базата на стойността
ресу рси, у множен по
на (%) изпълнение
100 и разделен на броя
показатели за човешки
ресурси за съответното
ниво на компетентност

Броят точк и
съответства на
п о р ед н и я н о 
мер в класира
нето

1.4 . О т н о с и т е л е н
дял на изпълнение
н а м ед и ц и н с к и т е
стандарти по отно
шение на обема и
обхвата на дейност
та за пред ходната
година

Броят изпълнени над Становище на За всяка от оценяваните
м и н и м а л н и т е и з и с  ИАМО
структури се определя %
квания показатели от
изпълнение, след което се
съответни я медицин
класират по низходящ ред
ски стандарт за обем
на базата на стойността
и обхват на дейността,
на % изпълнение
умножен по 100 и разде
лен на броя показатели
за обем и обх ват на
дейност за съответното
ниво на компетентност

Броят точк и
съответства на
п о р ед н и я н о 
мер в класира
нето
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Приложение № 4
към чл. 8, ал. 4
Допълнителни индикатори за оценка на болничните структури, в които се осъществява хирургич
на дейност, при формирана еднаква крайна оценка
Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

Измерител

Точки

1. Обем и
слож ност на
осъществява
ната конкрет
на медицин
ска дейност

1.1. О т н о с и т е л е н
д я л н а операт и в 
ните интервенции,
извършени по спеш
ност за предходната
календарна година

Броят на операциите по С п р а в к а
клинични пътеки (КП), РЗИ
извършени по спешност,
умножен по 100 и разде
лен на общия брой из
вършени операции по КП

о т За всяка от оцен я
ваните структури се
определя относите
лен дял (в %), след
ко е т о с е к л ас и р ат
по низходящ ред на
базата на стойността
на относителния дял

Бр оя т т оч к и
съответства
на пор ед н и я
номер в кла
сирането

1. 2 . О т н о с и т е л е н
дял на оперираните
болни, пост ъпи ли
по спеш нос т, п ри
които операцията е
извършена до шес
тия час от постъпва
нето, за предходната
календарна година

Броят болни, пост ъпи С п р а в к а
ли по спешност по КП, РЗИ
оперирани до шестия час
след постъпването, умно
жен по 100 и разделен на
общия брой на оперира
ните болни, постъпили
по спешност по КП

о т За всяка от оцен я
ваните структури се
определя относите
лен дял (в %), след
ко е т о с е к л ас и р ат
по низходящ ред на
базата на стойността
на относителния дял

Бр оя т т оч к и
съответства
на пор ед н и я
номер в кла
сирането

1. 3. О т н о с и т е л е н
дял на оперирани
те болни, напуснали
хирургичните отде
лени я за предход
ната ка лендарна
година

Броя т на опери ра н и т е С п р а в к а
болни по КП, напуснали РЗИ
хирургичните отделения,
умножен по 100 и разде
лен на общия брой болни
по КП, напуснали хирур
гичните отделения

о т За всяка от оцен я
ваните структури се
определя относите
лен дял (в %), след
ко е т о с е к л ас и р ат
по низходящ ред на
базата на стойността
на относителния дял

Бр оя т т оч к и
съответства
на пор ед н и я
номер в кла
сирането

1.4. С т ру к т у ра на
извършен и т е опе
рации според слож
ността на операци
ята за предходната
календарна година

Броят на операциите по С п р а в к а
КП от даден вид (съответ РЗИ
но с малък, среден, голям
и много голям обем и
сложност), умножен по
100 и разделен на общия
брой оперирани по КП

о т Извършва се екс
пертна оценка, след
което се класират по
низходящ ред на ба
зата на стойност та
на получената оценка

Бр оя т т оч к и
съответства
на пор ед н и я
номер в кла
сирането

Приложение № 5
към чл. 9, ал. 1
Критерии за оценка на затруднен достъп на населението до медицинска помощ
Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

Измерител

Точ
ки

1. Затруд
нен дос
тъп
на
населени
ето до ме
дицинска
помощ

1.1. Относителен дял на обслуж
ваните от болницата населени
места, отдалечени от най-близ
ката болница за активно лечение
с разкрито спешно отделение
над 60 минути със специализи
ран медицински автомобилен
транспорт

Брой на населените места Справка от РЗИ
в района на обслужване на
болницата, отдалечени от
на й- бл изк ата бол н и ца за
активно лечение с разкрито
спешно отделение над 60
минути със специализиран
мед и ц и нск и а вт омоби лен
транспорт, умножен по 100
и разделен на общия брой
на обслужваните населени
места

Липсват;
До 40 %;
От 41 до 50 %;
От 51 до 90 %;
От 91 до 100 %

1.2. Относителен дял на населе
нието, живеещо в обслужваните
от болницата населени места, от
далечени от най-близката болни
ца за активно лечение с разкрито
спешно отделение над 60 минути
със специализиран медицински
автомобилен транспорт

Брой на населението в на Справка от РЗИ
селените места в района на
обслужване на болницата,
отдалечени от най-близката
болница за активно лечение
с разкрито спешно отделение
над 60 минути със специали
зиран медицински автомо
билен транспорт, умножен
по 100 и разделен на общия
брой на населението в об
служваните населени места

до 25 %;
1 т.
От 26 до 50 %; 2 т.
От 51 до 75 %; 3 т.
Над 75 %
4 т.

0
1
2
3
4

т.
т.
т.
т.
т.
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Критерии

Индикатори

ВЕСТНИК

Описание/начин на
изчисление

С Т Р. 3 7
Начин на
установяване

Измерител

Точ
ки

1.3. Относителен дял на насе Брой население в надтрудос Справка от Наци До средния за 0 т.
лен ие т о в на д т ру доспос обна пособна възраст в съответ оналния статисти страната;
възраст в съответния район
ния район, умножен по 100 чески институт
Над средния за 1 т.
и разделен на общия брой
страната
население в района
1.4. Относителен дял на населе Брой население до 18-го Справка от Наци До средния за 0 т.
нието до 18-годишна възраст в дишна възраст в съответния оналния статисти страната;
съответния район
район, умножен по 100 и чески институт
Над средния за 1 т.
ра зде лен на о бщ и я бр ой
страната
население в района
1.5. Относителен дял на безра Брой безработни в съответ Справка от Наци До средния за 0 т.
ботното население в съответния ния район, умножен по 100 оналния статисти страната;
район
и разделен на общия брой чески институт
Над средния за 1 т.
население в работоспособна
страната
възраст в района

Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1
Общи критерии за оценка на лечебни заведения в райони със затруднен достъп на населението до
медицинска помощ
Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

1. С в о ев р е 
менност и
неп рек ъсна
т о с т на д и
аг ност и чнолечебните
дейности

1.1. Наличие на 24-часова
организация на работа и при
ем на пациенти в лечебното
заведение

Установено при про
верка на личие на
2 4 -час ово о си г у ря
ване на организация
на работа и прием на
пациенти в лечебното
заведение

Протокол от про
верк а на РЗИ и
РЗОК.
График.

Липсва;
0 т.
На л и ч ие на на й- 1 т.
малко 1 лекар на
24-часов график в
лечебното заведе
ние;
Наличие на лекар 2 т.
в повече от 1 бол
нична структура на
24-часов график

1.2. Наличие на медико-ди
агностични и медико-техни
чески лаборатории и отделе
нията без легла, осигуряващи
24-часов непрекъснат рабо
тен график

Наличие на клинич Протокол от про
н а л а б о р а т о р и я и верк а на РЗИ и
структура по образна РЗОК
диагностика, осигу
ряващи 24-часов не
п р ек ъ сн ат раб о т ен
график

Липсва;
0 т.
От 1 до 2, в т.ч. кли 1 т.
нична лаборатория
и/или структура по
образна диагности
ка;
Над 2, в т.ч. кли 2 т.
нична лаборатория
и структура по об
разна диагностика

1.3. Наличие на организация
за консултативна помощ на
филиал за спешна медицин
ска помощ (ФСМП)

На л и ч на орга н иза
ция за осигу ряване
на изследвания и кон
султации за спешни
пациенти по искане
на ФСМП

Сключен договор Липсва;
с Министерството Сключен договор
на здравеопазва
нето по реда на
Мет одиката за
субсидиране на ле
чебните заведения

2.1. На личие на разкрити
ст ру к т у ри по медицинск и
специалности, осигуряващи
диагностика и лечение на
най-често срещаната пато
логия

Наличие на разреше
ние за осъществяване
на лечебна дейност
с разрешени струк
т у ри по на й-ма л ко
една от следни те
медиц инск и спец и
алности – Вътр ешни
болести, Х иру рги я,
Нервни болести, Пе
диатрия, Акушерство
и гинекология

Проверка в разре
шението за осъ
ществяване на
лечебна дейност

2. Комплекс
ност
при
осъществя
ване на ди
аг ност и чнолечебните
дейности

Измерител

Точки

0 т.
1 т.

1 структура;
1 т.
От 2 до 3 структури; 2 т.
4 и повече струк 3 т.
тури

С Т Р.
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Критерии

ДЪРЖАВЕН
Индикатори
2.2. Относителен дял на до
говорените КПП по предход
ния договор на лечебното
заведение с НЗОК

3. Обем и
сложност на
д иа г нос т и ч
но-лечебните
дейности

ВЕСТНИК

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

Броят на договоре С п ра вк а о т И н
ните КПП по пред ф о р м а ц и о н н а т а
ход н и я дог овор на система на НЗОК
лечебното заведение
с Н З ОК , у м н ож е н
по 100 и разделен на
о бщ и я б р ой К П П ,
съгласно НРД за съ
о т ве т но т о н и во на
компетентност

БРОЙ 19
Измерител
До 30 %;
От 30 до 50 %;
От 51 до 90 %;
Над 90 %

Точки
0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

2.3. Наличие на разкрити Наличие на разреше
структури за продължително ние за осъществяване
лечение
на лечебна дейност с
разрешени структури
за продължително ле
чение

Проверка в разре
шението за осъ
ществяване на
лечебна дейност

Липсва;
0 т.
Ра з к р и т а п о н е 1 1 т.
структура;
Разкрити структу 2 т.
ри за продължител
но лечение профил
по терапевтична и
хирургична специ
алност, определе
ни в Националната
здравна карта

2.4. Наличие на подкрепен
капацитет за осигуряване на
болнична медицинска помощ
за населението в отдалечени
и труднодостъпни райони

Лечебното заведение
отговаря на критери
ите за субсидиране
от Министерството
на здравеопазването
по реда на чл. 106,
а л. 3 о т За кона за
лечебните заведения
за отдалечени и труд
нодостъпни райони

Сключен договор Липсва;
с Министерството Сключен договор
на здравеопазва
нето по реда на
Мет одиката за
субсидиране на ле
чебните заведения

3.1. Относителен дял на до
говорените КПП по предход
ния договор на лечебното
заведение с НЗОК, по които
има отчетени случаи

Броят на договоре С п ра вк а о т И н
ни те К ПП по п ре ф о р м а ц и о н н а т а
дходния договор на система на НЗОК
лечебното заведение
с НЗОК , по кои т о
има отчетени случаи,
умножен по 100 и раз
делен на общия брой
КПП, съгласно НРД

До 30 %;
От 31 до 50 %;
От 51 до 80 %;
Над 80 %

0
1
2
3

3.2. Използваемост на лег
лата за активно лечение за
предходната календарна го
дина

Брой на проведените Справка от РЗИ
леглодни от всички
болни за годината,
разделен на броя на
леглата за съответна
та година

До 70 %;
От 71 до 75 %;
От 76 до 80 %;
От 81 до 90 %;
Над 90 %

0 т.
2 т.
3 т.
1 т.
Отнема
се 1 т.

3.3. Относителен дял на па
циентите, преведени в други
лечебни заведения по пред
ходния договор на лечебното
заведение с НЗОК

Броят на пациенти С п ра вк а о т И н
те, преведени в други ф о р м а ц и о н н а т а
лечебни за ведени я, система на НЗОК
умножен по 100 и раз
делен на общия брой
пациенти, напуснали
стационара на струк
турата

Липсват
преведени;
До 5 %;
От 6 до 15 %;
Над 15 %

2 т.

3.4. Относителен дял на пов
торните хоспитализации за
предходната календарна го
дина

Брой на случаите с С п ра вк а о т И н
повторна хоспитали ф о р м а ц и о н н а т а
зация (всеки случай система на НЗОК
на повторно настаня
ване в стационара с
една и съща водеща
п ри ч и на за период
1 година), умножен
по 100 и разделен на
броя на случаите на
хоспитализация

До 10 %;
От 10 до 20 %;
От 20 до 25 %;
От 25 до 50 %;
Над 50 %

3 т.
2 т.
1 т.
0 т.
Отнема
се 1 т.

0 т.
1 т.

т.
т.
т.
т.

1 т.
0 т.
Отнема
се 1 т.
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Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

Измерител

4. Уд о в л е т 
вореност на
пациентите
от оказаните
мед и ц и нск и
услуги

4.1. Резултати от проучване
на удовлетвореността на па
циентите по реда на Наредба
№ 10 от 2015 г. за проучване
на удовлетвореността на па
циентите от медицинските
дейности, закупувани от На
ционалната здравноосигури
телна каса.
Индикаторът се прилага след
получаване на първия годи
шен доклад за оценка на удов
летвореността по чл. 8, ал. 2
от Наредба № 10 от 2015 г.
за п роу чване на у довлет
вореност та на пациентите
от медицинските дейности,
закупувани от Националната
здравноосигурителна каса

Приемат се резулта
тите от проучването
на удовлетвореност
та на пациентите по
реда на Наредба № 10
от 2015 г. за проучва
не на удовлет воре
ността на пациентите
от медицинските дей
ности, закупувани от
Националната здрав
ноосигурителна каса

Ежегоден доклад
за оценка на удов
летвореността по
чл. 8, ал. 2 от
Наредба № 10 от
2015 г. за проу ч
ване на удовлет
вореността на па
ц иен т и т е о т ме
д и ц и нск и т е дей
ности, закупувани
от Националната
з д р а вно о с и г у ри
телна каса

Точки

Преобладаваща не 0 т.
удовлетвореност на
пациентите (стой
ност на индекса от
1 до 4);
Неу т ра лен резул 1 т.
тат за удовлетворе
ността на пациен
тите (стойност на
индекса от 5 до 7);
П р е о б л а д а в а щ а 2 т.
удовлетвореност на
пациентите (стой
ност на индекса от
8 до 10)

Приложение № 7
към чл. 10, ал. 1, т. 2
Индикатори за оценка на структури, осъществяващи дейности по продължително лечение
Критерии

Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

Измерител

Точ
ки

1. Обем и
сложност
на диаг
ностичнолечебни т е
дейности

1.1. Н а л и ч и е
на разкрити
ст ру кт у ри за
п род ъ л ж и тел
но лечен ие с
разли чна на
соченост

Наличие в разрешени
ето за осъществяване
на лечебна дейност на
разрешена ст ру кт у
ра за продължително
лечение с определена
насоченост/и по опре
делени специалности

Проверка в
разрешението
за ос ъщес т вя
ване на лечебна
дейност

Наличие на разкрита структ у ра за 1 т.
продължително лечение с една насо
ченост (терапевтична или хирургична
съгласно Националната здравна карта)
по една специалност;
Наличие на разкрита структ у ра за 2 т.
продължително лечение с една насо
ченост (терапевтична или хирургична
съгласно Националната здравна карта)
по повече от една специалност;
Наличие на разкрити структури за 3 т.
продължително лечение с терапевтич
на и хирургична насоченост съгласно
Националната здравна карта

1.2. Осигурена
консул тат ив
н а по мощ о т
ст ру кт у ри за
активно лече
ние по профила
на заболявани
ята, за които се
провежда про
дължителното
лечение

Налични структури в
лечебното заведение по
профила на заболява
нията, за които се про
вежда продължително
лечение,
или
договор с болница за
активно лечение за пре
доставяне на консулта
тивна помощ по профи
ла на забол яванията,
за които се провежда
продъл жителното ле
чение

Проверка в раз
решението за
осъществяване
на лечебна дей
ност;
Протокол от
проверка на
РЗИ и РЗОК

Липсва;
0 т.
Има сключен договор с болница за 1 т.
активно лечение за предоставяне на
консултативна помощ;
Наличие на разкрити структури за 2 т.
активно лечение по профила на за
боляванията, за които се провежда
продължителното лечение

1. 3. Н а л и ч и е
н а о с и г у р ен а
дейност по фи
зикална и реха
билитационна
медицина

В лечебното заведение
има налична структура
по физикална и рехаби
литационна медицина
или
лече бно т о з а в еден ие
има договор с болница
за активно лечение за
предоставяне на кон
султативна помощ по
физи к а л на и рехаби
литационна медицина

Проверка в раз
решението за
осъществяване
на лечебна дей
ност;
Протокол от
проверка на
РЗИ и РЗОК

Липсва;
0 т.
Има сключен договор с лечебно заве 1 т.
дение със структура по физикална и
рехабилитационна медицина за оси
гуряване на дейности по физикална
и р ех аби л и т а ц ион на мед и ц и на на
пациентите, провеждащи продължи
телно лечение;
Наличие на разкрита структура по фи 2 т.
зикална и рехабилитационна медицина

С Т Р.
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Критерии

ВЕСТНИК

Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

1.4. Осигурени
мед и ко -д иа г 
ностични дей
ности

В лечебното заведение
има разкрити медикодиагностични, медикотехнически лаборато
рии или отделения без
легла и л и лечебно т о
заведение има договор
с лечебно заведение за
осигуряване на медикодиагностични дейности

Проверка в раз
решението за
осъществяване
на лечебна дей
ност;
Протокол от
проверка на
РЗИ и РЗОК

БРОЙ 19
Измерител

Точ
ки

Липсва;
0 т.
Има сключен договор с лечебно заведе 1 т.
ние за осигуряване на медико-диагнос
тични дейности (минимум клинична
лаборатория и образна диагностика)
на пациентите, провеждащи продъл
жително лечение;
Наличие на разкрити собствени меди 2 т.
ко-диагностични, медико-технически
лаборатории или отделения без легла
(к л и н и ч на лаборат ори я и образна
диагностика)

Приложение № 8
към чл. 11, ал. 1, т. 2
Индикатори за оценка на структури, осъществяващи рехабилитация
Критерии

Индикатори

1. Об ем и
сложност на
диагностич
но -лечебни
те дейности

1.1. Н а л и ч и е
на разкрити
структури по
направления на
специалност та
физикална и ре
хабилитационна
медицина

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

Измерител

Точ
ки

На ли чие на разк ри т и П р о т о к о л о т
к л и н и к и /о т д е л е н и я / п р о в е р к а н а
секции по всички на РЗИ и РЗОК
правления на специал
нос т та, оп ределен и в
Наредба № 30 от 2004 г.
за у т върж даване на
мед и ц и нск и с та н дар т
„Физикална и рехаби
литационна медицина“
(ДВ, бр. 85 от 2004 г.)

Има разкрити структури по едно
от основните направления на спе
циалността;
Има разкрити от 2 до 3 основни
направления на специалността;
Има разкрити структури по всички
основни направления на специ
алността;
Има разкрити структури по всички
основни и по специфични направ
ления на специалността;
Има разкрити структури по всички
нап равлени я на спец иа лност та
(основни и специфични)

0 т.

1.2. Осъществя
ване на високо
специализирани
медицински дей
ности

Наличие на квалифици П р о т о к о л о т
ран персонал и оборуд п р о в е р к а н а
ване за осъществяване РЗИ и РЗОК
на високоспециа лизи
рани дейности, опреде
лен в Наредба № 30 от
2004 г. за утвърждаване
на медицински стандарт
„Физикална и рехаби
литационна медицина“

Липсва;
от 1 до 5;
от 6 до 10;
над 10

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

1.3. Осъществя
ване на методи
ки за лечение с
естествени фак
тори

Н а л и ч и е н а ус л о в и я П р о т о к о л о т
з а о с ъще с т в я в а не н а п р о в е р к а н а
ме т од и к и з а лечен ие РЗИ и РЗОК
с естествени фак тори
(климатични, слънчева
радиация, вода, движе
ние и др.)

1;
2;
3;
4 и повече

0
1
2
3

т.
т.
т.
т.

1.4. Компетент
но с т н а с т ру к
т у ри т е по фи
зикална и реха
билитационна
медицина

Наличие на определено
ниво на компетентност
на структурата по фи
з и к а л н а и р ех аб и л и
тационна медицина в
разрешението за осъ
ществяване на лечебна
дейност

Проверка в
разрешението
за ос ъщес т вя
ване на лечебна
дейност

Наличие на I ниво на компетент 0 т.
ност;
Наличие на II ниво на компе 1 т.
тентност;
Наличие на III ниво на компе 2 т.
тентност

1. 5. О бх в а т н а
осъществявани
те дейност и по
п ред ход н и я до 
говор на лечеб
но т о за веден ие
с НЗОК

Обхват на осъществява
ните дейности в струк
турата съгласно:
– определеното ниво на
компетентност в съот
ветствие с медицинския
стандарт;
– договорени КП с РЗОК
и реализирана дейност
по тях

Протокол от
проверка на
РЗИ и РЗОК;
Справка от Ин
ф орма ц ион на
та система на
НЗОК

В структурата се извършва физи 0 т.
кално лечение и рехабилитация на
заболявания по една специалност
или клас болести по МКБ-10;
В структурата се извършва физи 1 т.
кално лечение и рехабилитация на
повече от една специалност или
клас болести по МКБ-10;
В структурата се извършва физи 2 т.
кално лечение и рехабилитация
на всички заболявания, опреде
лени в медицинския стандарт по
физикална и рехабилитационна
медицина за съответното ниво на
компетентност

1 т.
2 т.
3 т.
4 т.
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ДЪРЖАВЕН

Критерии

ВЕСТНИК

Индикатори

Описание/начин на
изчисление

Начин на
установяване

1.6 . О с и г у р е н а
консул тат ивна
помощ от струк
тури за активно
лечение по про
фила на заболя
ванията, за които
се провежда фи
зикална терапия
и рехабилитация

На ли чни ст ру к т у ри в
лечебно т о за веден ие
по п р о фи ла на з аб о 
ляванията, за които се
провежда физикална те
рапия и рехабилитация,
и л и ск л ючен дог овор
с болница за активно
лечение за предоставяне
на консултативна помощ
за тези заболявания

Проверка в раз
решението за
осъществяване
на лечебна дей
ност;
Протокол от
проверка на
РЗИ и РЗОК

С Т Р. 4 1
Измерител

Точ
ки

Липсва;
0 т.
Има сключен договор с болница за 1 т.
активно лечение за предоставяне
на консултативна помощ;
Наличие на разкрити структури 2 т.
за активно лечение по профила
на забол явани я та, за кои т о се
провеж да физикална терапия и
рехабилитация

Приложение № 9
към чл. 15, ал. 1
Таблица за оценка на лечебните заведения/обединения
Единен
регис
траци
онен
номер

Наиме Резултати от оценката на лечебно
нование
то заведение/обединението
на ле
чебното
заведе
ние

Оцен
ка по
общи
крите
рии
1

2

3

Отчетени леглодни за
конкретната дейност,
изискваща определено
ниво на компетентност

Разкрити легла
за конкретната
медицинска
специалност
по нива на
компетентност
на съответните
структури

Брой легла,
необходими за
100 % изпълне
ние на отчете
ния брой случаи
за конкретната
дейност, изис
кваща опреде
лено ниво на
компетентност
II III Общ I II III Общо
брой

Оценка Край Кла Учас I II III Общо
Дял от
I
по спе на
си
тие
общия
цифич оцен ране в об
брой лег
ни кри ка
щото
лодни по
терии
класи
специал
ране
ността в
областта
4
5
6
7
8 9 10
11
12
13 14 15

16

17 18 19

20

Общо:

УК АЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦАТА ЗА ОЦЕНК А НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
1. В колона 1 се вписва Единният регистрационен номер на лечебното заведение съгласно разре
шението за осъществяване на лечебна дейност.
2. В колона 2 се вписва наименованието на лечебното заведение.
3. В колона 3 се вписва общата оценка на лечебното заведение/обединението по чл. 5.
4. В колона 4 се вписва оценката на конкретната медицинска дейност по чл. 6.
5. В колона 5 се вписва крайната оценка по чл. 7 или чл. 8, ал. 5.
6. В колона 6 се вписва определената позиция на лечебното заведение съгласно чл. 8.
7. В колона 7 се отразява относителният дял на лечебното заведение в общото класиране, опреде
лен, като общият брой на точките в колона 20 за съответното лечебно заведение се раздели на общия
брой точки в колона 20 за всички лечебни заведения.
8. В колони 8, 9 и 10 се вписва броят леглодни по клинични пътеки, заплащани от НЗОК по съот
ветната дейност/медицинска специалност, изискващи определено ниво на компетентност, заплатени
от НЗОК по договора на лечебното заведение за предходната календарна година, като данните се
получават от информационната система на НЗОК. В случаите по чл. 15, ал. 3 в колоните се вписва
прогнозният брой легла.
9. В колона 11 се вписва общият брой леглодни за конкретната дейност за всички нива на компе
тентност. Данните се получават като сбор от стойностите, посочени в колони 8, 9 и 10.
10. В колона 12 се вписва относителният дял на осъществените леглодни за съответната конкрет
на дейност в лечебното заведение спрямо общия брой леглодни за съответната дейност в областта.
Данните се получават, като общият брой леглодни за съответната дейност в лечебното заведение се
раздели на общия брой леглодни за съответната дейност в областта и се умножи по 100.
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11. В колони 13, 14 и 15 се вписва броят на разкритите болнични легла в болничните структури
със съответното ниво на компетентност. Данните се получават от РЗИ на базата на информация,
съдържаща се в правилниците за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения.
12. В колона 16 се вписва общият брой легла за конкретната дейност за всички нива на компе
тентност. Данните се получават като сбор от стойностите, посочени в колони 13, 14 и 15.
13. В колони 17, 18 и 19 се вписва броят легла, необходими за 100 % изпълнение на отчетения
брой леглодни за конкретната дейност, изискваща определено ниво на компетентност. Данните се
получават, като данните от колони 8, 9 и 10 се разделят на 365.
14. В колона 20 се вписва общият брой легла, необходими за 100 % изпълнение на отчетения брой
леглодни за конкретната дейност за всички нива на компетентност. Данните се получават като сбор
от стойностите, посочени в колони 17, 18 и 19.

Приложение № 10
към чл. 16, ал. 1
Таблица за оценка на лечебните заведения/обединения за дейности по продължително лечение и
дейности по рехабилитация
Единен
Наименование
Резултати от оценката на
регистрацио на лечебното лечебното заведение/обеди
нен номер
заведение
нението
1

2

Общо:

Разкрити легла по конкретна медицинска специ
алност по нива на компетентност на съответните
структури

Крайна оценка

Класиране

I

II

III

Общ брой

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

УК АЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦАТА ЗА ОЦЕНК А НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ/
ОБЕДИНЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПО
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
1. В колона 1 се вписва Единният регистрационен номер на лечебното заведение съгласно разре
шението за осъществяване на лечебна дейност.
2. В колона 2 се вписва наименованието на лечебното заведение.
3. В колона 3 се вписва крайната оценка на лечебното заведение/обединението по чл. 10, ал. 2,
съответно по чл. 11, ал. 2.
4. В колона 4 се вписва определената позиция на лечебното заведение съгласно чл. 10, ал. 3 или
4, съответно по чл. 11, ал. 3 или 4.
5. В колони 5, 6 и 7 се вписва броят на разкритите болнични легла за рехабилитация в болничните
структури със съответното ниво на компетентност. Данните се получават от РЗИ на базата на ин
формация, съдържаща се в правилниците за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните
заведения.
6. В колона 8 се вписва общият брой легла за рехабилитация за всички нива на компетентност. Дан
ните се получават като сбор от стойностите, посочени в колони 5, 6 и 7.
7. За леглата за продължително лечение в колона 8 се попълва общият брой легла. Данните се
получават от РЗИ на базата на информация, съдържаща се в правилниците за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебните заведения.
1882
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РЕШЕНИЕ № 141
ОТ 2 МАРТ 2016 Г.

за отказ за признаване на Сдружение „Нацио
нална асоциация на ресурсните учители“ за
национално представителна организация на
национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания

за отказ за признаване на Сдружение „Бъл
гарска асоциация за рекреация и туризъм“ за
национално представителна организация на
национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания

На основание чл. 10, ал. 2 във връзка
с чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Правилника за
устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания
и критериите за представителност на орга
низациите на и за хора с увреждания, приет
с Постановление № 346 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г. и бр. 81
от 2015 г.), и като приема за основателни
мотивите, изложени в доклада на заместник
министър-председателя по демографската и
социалната политика и министър на труда
и социалната политика и председател на
Националния съвет за интеграция на хората
с увреж дания до Министерския съвет от
26 февруари 2016 г., че Сдружение „Наци
онална асоциация на ресурсните учители“
не отговаря на три от общите критерии за
признаване на национална представителност
по чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Правилника за
устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания
и критериите за представителност на орга
низациите на и за хора с увреждания – не е
вписано като юридическо лице с нестопанска
цел по реда на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел най-малко пет години пре
ди подаване на искането за признаване на
представителност, териториалните структури
не обхващат повече от 35 на сто от общини
те в страната и нямат най-малко 5-годишен
опит в областта на подкрепата на хората с
увреждания

На основание чл. 10, ал. 2 във връзка с
чл. 8, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и чл. 9, ал. 1, т. 5 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания и критериите за представи
телност на организациите на и за хора с
увреждания, приет с Постановление № 346
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г.,
бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от
2014 г. и бр. 81 от 2015 г.), и като приема за
основателни мотивите, изложени в доклада
на заместник министър-председателя по демо
графската и социалната политика и министър
на труда и социалната политика и председа
тел на Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания до Министерския съвет
от 26 февруари 2016 г., че Сдружение „Бъл
гарска асоциация за рекреация и туризъм“
не отговаря на три от общите критерии за
признаване на национална представителност
в Националния съвет за интеграция на хо
рата с увреждания по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2 и 4
и е представен документ-справка, който не
отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 5
от Правилника за устройството и дейността
на Националния съвет за интеграция на хо
рата с увреждания и критериите за предста
вителност на организациите на и за хора с
увреждания – сдружението не е вписано като
юридическо лице с нестопанска цел по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел най-малко пет години преди подаване на
искането за признаване на представителност;
няма уставни цели, задачи и дейности с наци
онално значение в областта на интеграцията
на хората с увреждания не по-малко от пет
години считано от датата на вписването им
като юридическо лице по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или
по Закона за кооперациите; няма най-малко
5-годишен опит в областта на подкрепата на
хората с увреждания и е представен списък,
който не отговаря на изискванията, като в
него са посочени териториалните структури
с имената и адресите на ръководителите, но
без имената на членовете,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Отказва признаване на Сдружение „Нацио
нална асоциация на ресурсните учители“ със
седалище и адрес на управление в гр. София,
район „Слатина“, ул. Владово 1, за национално
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1754

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Отказва признаване на Сдружение „Бъл
гарска асоциация за рекреация и туризъм“
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с БУЛСТАТ 176413294 със седалище и адрес
на управление в гр. София, ул. Пиротска 5,
ет. 3, офис 15, за национално представителна
организация на национално равнище в На
ционалния съвет за интеграция на хората с
увреждания.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1755

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране и нейната
администрация (ДВ, бр. 43 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 8 думата „януари“ се заменя с
„март“.
§ 2. В чл. 10 ал. 7 се изменя така:
„(7) При осъществяване на своите право
мощия председателят пътува в страната и в
чужбина, без да се издава заповед за коман
дироване. В тези случаи главният секретар
съставя паметна записка, която вк лючва
всички реквизити на заповед, и паметна за
писка, която включва всички реквизити на
отчет за командировка.“
§ 3. В чл. 20, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Отменя се т. 11.
2. Точки от 12 до 20 стават съответно точки
от 11 до 19.
§ 4. Създава се нов раздел IIIа със следното
съдържание:
„Раздел IIIа
Държавен инспектор
Чл. 21а. (1) Държавният инспектор е на пря
ко подчинение на председателя и осъществява
административен контрол върху дейността на
структурните звена и служителите в админи
страцията на комисията.
(2) Дейността на държавния инспектор е
насочена към обективно, пълно и точно изя
сняване на проверяваните случаи и предлагане
на мерки за тяхното разрешаване с цел:
1. предотвратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на адми
нистрацията;
2. подобряване работата на администра
цията;
3. независима и обективна оценка на дей
ността на администрацията;
4. превенция на корупцията.
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(3) Държавният инспектор осъществява
дейността си съгласно вътрешни правила,
приети от комисията.
(4) Държавният инспектор изпълнява кон
тролните си функции, като:
1. извършва общи, специализирани, тема
тични, планови, извънпланови и последващи
проверки на структури, дейности и процеси
по осъществяване на дейността на админи
страцията в комисията;
2. изследва риска от корупция и предлага
мерки за неговото ограничаване;
3. съби ра и ана лизи ра информаци я и
извършва проверки за установяване на на
рушения, възможни прояви на корупция и
неефективна работа на администрацията;
4. извършва проверки по сигнали и пред
ложения срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
администрацията на комисията;
5. проверява спазването на законите, под
законовите вътрешноведомствени актове за
организацията на работа от служителите на
администрацията на комисията;
6. прави предложения до председателя на
комисията за образуване на дисциплинарни
производства при констатирани нарушения на
служебни задължения, както и на Правилата
за професионална етика;
7. осъществява контрол и извършва провер
ки по Закона за предотвратяване и установя
ване на конфликт на интереси на служителите
в комисията;
8. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение
на вътрешноведомствени актове, регламенти
ращи организацията на работа и дейността
на администрацията на комисията;
9. изпраща сигнали до органите на про
куратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление от страна
на служители на комисията;
10. осъществява и други дейности, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
комисията.
(5) Държавният инспектор докладва на
председателя за резултатите от извършените
проверки и прави предложения за отстранява
нето на констатираните пропуски и нарушения.
(6) При осъществяване на своите функции
държавният инспектор има право да изисква
документи, данни, сведения, справки и други
носители на информация от проверяваните
лица, които са необходими за извършване на
проверките. Служителите в администрацията
на комисията са длъжни да оказват пълно
съдействие на държавни я инспектор при
осъществяване на функциите му.
(7) За държавен инспектор се назначава
лице, което:
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1. отговаря на изискванията, установени
с Класификатора на длъжностите в админи
страцията, относно професионалния опит,
като за професионален опит се зачита стажът
в държавната администрация;
2. притежава образователно-квалификаци
онна степен „магистър“.
(8) Държавният инспектор представя до
31 януари и до 31 юли на всяка година доклад
за дейността.“
§ 5. Създава се нов раздел IVа със следното
съдържание:
„Раздел IVа
Финансов контрольор
Чл. 22а. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на председателя на коми
сията и осъществява предварителен контрол
за законосъобразност съгласно Закона за
финансовото управление и контрол в пуб
личния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение
за законосъобразност по отношение на фи
нансовата дейност на комисията.“
§ 6. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Електроенергетика и топло
енергетика“ осигурява дейностите в областта
на електропроизводството, високоефективното
комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия, преноса, разпределени
ето, доставката, снабдяването и търговията
с електрическа енергия и топлоснабдяването
чрез отдел „Цени и лицензии: електрически
мрежи, търговия и пазари“, отдел „Цени и
лицензии: електропроизводство, високоефек
тивно комбинирано производство на електри
ческа и топлинна енергия и топлоснабдяване“
и отдел „Контрол и решаване на спорове в
електроенергетиката и топлоенергетиката“.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Отдел „Контрол и решаване на спорове
в електроенергетиката и топлоенергетиката“
изпълнява следните функции:
1. оказва специализирана помощ на пред
седателя и членовете на комисията, като дава
мотивирани становища, съвети и справки по
поставени въпроси;
2. участва при изготвяне на нормативни
актове, включително методика за определяне
на допустимите технологични разходи, тех
ническите правила на електропреносната и
електроразпределителните мрежи, за нормите
за сигурност и качество на снабдяването с
електрическа енергия, правилата за снабдя
ване на клиентите с топлинна енергия, в т.ч.
норми за качество на услугите и доставките,
както и на вътрешни правила или методика,
касаещи контрола;
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3. осъществява контрол във връзка с елек
тропроизводството, електрическите мрежи,
високоефективното комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия, топло
снабдяването, търговията и пазарите, като:
а) предлага и извършва периодични и из
вънредни проверки по спазване на условията
по издадените лицензии, прилаганите цени, ЗЕ,
ЗЕВИ и подзаконовите актове по прилагането
им, правилата за търговия с електрическа
енергия, задълженията за предоставяне на
достъп до мрежите за пренос и разпределение
на електрическа енергия, условията и прави
лата за снабдяване на потребителите с елек
трическа и топлинна енергия, включително
нормите за качество на услугите;
б) изготвя предложения за даване на задъл
жителни предписания или на задължителни
указания за отстраняването на установени
при извършена проверка нарушения;
в) изготвя предложения за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
административни наказания;
г) длъжностни лица, упълномощени от
председателя, съставят констативни протоколи
и актове при констатирани нарушения;
д) изготвя становище по възражения, по
стъпили срещу акт за установяване на адми
нистративно нарушение;
е) подготвя проект на изискванията на
комисията по отношение на информацията,
предоставяна от лицензиантите на комисията;
ж) участва в анализа на годишните доклади
на лицензиантите;
4. участва в осъществяване на одити, като:
а) извършва анализи и подготвя предло
жения за осъществяване на одит върху дей
ността на регулираните дружества в сектор
„Електроенергетика“, както и на регулираните
дружества за производство на електрическа
енергия и/или топлинна енергия и пренос на
топлинна енергия;
б) участва при разработването на подробни
технически задания за провеждане на одити
на електроенергийните дружества;
в) анализира резултатите от извършените
одити и при необходимост изготвя предло
жения за промяна на актове на комисията;
г) изготвя предложения за даване на задъл
жителни предписания или на задължителни
указания за отстраняване на установени при
извършения одит нарушения;
д) изготвя предложения за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
административни наказания;
е) съставя констативни протоколи и актове
при констатирани нарушения;
5. води регистър на издадените актове за
установяване на административни нарушения;
6. решава спорове и работи с потребители,
разглежда допустими жалби;
7. контролира изпълнението на решения
на комисията във връзка с жалби;
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8. създава и поддържа база данни за по
дадените жалби;
9. разработва единни стандарти за класи
фикация на жалбите;
10. изготвя периодични отчети и годишен
отчет за работата по жалбите и уреждането
на споровете;
11. съдейства за доброволно уреждане на
спорове;
12. участва в процедурите за одобряване на
предложените от електроенергийните пред
приятия общи условия на договорите и пра
вила за работа с потребителите на енергийни
услуги, предвидени в ЗЕ, и при необходимост
прави предложения за изменението им;
13. участва при анализа и подготовката на
решение за определяне на принадлежността на
електропроводите и прилежащите им уредби
към преносната или разпределителните мрежи
при подадени предложения от оператора на
съответната мрежа, както и на топлопроводите
и прилежащите им уредби към преносните
мрежи при подадени предложения от оператор
на преносна мрежа;
14. участва при анализа и прави предложе
ния за определяне на конкретните допустими
размери на технологични разходи на електри
ческа енергия при пренос и разпределение на
електрическа енергия, както и на електрическа
и топлинна енергия при производството на
електрическа и/или топлинна енергия и при
преноса на топлинна енергия;
15. прилага и контролира методиката за
определяне на цените за предоставен достъп
на електропреносното, електроразпредели
телното и топлопреносното предприятие до
чужди съоръжения;
16. осъществява тек у щ кон т рол върх у
независимия електропреносен оператор за
наличието на съответствие с критериите за
сертифициране по ЗЕ;
17. подготвя проекти на решения за опре
деляне на независим оценител по § 4 от пре
ходните и заключителните разпоредби на ЗЕ.“
3. Алинея 5 се заличава.
§ 7. В чл. 35 се създава нова ал. 7:
„(7) Когато в случаите по ал. 6, т. 2 коми
сията е възложила допълнително проучване
на дирекция и/или отдел, чиито служители
не са част от работната група по преписката,
съответните дирекция и/или отдел се уведо
мяват от главния секретар или от определено
от него лице след приключване на заседанието
за взетото решение.“
§ 8. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
„(2) В протокола се включват разискваните
въпроси от дневния ред, приетите решения
и обобщение на взетите решения по всяка
точка от дневния ред. В протокола изрично се
отбелязват броят на членовете на комисията,
участвали в заседанието по съответната точка,
с какво мнозинство е гласувано решението и
имената на членовете на комисията, гласу
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вали против. В него се вписват имената на
присъстващите на заседанието, изказванията
на членовете на комисията, на страните по
преписката, представените доказателства и
становищата на експертите.“
§ 9. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. Алиния 1 се изменя така:
„(1) Работното време на служителите в
администрацията е от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин.
с почивка от 30 мин., която се ползва в ин
тервала от 12 ч. до 13 ч.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 става ал. 2.
§ 10. Създава се нов чл. 67 със следното
съдържание:
„Чл. 67. Членовете на комисията и слу
жителите по трудово правоотношение имат
право на парични средства за представително
облекло в размер на до три минимални ра
ботни заплати за всяка календарна година,
като средствата се осигуряват от бюджета
на комисията. Индивидуалният размер на
средствата се определя със заповед на пред
седателя на комисията.“
§ 11. Приложението към чл. 13, ал. 2 се
изменя така:
„Численост на персонала в организационни
те структури и административните звена на
Комисията за енергийно и водно регулиране –
166 щатни бройки
Председател
Членове на комисията
Главен секретар
Звено „Вътрешен одит“
Държавен инспектор
Служител по сигурността на
информацията
Финансов контрольор
Обща администрация:
Дирекция „Обща администрация“
Специализирана администрация, в т.ч.:
Дирекция „Правна“
Дирекция „Електроенергетика и
топлоенергетика“
Дирекция „Природен газ“
Главна дирекция „Водоснабдителни
и канализационни услуги“,
в т.ч.:
Териториално звено „Северна България“
Териториално звено „Южна България“

1
8
1
2
1
1
1
32
32
119
17
56
20
26
3
3“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. Вътрешните правила по чл. 21а, ал. 3
се приемат от комисията в 2-месечен срок от
влизане в сила на този правилник.
§ 13. Правилникът е приет от Комисията
за енергийно и водно регулиране с решение
по Протокол № 37 от 24.02.2016 г., т. 1.
§ 14. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Иванов
1559
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № E-РД-16-664
от 23 декември 2015 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства и § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ
„Тинтява“ с размер 163,60 кв. км, разположена
на територията на община Ивайловград, област
Хасково, и община Крумовград, област Кърджали,
с координати на граничните точки, приложение
№ 1 към тази заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса – приложение № 2 към тази
заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните
документи се получават в стая 807 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8,
тел. 02/9263 164, след представяне на следните
документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 1500 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Тинтява“; в
документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17 ч. на 30-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен

вестник“. Кандидатите подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица 8, писмено заявление за участие
в конкурса и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство, и
конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката и енергетиката
по Закона за подземните богатства, одобрена с
ПМС № 284 от 2011 г. Таксата се внася по сметка
на Министерството на енергетиката – IBAN BG
94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Тинтява“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG 75 BNBG 9661 3300
1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „Тинтява“. Същото се
прилага към заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите:
до 17 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена съгласно изискванията
в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Жечо Станков – заместник-министър
на енергетиката.
10. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на енергетиката.
11. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Ж. Станков
Приложение № 1
към т. 1

Списък
на координатите на граничните точки, описващи площ „Тинтява“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4533770.0

9451780.0

2.

4533370.0

9454450.0

3.

4532425.0

9454470.0

4.

4532370.0

9457520.0

5.

4526127.9

9457206.5
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№

X (m)

Y (m)

6.

4522572.8

9464237.5

7.

4519474.3

9463130.9

8.

4522122.3

9449907.5

9.

4519170.0

9449270.0

10.

4519620.0

9448000.0

11.

4517650.0

9446995.0

12.

4519621.1

9443597.6

13.

4527218.9

9443673.4

14.

4527210.6

9451002.9

15.

4530810.0

9449695.0
Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът – търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по търсене и проучване
минимални управленски и финансови възможности, както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът, а когато същият е обединение – да разполага с основен експертен състав,
който задължително да включва минимум един
геологопроучвател и един минен инженер, всеки с
трудов стаж по специалността минимум 5 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него да
представи доказателства за опит в управлението
най-малко на един проект за търсене и проучване
или проучване на метални полезни изкопаеми.
Кандидатът може да представи доказателствата за управленски възможности за други
физически или юридически лица, при условие
че декларира, че ще използва ресурсите им
при изпълнение на проекта и представи декларация от третото лице, че ще предостави на
разположение на кандидата възможностите си
за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ
„Тинтява“, както и декларация от третото лице,
че за същото не са налични обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:

ВЕСТНИК
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2.1. кандидатът – търговец, или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал оборот от дейността си общо за последните
3 финансови години, в зависимост от датата, на
която е учреден, не по-малко от 500 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него да представи препоръка от банкова или друг финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми в площ „Тинтява“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него да
представи писмо-намерение от банкова или друга
финансова институция, че ще му бъдат предоставени необходимите финансови ресурси за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми в площ „Тинтява“.
Кандидат ът, а когато същият е обединение – всички участници в него да представят
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие че
докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. При условие че кандидатът ползва ресурсите
на други физически или юридически лица, за да
докаже минимални финансови възможности, същите следва да представят декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
1615
РАЗРЕШЕНИЕ № 439
от 2 февруари 2016 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Орлица“, разположена на територията на община
Кирково, област Кърджали
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1,
чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и
§ 63 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 13
от Протокол № 2 от заседанието на Министерския
съвет на 13 януари 2016 г. разрешавам на „Вър-
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ба – Батанци“ – АД, Златоград, с ЕИК 201724147,
титуляр на разрешението, със седалище и адрес
на управление Златоград 4980, община Златоград,
област Смолян, ул. Стефан Стамболов 2, да извърши за своя сметка търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ „Орлица“, разположена на територията на община Кирково, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 г.
2. Размерът на площта е 62,80 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Орлица“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4514477.5

9409063.2

2.

4513896.6

9416353.8

3.

4507115.6

9414323.8

4.

4506614.1

9404411.9

Изключена площ

ВЕСТНИК
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№

X (m)

Y (m)

14.

4508700.0

9413545.0

15.

4508895.0

9413375.0

16.

4508870.0

9413538.0

1732
РАЗРЕШЕНИЕ № 445
от 3 февруари 2016 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Каменица“, разположена на територията на
община Етрополе, област Софийска
На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и Протоколно решение
по т. 10 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 30.12.2015 г. разрешавам на
„Елаците – Мед“ – АД, с. Мирково, община Мирково, област Софийска, ЕИК 122016037, титуляр на
разрешението, със седалище и адрес на управление
с. Мирково, п. код 2086, община Мирково, област
Софийска, да извърши за своя сметка търсене и
проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за
подземните богатства, в площ „Каменица“, разположена на територията на община Етрополе,
област Софийска, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 г.
2. Размерът на площта е 14,60 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

5.

4509190.0

9413670.0

6.

4509110.0

9414230.0

7.

4508750.0

9414140.0

8.

4508795.0

9413700.0

9.

4508650.0

9413805.0

10.

4508546.0

9413871.0

11.

4508450.0

9413770.0

№

X (m)

Y (m)

12.

4508516.0

9413646.0

1.

4613391

8555423

13.

4508565.0

9413640.0

2.

4610934

8555453

Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Каменица“
Координатна система 1970 г.

С Т Р.
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№

X (m)

Y (m)

3.

4610275

8554394

4.

4609774

8554313

5.

4609370

8554680

6.

4609481

8553428

7.

4612857

8553543

8.

4612845

8551800

9.

4615429

8551647

10.

4616304

8553506
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5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

изключена площ
11.

4614472

8552824

12.

4613994

8552823

13.

4614145

8552649

14.

4614533

8552711

1733
РАЗРЕШЕНИЕ № 446
от 3 февруари 2016 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Голямата нива“,
разположена в землищата на с. Изгрев, община
Венец, с. Климент и с. Наум, община Каолиново,
област Шумен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 63 от ПЗР към Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрола на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и Протоколно решение по т. 9 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет
на 30.12.2015 г. разрешавам на „Ботера Индъстри“ – ООД, гр. София, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията с ЕИК 203313205, със
седалище и адрес на управление гр. София, п.
код 1404, район „Триадица“, ж. к. Гоце Делчев,
бл. 53Е, вх. Б, ет. 7, ап. 21, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Голямата нива“,
разположена в землищата на с. Изгрев, община
Венец, с. Климент и с. Наум, община Каолиново,
област Шумен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 г.
2. Размерът на площта е 1,77 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Голямата нива“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4729674.2

9566685.9

2.

4729232.9

9566672.3

3.

4729140.1

9566879.8

4.

4728719.3

9566934.6

5.

4727559.3

9566599.3

6.

4727849.2

9565505.7

7.

4728300.0

9565630.5

8.

4728300.0

9566100.0

9.

4729450.0

9566100.0

10.

4729450.0

9565737.5

11.

4729693.7

9565736.5

1734

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-20
от 22 януари 2016 г.
На основание чл. 4б, ал. 3 и 4 от Закона за
храните нареждам:
1. Утвърждавам Списьк на признатите натурални минерални води в Република България
съгласно приложение № 1 и Списък на натуралните минерални води от трети страни, официално признати в Република България съгласно
приложение № 2.
2. Отменям Заповед № РД-01-86 oт 2.04.2015 г.
(ДВ, бр. 33 от 2015 г.).
Министър:
П. Москов
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Приложение № 1
към т. 1
Списък на признатите натурални минерални води в Република България
№
Търговско наименовапо
ние
ред
1.
Банкя
(Bankia)
2.
Вега
(Vega)
3.
Велинград
(Velingrad)
4.
Водица
(Voditza)
5.
Горна баня
(Gorna bania)
6.
Горна баня
(Gorna bania)
7.
Девин
(Devin)
8.
Девин
(Devin)
9.
Долна баня
(Dolna bania)
10. Долче Вита
(Dolce Vita)
11. Княжево
(Kniajevo)
12. Княжевска
(Knyazhevska)
13. Ком
(Kom)
14. Леново
(Lenovo)
15. Михалково
(Mihalkovo)
16. Пирин Спринг
(Pirin Spring)
17. Ракитово
(Rakitovo)
18. Старо Железаре
(Staro Jelezare)
19. Хисар
(Hisar)
20. Хисар
(Hissar)
21. Хисаря
(Hissaria)

Име на водоизточника

Място на експлоатация

Банкя сондаж ТК1 Иваняне
(Bankya sondazh ТК1 Ivanyane)
Шивачево извор Хаджи Димитър
(Shivachevo izvor Hadzhi Dimitar)
Велинград сондаж 5 Горски пункт
(Velingrad sondazh 5 Gorski punkl)
Водица сондаж P-2
(Voditsa sondazh R-2)
Горна баня сондаж 3
(Gorna banya sondazh 3)
Горна баня сондаж 4 и извор Домус дере
(Gorna banya sondazh 4 i izvor Domus dere)
Девин сондаж 3
(Devin sondazh 3)
Девин сондаж 5
(Devin sondazh 5)
Долна баня сондаж 141
(Dolna banya sondazh 141)
Шивачево извор Хаджи Димитър
(Shivachevo izvor Hadzhi Dimitar)
Княжево сондаж 1 хг
(Knyazhevo sondcаzh 1 hg)
Княжево сондаж Книжна фабрика
(Knyazhevo sondazh Knizhna fabrika)
Бързия сондаж 1
(Barzia sondazh 1)
Леново сондаж 12
(Lenovo sondazh 12)
Михалково сондажи 1аВП и 1 ВКП
(Mihalkovo sondazhi 1aVP i 1 VKP)
Баничан сондаж 273
(Banichan sondazh 273)
Ракитово сондаж 5
(Rakitovo sondazh 5)
Старо Железаре сондажи 2 и 4
(Staro Zhelezare sondazhi 2 i 4)
Хисаря сондажи 1 и 7
(Hisarya sondazhi 1 i 7)
Хисаря извор Чобан чешма
(Hisarya izvor Choban cheshma)
Хисаря сондаж 7
(Hisarya sondazh 7)

Банкя
(Bankya)
Шивачево
(Shivachevo)
Велинград
(Velingrad)
Водица
(Voditsa)
Горна баня
(Gorna banya)
Горна баня
(Gorna banya)
Девин
(Devin)
Девин
(Devin)
Долна баня
(Dolna banya)
Шивачево
(Snivachevo)
Княжево
(Knyazhevo)
Княжево
(Knyazhevo)
Бързия
(Barzia)
Леново
(Lenovo)
Михалково
(Mihalkovo)
Баничан
(Banichan)
Ракитово
(Rakitovo)
Старо Железарe
(Staro Zhelezare)
Хисаря
(Hisarya)
Хисаря
(Hisarya)
Хисаря
(Hisarya)

Приложение№ 2
към т. 1
Списък на натурални минерални води от трети страни, официално признати в Република България
№ по
ред
1.
1623

Търговско
наименование
Пелистерка
(Pelisterka)

Име на водоизточника
Меджитлия извор D-1
(Medzitlija izvor D-1)

Място на експлоатация
Меджитлия Македония
(Medzitlija F.Y.R.O.M)

С Т Р.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-4
от 22 февруари 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
целодневна детска градина „Симба“ – София,
изменям Заповед № РД-14-135 от 19.07.2012 г.
(ДВ, бр. 59 от 2012 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-99 от 12.12.2014 г. (ДВ, бр. 106 от 2014 г.),
както следва:
Изречението „Детската градина се управлява
и представлява от Катя Стойчева Барулова.“
се изменя с „Детската градина се управлява и
представлява от Ралица Николаева Стамова.“

1593

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-5
от 22 февруари 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища и молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частна целодневна детска градина „Херман
Хесе“ – София, изменям Заповед № РД-14-9 от
7.02.2014 г. (ДВ, бр. 15 от 2014 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-64 от 18.07.2014 г. (ДВ, бр. 63 от
2014 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-622 от
27.08.2015 г. (ДВ, бр. 70 от 2015 г.), както следва:
Изречението „Детската градина се управлява и
представлява от Теменужка Борисова Димитрова.“
се изменя с „Детската градина се управлява и
представлява от Цецка Христова Цекова.“

1594

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-6
от 22 февруари 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частно
професиона лно бизнес у чи лище „Евростандарт“ – София, изменям Заповед № РД-14-40 от
19.04.1996 г. (ДВ, бр. 40 от 1996 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-35 от 23.05.1997 г. (ДВ, бр. 49 от
1997 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-53 от
3.06.1998 г. (ДВ, бр. 71 от 1998 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-113 от 15.07.2003 г. (ДВ, бр. 68
от 2003 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-96 от
11.06.2004 г. (ДВ, бр. 57 от 2004 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-350 от 22.07.2008 г. (ДВ, бр. 71
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от 2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-122
от 17.07.2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-27 от 26.04.2011 г. (ДВ, бр. 37
от 2011 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-85 от
14.09.2011 г. (ДВ, бр. 76 от 2011 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-41 от 24.04.2012 г. (ДВ, бр. 37 от
2012 г.), както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Севдалина Кръстева Иванова.“
се изменя с „Училището се управлява и представлява от Бистра Георгиева Илиева.“

1595

Министър:
М. Кунева

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-13
от 12 февруари 2016 г.
Във връзка с необходимостта от реконструкция
на азбестоциментов захранващ водопровод от
язовир „Среченска бара“ до гр. Враца на основание § 52, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.), § 52,
ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) и чл. 129, ал. 3 ЗУТ (в ред. преди изм. и
доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12 ЗУТ
(в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.), Решение № 471 от 11.06.2012 г.
на Министерския съвет, с което обектът е обявен за такъв с национално значение, заявление
с вх. № АУ 13-3(12) от 16.10.2015 г. и заявление с
вх. № АУ 14-1 от 28.01.2016 г. на кмета на община
Враца, писмо с изх. № АУ 10-17 от 10.05.2012 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обекта, съобщаване на изработения проект за ПУП – ПП
с обявление в „Държавен вестник“ – ДВ, бр. 91
от 24.11.2015 г. за общини Криводол, Враца и
Берковица и в ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г. за община
Вършец, констативни протоколи за непостъпили възражения от общини Криводол, Враца и
Берковица и Вършец, протоколи за проведени
обществени обсъждания от съответните общини,
Решение № 461 по протокол № 44 от 29.04.2014 г.
на Общинския съвет (ОС) – гр. Вършец, Решение № 971 по протокол № 41 от 9.04.2014 г. на
ОС – гр. Берковица, Решение № 427 по протокол
№ 41 от 11.04.2014 г. на ОС – гр. Криводол, Решение № 698 по протокол № 58 от 26.03.2014 г.
на ОС – гр. Враца, Решение № 8-ПР от 2009 г. за
преценяване на необходимостта от извършване
на ОВОС, постановено от министъра на околната
среда и водите, Решение № 3 от 2007 г. по чл. 31
ЗБР, писмо с изх. № 08-00-1308 от 5.04.2012 г. на
МОСВ, че не се изисква извършване на екологична
оценка и оценка за съвместимост, писмо с изх.
№ 08-00-1960 от 19.06.2014 г. на МОСВ относно
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съобщаването на Решение № 8-ПР/2009 г., писмо
с изх. № 08-00-4565 от 13.11.2015 г. на МОСВ,
съгласно което Решение № 8-ПР/2009 г. е достатъчно основание за одобряване на проекта за
ПУП – ПП, Решение № КЗЗ-01 от 22.01.2015 г.
на Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните (МЗХ)
за утвърждаване на площадки за проектиране
на шахти в земеделски земи, Решение № РД49-363 от 17.09.2015 г. на МЗХ за предварително
съгласуване за промяна на предназначението на
поземлени имоти в горски територии – публична
държавна собственост, Решение № РД-49-359 от
11.09.2015 г. на МЗХ за предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлени
имоти в горски територии – публична държавна
собственост, Решение № ИАГ-30085 от 3.09.2015 г.
на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ)
за предварително съгласуване за учредяване на
сервитут върху поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, Решение
№ 1 от 8.04.2015 г. на Регионалната дирекция
по горите – Берковица, за предварително съгласуване за промяна на предназначението на
поземлени имоти в горски територии – частна
държавна собственост и собственост на физически и юридически лица, становище с изх.
№ 33-НН-153 от 2.04.2014 г. на Министерството
на културата, съгласувателни писма с изх. № 4722-ПСК-0374 от 11.06.2012 г. и с изх. № 47-22ПСК-0523 от 17.07.2012 г. на Министерството на
здравеопазването, съгласувателно становище с рег.
№ ПО-4704 от 26.05.2013 г. на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи,
разрешителни за ползване на повърхностен воден
обект (11 бр.), издадени от Басейнова дирекция за
управление на водите Дунавски район с център
Плевен, съгласувателно писмо с рег. № 3-701 от
26.04.2013 г. на Командването на сухопътните
войски; съгласувателно становище с изх. № 3920
от 7.05.2012 г. на „ВиК“ – ООД, Враца, писмо с
изх. № 267 от 17.05.2012 г. и писмо с изх. № 111
от 21.10.2013 г. на „ВиК“ – ООД, Монтана, писмо
с изх. № 285 от 17.05.2012 г. на Областното пътно
управление – Враца, Разрешение за специално
ползване на пътя № 10 от 18.12.2012 г. на Областното пътно управление – Монтана, писмо с изх.
№ 145 от 21.12.2013 г. на Геозащита Плевен, писмо
с изх. № 08-136-5 от 26.06.2012 г. на „НЕК“ – ЕАД,
писмо с изх. № 1200690907 от 6.07.2012 г. на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, отдел Враца,
писмо с изх. № 1200713023 от 19.06.2012 г. на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, отдел Плевен,
съгласувателно писмо с изх. № 117 от 14.06.2012 г.
на БТК – АД, писмо с изх. № 194 от 22.10.2013 г.
на Врачанската митрополия, Протокол № УТ-0102-29 от 24.10.2013 г., Протокол № УТНЕ-01-02-25
от 11.11.2015 г. и Протокол № УТНЕ-01-02-02 от
2.02.2016 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика, Заповед № РД-02-15-43 от 17.03.2015 г. на
министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на изпълнение на
функции по ЗУТ одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Реконструкция на съществуващ азбестоциментов захранващ водопровод от язовир „Среченска бара“ до
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гр. Враца“ в землището на с. Слатина, община
Берковица; с. Спанчевци, с. Черкаски, гр. Вършец,
с. Долно Озирово и с. Стояново, община Вършец,
област Монтана, и землищата на с. Главаци и
с. Краводер, община Криводол; с. Бели Извор и
гр. Враца, община Враца, област Враца, съгласно
приетите и одобрени графични и текстови части
на документацията, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУ Т във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд
(АС) – Монтана, за имотите, попадащи в района
на действие на АС – Монтана, и пред Административния съд – Враца, за имотите, попадащи
в района на действие на АС – Враца, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.

1584

За министър:
Н. Нанков

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3415-П
от 24 февруари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3,
чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1513 от 1.11.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 90 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3978 от 24.02.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Плевен, с идентификационен номер 56722.372.4,
с площ 923 кв. м, намиращ се в местността Бала
баир, гр. Плевен, община Плевен, област Плевен
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 12 800 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 200 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 1000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
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2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на  решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
1810

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

РЕШЕНИЕ № 3419-П
от 24 февруари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3,
чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1513 от 1.11.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 90 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3982 от 24.02.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Плевен, с идентификационен номер 56722.652.138,
с площ 2075 кв. м, намиращ се в Източна индустриална зона, гр. Плевен, община Плевен, област
Плевен (наричан по-нататък „имотът“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 47 800 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 8000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
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в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на  решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

1811

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3423-П
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3,
чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1513 от 1.11.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 90 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4000 от 26.02.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Плевен,
представляващ поземлен имот УПИ III, кв. 91,
с площ 8000 кв. м, намиращ се в с. Брестовец,
община Плевен, област Плевен (наричан по-нататък „имотът“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
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2.1. начална тръжна цена – 40 700 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 8000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 13-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 18-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 18-ия ден считано от датата на обнародване на  решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
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3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

1812

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 110-ДФ
от 22 февруари 2016 г.
На основание чл. 141, ал. 1 във връзка с чл. 144
ЗДКИСДПКИ и чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за
Комисията за финансов надзор Комисията за
финансов надзор реши:
Издава разрешение на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ – ЕАД, за преобразуване чрез вливане на
ДФ „Ди Ви Комфорт“ в ДФ „Ди Ви Хармония“,
организирани и управлявани от УД „Ди Ви Асет
Мениджмънт“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление гр. София, ул. Тинтява 13б, ет. 2.
Решението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира изпълнението му.
Председател:
Ст. Мавродиев
1608

ОБЩИНА ВИДИН
ЗАПОВЕД № РД-02-11-171
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1,  3, 4 и 5 ППЗНП
във връзка с изпълнение на Решение № 7 на
Общинския съвет – гр. Видин, взето с протокол
№ 1 от 29.01.2016 г., нареждам:
Закривам считано от 1 май 2016 г. ЦДГ – с. Покрайна, филиал на ОДЗ № 13 „Вида“, като:
1. Имотът, който се ползва от ЦДГ – с. Покрайна, община Видин, съгласно акт за публична
общинска собственост № 953 от 28.05.2001 г., след
закриването на филиала да се използва в съответствие с чл. 45, ал. 2 от Закона за народната
просвета.
2. Материално-техническите и дидактическите
материали да се предоставят с приемно-предавателен протокол за стопанисване и съхранение от
директора на ОДЗ № 13 „Вида“, Видин.
3. Задължителната документация и документите, които се водят и съхраняват във филиала
по изискванията на Наредба № 4 от 2003 г. на
МОН за документите в системата на народната
просвета, да се приемат и съхраняват от директора на ОДЗ № 13 „Вида“, Видин.
4. Документите с изтекъл срок на съхранение
по изискванията на посочената в т. 3 от тази
заповед наредба след оценка от специалисти от
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Държавния архив – Видин, да преминат на съхранение в Държавния архив – Видин.
5. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база и да се изготвят
приемателно-предавателни протоколи.
6. Децата от закрития филиал да бъдат пренасочени съгласно чл. 20а, ал. 1 от Закона за
народната просвета.
7. Трудовоправните отношения на служителите
и учителите от закрития филиал да се уредят при
стриктно спазване на разпоредбите на Кодекса
на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Венци Пасков – заместник-кмет „Хуманитарни
дейности и социална политика“ на Община Видин.

1827

Кмет:
О. Ценков

ЗАПОВЕД № РД-02-11-173
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3, 4 и 5 ППЗНП
във връзка с изпълнение на Решение № 7 на
Общинския съвет – гр. Видин, взето с протокол
№ 1 от 29.01.2016 г., нареждам:
Закривам считано от 1 май 2016 г. ЦДГ – с. Гомотарци, филиал на ЦДГ № 15 „Незабравка“, като:
1. Имотът, който се ползва от ЦДГ – с. Гомотарци, община Видин, съгласно акт за публична
общинска собственост № 539 от 7.05.2007 г., след
закриването на филиала да се използва в съответствие с чл. 45, ал. 2 от Закона за народната
просвета.
2. Материално-техническите и дидактическите
материали да се предоставят с приемно-предавателен протокол за стопанисване и съхранение
от директора на ЦДГ № 15 „Незабравка“, Видин.
3. Задължителната документация и документите, които се водят и съхраняват във филиала
по изискванията на Наредба № 4 от 2003 г. на
МОН за документите в системата на народната
просвета, да се приемат и съхраняват от директора
на ЦДГ № 15 „Незабравка“, Видин.
4. Документите с изтекъл срок на съхранение
по изискванията на посочената в т. 3 от тази
заповед наредба след оценка от специалисти от
Държавния архив – Видин, да преминат на съхранение в Държавния архив – Видин.
5. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база и да се изготвят
приемателно-предавателни протоколи.
6. Децата от закрития филиал да бъдат пренасочени съгласно чл. 20а, ал. 1 от Закона за
народната просвета.
7. Трудовоправните отношения на служителите
и учителите от закрития филиал да се уредят при
стриктно спазване на разпоредбите на Кодекса
на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Венци Пасков – заместник-кмет „Хуманитарни
дейности и социална политика“ на Община Видин.

1828

Кмет:
О. Ценков
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ЗАПОВЕД № РД-02-11-175
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3, 4 и 5 ППЗНП
във връзка с изпълнение на Решение № 7 на
Общинския съвет – гр. Видин, взето с протокол
№ 1 от 29.01.2016 г., нареждам:
Закривам считано от 1 май 2016 г. ПДГ –
с. Сланотрън, филиал на ЦДГ № 18 „Щастливо
детство“, като:
1. Имотът, който се ползва от ПДГ – с. Сланотрън, община Видин, съгласно акт за публична
общинска собственост № 700 от 10.03.2000 г.,
след закриването на филиала да се използва в
съответствие с чл. 45, ал. 2 от Закона за народната просвета.
2. Материално-техническите и дидактическите
материали да се предоставят с приемно-предавателен протокол за стопанисване и съхранение
от директора на ЦДГ № 18 „Щастливо детство“,
Видин.
3. Задължителната документация и документите, които се водят и съхраняват във филиала
по изискванията на Наредба № 4 от 2003 г. на
МОН за документите в системата на народната
просвета, да се приемат и съхраняват от директора на ЦДГ № 18 „Щастливо детство“, Видин.
4. Документите с изтекъл срок на съхранение
по изискванията на посочената в т. 3 от тази
заповед наредба след оценка от специалисти от
Държавния архив – Видин, да преминат на съхранение в Държавния архив – Видин.
5. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база и да се изготвят
приемателно-предавателни протоколи.
6. Децата от закрития филиал да бъдат пренасочени съгласно чл. 20а, ал. 1 от Закона за
народната просвета.
7. Трудовоправните отношения на служителите
и учителите от закрития филиал да се уредят при
стриктно спазване на разпоредбите на Кодекса
на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Венци Пасков – заместник-кмет „Хуманитарни
дейности и социална политика“ на Община Видин.

1829

Кмет:
О. Ценков

ЗАПОВЕД № РД-02-11-176
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3, 4 и 5 ППЗНП
във връзка с изпълнение на Решение № 7 на
Общинския съвет – гр. Видин, взето с протокол
№ 1 от 29.01.2016 г., нареждам:
Закривам считано от 1 май 2016 г. ПДГ – с. Кошава, филиал на ЦДГ № 18 „Щастливо детство“,
като:
1. Имотът, който се ползва от ПДГ – с. Кошава, община Видин, съгласно акт за публична
общинска собственост № 442 от 17.06.1999 г., след
закриването на филиала да се използва в съответствие с чл. 45, ал. 2 от Закона за народната
просвета.
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2. Материално-техническите и дидактическите
материали да се предоставят с приемно-предавателен протокол за стопанисване и съхранение
от директора на ЦДГ № 18 „Щастливо детство“,
Видин.
3. Задължителната документация и документите, които се водят и съхраняват във филиала
по изискванията на Наредба № 4 от 2003 г. на
МОН за документите в системата на народната
просвета, да се приемат и съхраняват от директора на ЦДГ № 18 „Щастливо детство“, Видин.
4. Документите с изтекъл срок на съхранение
по изискванията на посочената в т. 3 от тази
заповед наредба след оценка от специалисти от
Държавния архив – Видин, да преминат на съхранение в Държавния архив – Видин.
5. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база и да се изготвят
приемателно-предавателни протоколи.
6. Децата от закрития филиал да бъдат пренасочени съгласно чл. 20а, ал. 1 от Закона за
народната просвета.
7. Трудовоправните отношения на служителите
и учителите от закрития филиал да се уредят при
стриктно спазване на разпоредбите на Кодекса
на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Венци Пасков – заместник-кмет „Хуманитарни
дейности и социална политика“ на Община Видин.

1830

Кмет:
О. Ценков

29. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29 февруари 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
10 595 955
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 864 060
Инвестиции в ценни книжа
25 163 225
Всичко активи:
38 623 240
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
12 209 586
Задължения към банки
13 426 921
Задължения към правителството
и бюджетни организации
6 102 233
Задължения към други депозанти
814 292
Депозит на управление „Банково“
6 070 208
Всичко пасиви:
38 623 240
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29 февруари 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
38 749
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 088 705
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Дълготрайни материални и
нематериални активи
141 960
Други активи
14 506
Депозит в управление „Емисионно“ 6 070 208
Всичко активи:
8 354 128
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 496 318
Други пасиви
176 283
Всичко задължения:
3 672 601
Основен капитал
20 000
Резерви
4 625 660
Неразпределена печалба
35 867
Всичко собствен капитал:
4 681 527
Всичко пасиви:
8 354 128
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Т. Цветкова
1677
10. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурси
по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за: професори по
научна специалност „Архитектура на сградите,
конструкции, съоръжения и детайли“ към катедра
„Обществени сгради“ – един, със срок 3 месеца;
по научна специалност „Теория и история на
архитектурата“ към катедра „История и теория
на архитектурата“ – един, със срок 3 месеца; по
научна специалност „Строителни конструкции
(стоманобетонни конструкции)“ към катедра
„Масивни конструкции“ – един, със срок 3 месеца;
по научна специалност „Строителни материали
и изделия и технология на производството им“
към катедра „Строителни материали и изолации“ – един, със срок 2 месеца; по научна специалност „Методи за контролиране и изпитване на
материали, изделия и апаратура (отрасъл строителство)“ към катедра „Строителни материали и
изолации“ – един, със срок 2 месеца; по научна
специалност „Хидротехническо строителство“
към катедра „Хидротехника“ – един, със срок 2
месеца; главен асистент по научна специалност
„Строителни конструкции (метални конструкции)“
към катедра „Метални, дървени и пластмасови
конструкции“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, София, бул. Хр. Смирненски 1, тел.
02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.
1604
67. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за главни асистенти в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност: „Патофизиология“ към катедра
„Патологична физиология“ на Медицинския факултет – двама; „Обща медицина“ за секция „Обща
медицина“ на катедра „Здравен мениджмънт,
икономика на здравеопазването и обща медицина“ на Факултета по обществено здраве – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил
Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
1609
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17. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН,
София, обявява конкурс за академична длъжност
главен асистент по научна специалност 01.06.23
Имунология, професионално направление 4.3.
Биологически науки, област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе
73, тел. 872 00 18.
1619
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София,
обявява конкурс за академични длъжности по
професионално направление 4.3. Биологични
науки: главни асистенти по: Екология опазване
на екосистемите (02.22.01) за нуждите на ИГ
„Кръвни паразити по птици“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – един; Екология
опазване на екосистемите (02.22.01) за нуждите
на секция „Флора и растителност“, отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“ – един,
двата със срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към кандидатите и документите по
конкурса са публикувани на сайта на института:
www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар
на ИБЕИ (тел. 0884606814, e-mail: sgrozeva@gmail.
com). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ, бул. Цар Освободител 1, София.
1678
72. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурси за: доценти по: област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Осигурителна техника и системи) – един; област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (Международен транспорт) – един; област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация (Взаимодействие меж ду видовете
транспорт) – един; асистенти: област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика (Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта) – двама; 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.
1620

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от Костадин Тодоров Костадинов и
Иван Стефанов Трифонов, и двамата от София,
ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4, на Решение № 55-20-2
от 8.09.2015 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, с което се одобрява на основание чл. 21,
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ал. 1 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ изменение
на ПУП – план за регулация на кв. 16, 17 и 18
на територията на кв. Крайморие, гр. Бургас, с
което се променя трасето на обслужваща улица
между о.т. 24, о.т. 26, о.т. 27 и о.т. 28, промяна
границите на УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ VІІ и УПИ
VІІ в кв. 17 и обособяване на УПИ ХІ, УПИ ХІІ,
отреден „за археология“ и УПИ ХІІІ; отпадане на
предвидената тупикова улица от о.т. 6 до о.т. 7,
промяна границите на УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ
VІ в кв. 16 и обособяване на УПИ ХХVІ, УПИ
ХХVІІ и УПИ ІІ, отреден „за археология“ – публична общинска собственост, в кв. 16, промяна на
бордюрните линии на главна улица от о.т. 2, о.т. 5
до о.т. 9, о.т. 4 до о.т. 10, като за достъп до УПИ
V, кв. 16, се обособява алея с усилена настилка, с
широчина 4 м, в обвръзка с уличната мрежа, при
о.т. 12, промяна границите на УПИ VІ и УПИ V,
съгласно приложения проект за изменение. По
оспорването е образувано административно дело
№ 2342/2015 г., което е насрочено за 19.04.2016 г.
от 10,30 ч.
1738
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор при Районна прокуратура – Пазарджик – Елена Попова, подаден
против Решение № 134, взето с протокол № 5 от
редовно заседание на Общинския съвет – гр. Септември, проведено на 28.01.2016 г. По протеста е
образувано адм. дело № 120/2016 г.
1818
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор при Районна прокуратура – Пазарджик – Елена Попова, подаден
против Решение № 137, взето с протокол № 5 от
редовно заседание на Общинския съвет – гр. Септември, проведено на 28.01.2016 г. По протеста е
образувано адм. дело № 121/2016 г.
1817
Административният съд – Пазарджик, І състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурора при Районна прокуратура – Пазарджик, Елена Попова, подаден против Решение
№ 141 от 28.01.2016 г., взето с протокол № 5 на
Общинския съвет – гр. Септември. По оспорването е образувано адм. д. № 123/2016 г. по описа
на Административния съд – Пазарджик, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 24.03.2016 г. от 11,30 ч.
1530
Административният съд – Пловдив, IX състав,
призовава Мариян Йорданов Шишков с последен известен адрес Пловдив, ул. Бунтовнишка
15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
20.04.2016 г. в 13 ч. като заинтересована страна
по адм.д. № 3257/2015 г., заведено от Надежда
Галинова Арабаджиева-Чонова, по жалба по
ЗКИР против началника на СГКК – Пловдив.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
1737
Административният съд – София-град, второ
отделение, 33 състав, съобщава, че по жалба на
Даринка Милушева Христова срещу Решение
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№ 542 от 23.07.2015 г. на Столичния общински
съвет за одобряване на ПУП – ИПРЗ на „НПЗ
Илиянци-запад“ и ж.к. Илиянци в обхвата на
бул. Рожен от жп линия „Биримирци – Волуяк“
до Северна скоростна тангента, район „Надежда“,
Столична община, в частта му по отношение
на плана за регулация и застрояване на УПИ
І-2021, кв. 32, и улица от о.т. 181 до о.т. 87г е
образувано адм. дело № 703/2016 г. по описа
на съда. Всички заинтересовани лица могат да
се конституират като ответници в настоящото
производство с подаване на заявление до съда
в едномесечен срок от деня на обнародването
„Държавен вестник“.
1531
Административният съд – София-град, второ
отделение, 29 състав, съобщава на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ, че по жалба на кмета на район
„Средец“ на Столична община против Решение
№ 540 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на Столичния общински съвет в частта му относно
кв. 398 и кв. 480 по графичната част на оспорения
акт (ДВ, бр. 78 от 2015 г.) е образувано адм. дело
№ 1161/2016 г. по описа на същия съд, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.04.2016 г. от 9,30 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото
в едномесечен срок от деня на обнародването
в „Държавен вестник“ при подадено заявление
съгласно чл. 218, ал. 5 – 8 ЗУТ.
1819
Административният съд – София-град, съобщава, че по постъпила жалба на арх. Весела
Тончева Веселинова от София срещу Решение
№ 365 от 26.06.2015 г. на Столичния общински
съвет относно приетата Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и
другите възпоменателни знаци на територията на
Столична община (Решение № 155 по протокол
№ 102 от 8.03.2007 г.) е образувано адм. дело
№ 7489/2015 г. по описа на Административния
съд – София-град, ХІI тричленен състав, насрочено за 3.06.2016 г. от 13,30 ч.
1820
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, ХII състав, съобщава на Самер Мохамед
Мобайед с постоянен адрес Варна, ул. Искър, бл.
39, вх. А, ет. 3, ап. 8, и с настоящ адрес Руска
федерация, че следва да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
съда, за да получи преписи от исковата молба и
приложенията по гр.д. № 2547/2015 г. по описа
на съда, заведено от Натали Самер Мобайед. В
случай че не се яви в указания срок, делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1610
Районният съд – гр. Исперих, гражданска колегия, ІV състав, призовава Назие Ахмед Алиш
с последен адрес област Разград, гр. Исперих,
ул. Скът 34, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 26.04.2016 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр. д. № 916/2015 г., заведено от Хамдие А. Сали.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
1532
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Провадийският районен съд призовава Баки
Нарлъ с нерегистриран адрес в Република България, да се яви в съда на 20.04.2016 г. в 11,40 ч.
като ответник по гр.д. № 722/2015 г., заведено от
Фатме Бедриева Алишева. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1736
Софийският районен съд, 58 състав, призовава
Огнян Борисов Бояджийски, роден на 1.12.1945 г.,
хърватски гражданин, с неизвестен адрес, да се
яви в съда за получаване на книжа като ответник по гр. д. № 24372/2015 г., заведено от Стефан
Цанков Цанев, Клавдия Цанева Патрикова и
Мартин Цанков Цанев, за иск за делба.
1603
Районният съд – гр. Тервел, призовава Мустафа Джебеджи, роден на 15.03.1934 г. в Добрич,
живущ в Република Турция, сега с неизвестен
адрес, Фатмагюл Хаджъоглу, родена на 9.02.1932 г.
в Добрич, живуща в Република Турция, сега с
неизвестен адрес, Сабри Джебеджи, роден на
25.05.1968 г. в Добрич, живущ в Република Турция,
сега с неизвестен адрес, Нуртен Йозтюрк, родена
на 20.02.1966 г. в Добрич, живуща в Република
Турция, сега с неизвестен адрес, и Хюсейин Джебеджи, роден на 13.11.1936 г. в Добрич, живущ в
Република Турция, сега с неизвестен адрес, да
се явят в съда на 11.04.2016 г. в 10 ч. като ответници по гр.д. № 9/2016 г., заведено от Гюрсел
Хаккъ Ахмед и Мехрибан Мюджелит Ахмед за
връчване на искова молба с указания по чл. 131
ГПК. Ответниците да посочат съдебни адреси, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1821
Районният съд – Царево, уведомява Лариса
Леонидовна Патарева, гражданка на Руската федерация, родена на 25.04.1950 г., без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България,
че срещу нея е заведено гр.д. № 18/2016 г. по
описа на РС – Царево, от Петър Георгиев Патарев на основание чл. 49 СК. Исковата молба и
приложенията към нея могат да бъдат получени
в деловодството на съда на адрес: гр. Царево,
ул. Крайморска 26, в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
Указва на лицето, че ако не се яви в указания
срок да получи съдебните книжа и не посочи
съдебен адрес, на който да бъдат връчвани съобщенията, производството ще се гледа по реда
на чл. 48, ал. 2 ГПК, като на ответницата Лариса
Леонидовна Патарева ще бъде назначен особен
представител.
1556
Пловдивският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на „Градски транспорт Пловдив“ – АД,
в несъстоятелност, ЕИК 825256346, Пловдив,
ул. Димитър Стамболов 2, да се явят по т.д.
№ 72/2016 г. по описа на ПОС, ХVI с., за съдебно
заседание, което ще се проведе на 29.03.2016 г.
от 16 ч. в зала № 8 на Окръжния съд – Пловдив,
Съдебна палата, бул. Шести септември 167, на
искане от 8.02.2016 г. на Ангел Николов Батаклиев
от Пловдив, за отмяна решение на събранието
на кредиторите на „Градски транспорт Пловдив“ – АД, в несъстоятелност, ЕИК 825256346,
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Пловдив, проведено на 1.02.2016 г., както следва:
„Дава разрешение на синдика Николай Георгиев
Митов да извърши продажба по реда на чл. 639б
ТЗ на обособени части от имуществото на несъстоятелния длъжник, посочени в молбата му
с вх. № 37180 от 29.12.2015 г., и допълнително
включени и разширени в становището му пред
днешното събрание на кредиторите.“
1583
Софийск и ят окръжен съд обявява, че е
образувано гр.д. № 889 по описа за 2015 г. по
искане на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество чрез председателя Пламен Георгиев Димитров с адрес за призоваване:
София, бул. Княз Александър Дондуков 9, ет. 5,
по чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ срещу Ивайло
Иванов Главинков с адрес: София, район „Средец“, ул. Светослав Тертер 45, Мария Иванова
Добрева-Бисерова с адрес: София, район „Средец“, ул. Светослав Тертер 45, и „Солари Елов
дол“ – ЕООД, ЕИК 200502396, със седалище и
адрес на управление: София, район „Изгрев“,
ул. Тинтява 13Б, ет. 6, представлявано от управителя Ивайло Иванов Главинков, за отнемане
в полза на държавата следното имущество на
обща стойност 4 081 099,21 лв.:
От Ивайло Иванов Главинков на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
· равностойността на 100 дяла на стойност
5000 лв., притежавани от Ивайло Иванов Главинков в капитала на „Солари Елов дол“ – ЕООД, с
ЕИК 200502396, със седалище и адрес на управление: област Перник, община Земен, с. Еловдол, и
адрес за кореспонденция: София, район „Изгрев“,
ул. Тинтява 13Б, ет. 6, управител Ивайло Иванов
Главинков;
· равностойността на 50 дяла на стойност
5000 лв., притежавани от Ивайло Иванов Главинков в капитала на „Гилс“ – ЕООД, с ЕИК
113511992, със седалище и адрес на управление:
София, район „Изгрев“, ул. Тинтява 13Б, ет. 6,
управител Ивайло Иванов Главинков;
· равностойността на 100 дяла с номинал
50 лв. всеки на стойност 5000 лв., притежавани от
Ивайло Иванов Главинков в капитала на „Гечев
соларс“ – ЕООД, с ЕИК 200502777, със седалище
и адрес на управление: София, район „Изгрев“,
ул. Тинтява 13Б, ет. 6, управител Ивайло Иванов
Главинков;
· пазарната стойност на 9 дяла в размер
на 105 485,85 лв. (при номинал 100 лв. на дял),
притежавани от Ивайло Иванов Главинков в
капитала на „Марвик – Лисово“ –  ООД, с ЕИК
200703285, със седалище и адрес на управление:
София, ж.к. Изток, бл. 22, вх. А, ет. 1, управител
Владимир Любчов Аличков;
· равностойността на 200 дяла на стойност
200 лв., притежавани от Ивайло Иванов Главинков
в капитала на „Тракия енерджи“ – ООД, с ЕИК
201070644, със седалище и адрес на управление:
област Хасково, община Свиленград, Свиленград,
ул. Граничар 51, управител Костадин Георгиев
Димитров;
· сумата в размер 10 000 лв., представляваща
направени касови вноски през 2010 г. и 2013 г.
по спестовен влог № BG87UNCR70004519636098
в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Ивайло Иванов Главинков;
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· су мата в размер 4758 л в., п редс та вл яваща направени касови вноски през 2009 г.,
2 010 г. и 2 011 г. по ра зп ла щат ел на сме т к а
№ BG36BPBI79421075504301 в левове в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ивайло Иванов
Главинков;
· сумата в размер 1000 лв., представляваща
направена касова вноска през 2012 г. по разплащателна сметка № BG09BPB179421075504302 в
левове в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Ивайло Иванов Главинков;
· сумата в размер 2746 лв., представляваща
направени касови вноски през 2009 г. и 2012 г.
по спестовен влог № BG95BPB179424075504301 в
левове в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Ивайло Иванов Главинков;
· сумата в размер 500 лв., представляваща
направена касова вноска през 2010 г. по картова
сметка № BG39UNCR76301076074955 в левове в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ивайло
Иванов Главинков;
· сумата в размер 688,11 лв., представляв а щ а н ач ис лен и л и х ви по с пе с т ов ен в лог
№ BG87UNCR70004519636098 в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ивайло Иванов
Главинков;
· сумата в размер 39 116,60 лв., представляваща направена касова вноска през 2012 г. по
спестовен влог № BG32UNCR70004519446289 в
евро в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Ивайло Иванов Главинков;
· с у мат а в ра змер 2 577,2 5 л в., п р едс т авляваща начислени лихви по спестовен влог
№ BG32UNCR70004519446289 в евро в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ивайло Иванов
Главинков;
· сумата в размер 1955,83 лв., представляваща направена касова вноска през 2012 г. по
сметка в „Капитал Банка“ – А Д, Скопие, с
№ 330140204440094 в евро, с титуляр Ивайло
Иванов Главинков;
· сумата в размер 2858,30 лв., представляваща
начислени лихви по сметка в „Капитал Банка“ – АД, Скопие, с № 330140204440094 в евро, с
титуляр Ивайло Иванов Главинков;
· сумата в размер 344,30 лв., представляваща начислени лихви по депозитна сметка
№ BG84UNCR700025198499523 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ивайло Иванов Главинков;
· сумата в размер 401,54 лв., представляваща начислени лихви по депозитна сметка
№ BG39UNCR70002519823852 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ивайло Иванов Главинков;
· сумата общо в размер 121 117,21 лв., предоставена в заем на „Тауърс Инвест“ – ООД, както
следва: през 2011 г. в размер 40 117,21 лв.; през
2012 г. в размер 75 000 лв.; през 2013 г. в размер
6000 лв.;
· сумата в размер 43 200 лв., предоставена в
заем на „Солар Проджектс“ – ЕАД, през 2010 г.
и платени лихви по заема;
· сумата общо в размер 755 858,98 лв., предоставена в заем на „Агророуд“ – ООД, както
следва: през 2011 г. в размер 710 858,98 лв.; през
2012 г. в размер 45 000 лв.;
· сумата в размер 8116,69 лв., представляваща
касова вноска по предоставен заем на „Агророуд“ – ООД, през 2012 г.;
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· сумата общо в размер 329 856,59 лв., предоставена в заем на „Марвик – Лисово“ – ООД,
през 2011 г.;
· сумата в размер 39 000 лв., представляваща
върнат заем на „Солар Вижън“ – ЕООД, през
2011 г.;
· сумата в размер 2340,84 лв., представляваща
платени лихви по предоставен заем на Борислав
Емилов Гаврилов през 2011 г.;
· стойността на 1 акция на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, в размер 146 лв.
На основание чл. 63, ал. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ:
· сумата в размер 35 227,50 лв., представляваща
паричната стойност на 21,35 % идеални части от
придобития недвижим имот – апартамент № 4, с
идентификатор № 68134.107.121.1.4, намиращ се в
София, район „Средец“, ул. Мизия 2.
На основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
· равностойността на 50 дяла на стойност 17 500
евро, или 34 227 лв., притежавани от Ивайло
Иванов Главинков в капитала на ,,Towers Inwest“
GmBH ЛГауърс Инвест“ – ООД, фирмен № FN
309681р, със седалище и адрес на управление:
„Линиенгасе“ 50-52/2/9, 1060 Виена, с капитал
35 000 евро и управител Борислав Божков;
· сумата в размер 19 700,05 лв., представляваща
направени касови вноски през 2010 г. и 2013 г.
по спестовен влог № BG87UNCR70004519636098
в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Ивайло Иванов Главинков;
· сумата в размер 53 620 лв., предоставена в
заем на „Инниммо Солар“ – ЕАД, през 2010 г.;
· сумата в размер 151 576,83 лв., предоставена
в заем на „Тауърс Инвест“ – ООД, през 2010 г.;
· сумата в размер 195 583 лв., предоставена в
заем на Пенко Владимиров Пенков през 2010 г.;
· сумата в размер 78 028 лв., предоставена в
заем на Борислав Емилов Гаврилов през 2010 г.;
– сумата в размер 78 028 лв., предоставена в
заем на „Адико Пропърти Мениджмънт“ – ООД,
през 2010 г.;
· сумата в размер 50 000 лв., предоставена в
заем на „Брилянтин клуб“ – ООД, през 2010 г.;
· сумата в размер 19 663,91 лв., представляваща върнат заем и лихви от Валери Маринов
Вълчев през 2010 г.
На основание чл. 70 във връзка с чл. 72, чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
· сумата от продажбата на 25 000 обикновени поименни акции с право на глас в размер
35 354,45 лв. (при номинал 1 лв. на акция), притежавани от Ивайло Иванов Главинков в капитала
на „Инниммо солар“ – ЕАД, с ЕИК 200973494.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
· сумата, заплатена по банков път, за придоби ва не на д ру жес т вен и д я лове в размер
938 652,23 лв. в капитала на „Агророуд“ – ООД,
с ЕИК 104592290;
· сумата от продажбата на 25 дяла в размер
293 016,15 лв. (при номинал 100 лв. на дял), притежавани от Ивайло Иванов Главинков в капитала
на „Марвик – Лисово“ – ООД, с ЕИК 200703285;
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· сумата от продажбата на 17 дяла в размер
1700 лв. (при номинал 100 лв. на дял), притежавани от Ивайло Иванов Главинков в капитала на
„Солар Вижън“ – ООД, с ЕИК 175353289;
· сумата от продажбата на 209 обикновени
поименни акции в размер 82 000 лв., притежавани от Ивайло Иванов Главинков в капитала
на „Фри енерджи медия“ – АД, с ЕИК 201260412;
· сумата от продажбата на 13 125 обикновени поименни акции с право на глас в размер
13 125 лв., притежавани от Ивайло Иванов Главинков в капитала на „Солар Проджектс“ – ЕАД,
с ЕИК 200289681;
· сумата в размер 48 309 лв., получена от
продажбата на лек автомобил, марка „Мерцедес“,
модел „Виано 3.0“, с peг. № СА 4319 РА, рама
№ WDF63981113295932, двигател № 64299040306957.
На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
· сумата в размер 9000 лв., представляваща
направена касова вноска от Ивайло Главинков
през 2010 г. по сметка на „Инниммо солар“ – ЕАД;
· сумата в размер 45 000 лв., представляваща
направена касова вноска от Ивайло Главинков през 2011 г. по сметка на „Солари Елов
дол“ – ООД.
От Мария Иванова Добрева-Бисерова на основание
чл. 64, т. 1 във връзка с чл. 71 ЗОПДНПИ:
· Масивна двуетажна вилна сграда (тип „Кристина 2“), състояща се на първия етаж от входно
антре, тоалетна, килер, кухня, дневна и стълбище
към втория етаж; на втория етаж, състоящ се от
две спални, два балкона и стълбище към първия
етаж, със застроена площ 66,63 кв. м и с разгъната застроена площ 152 кв. м и гараж към нея,
построен в прилежащия към вилата поземлен
имот, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване с площ 0,890 дка, намиращ се в
землището на гр. Долна баня, ЕКАТТЕ 22006,
община Долна баня, местността Яйкъна, Софийска област, съставляващ имот № 118136, при
граници и съседи: имот № 118135 – индивидуално
застрояване на „Голф Клуб Ибър“ – АД, имот
№ 000669 – полски път на „Голф Клуб Ибър“ – АД,
имот № 118072 – пасище, мера на „Голф Клуб
Ибър“ – АД, имот № 000673 –   полски път на
Община Долна баня, имот № 118056 – полски
път на „Голф Клуб Ибър“ –  АД, който имот е
образуван от имот № 118053 и е идентичен с поземлен имот № 118053-V по плана за земеразделяне,
целият с площ 890 кв. м, при граници и съседи
на имота: ПИ № 118053-IV, улица и ПИ № 118072,
ведно със съответното право на строеж върху
поземления имот, в който е построена сградата,
включващо право на ползване на прилежащия
към вилата поземлен имот. Недвижимият имот е
собственост на Мария Иванова Добрева-Бисерова
в качеството на наследник на Дорка Делчева
Добрева. Пазарната стойност към настоящия
момент – 117 400 лв.
От „Солари Елов дол“ – ЕООД: на основание
чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62
ЗОПДНПИ:
· сумата в размер 281 000 лв., представляваща
част от отчетената касова наличност на „Солари
Елов дол“ – ООД, по ГФО към 31.12.2011 г.
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Указва на третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, че могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред Софийския окръжен съд в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Делото е насрочено за 19.05.2016 г.
от 14 ч.
1729
Ловешкият окръжен съд обявява, че е образувано гр.д. № 549/2015 г., насрочено за 22.06.2016 г.
от 10,30 ч. по предявен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, София,
бул. Дондуков 9, ет. 5, иск с правно основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във връзка с
§ 5 ЗОПДНПИ срещу: Пламен Георгиев Пенев
с постоянен адрес Търговище, кв. Запад 41, вх.
Б, ет. 2, ап. 6, и настоящ адрес София, район
„Витоша“, ул. Казбек 12, вх. Б, ап. 12; Екатерина
Петкова Матеева-Пенева с постоянен и настоящ
адрес София, район „Витоша“, ул. Казбек 12, вх. Б,
ап. 12, и „Мейк – 99“ – ЕООД, ЕИК 110538774, седалище и адрес на управление с. Рибарица, община
Тетевен, област Ловеч, ул. Пангарата 1, представлявано от Екатерина Петкова Матеева-Пенева,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 4 809 790,07 лв.:
От Пламен Георгиев Пенев на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 27 500 лв., представляваща
равностойността на 2750 дружествени дяла по
10 лв. всеки един от тях, вложена при увеличаването на капитала на „Мейк – 98“ – ООД, ЕИК
121593957, собственост на Пламен Георгиев Пенев.
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща
равностойността на 50 дружествени дяла по
50 лв. всеки един от тях от капитала на „Култ
гурме“ – ООД, ЕИК 175459350, собственост на
Пламен Георгиев Пенев.
– Сумата в размер 400 лв., представляваща равностойността на 40 дружествени дяла
по 10 лв. всеки един от тях от капитала на
„Паф – 2014“ – ООД, собственост на Пламен
Георгиев Пенев.
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
равностойността на 50 дружествени дяла по
10 лв. всеки един от тях от капитала на „Корен – 2014“ – ООД, собственост на Пламен Георгиев Пенев.
– Сумата в размер 45 267,13 лв., представляваща правото на вземане от даден заем на „Култ
гурме“ – ООД, ЕИК 175459350.
– Сумата в общ размер 421 122,94 лв., представляваща правото на вземане от дадени заеми
на „Мейк – 99“ – ЕООД, ЕИК 110538774, през
2013 г. и 2014 г.
От Пламен Георгиев Пенев на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 2500 лв., получена при продажбата на дружествен дял на стойност 2500 лв.
от „Галиканея“ – ООД, ЕИК 202932941.
От Екатерина Петкова Матеева-Пенева на основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.):
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 50 дружествени дяла по
100 лв. всеки един от тях от капитала на „Капене“ – ЕООД, собственост на Екатерина Пенева.
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– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 50 дружествени дяла по
100 лв. всеки един от тях от капитала на „Плакат – 2007“ – ЕООД, собственост на Екатерина
Пенева.
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на придобитите 50 дружествени
дяла от капитала на „Шардоне“ – ЕООД, собственост на Екатерина Пенева.
– Недвижим имот, намиращ се в с. Рибарица,
област Ловеч, а именно: урегулиран поземлен имот
с площ 878 кв. м, съответстващ на парцел XXIII,
пл. № 362 в кв. 56 по подробния устройствен план
на с. Рибарица, област Ловеч, от 1964 г., и съгласно
Заповед № 33 от 1995 г. на кмета на община Тетевен, област Ловеч, при граници и съседи: улица,
поземлен имот XXIV-362 на наследници на Тота
Александрова Вуткова, долчина и поземлен имот
ХХН-362 на наследници на Лала Александрова
Лалева, за сумата 3170 лв. Данъчната оценка на
имота е 3160,80 лв. Съпругата на проверяваното
лице – Екатерина П. Матеева-Пенева, купува
имота с нотариален акт за покупко-продажба
№ 54, том 1, нотариално дело 14 от 14.11.2005 г.,
вписан в Агенцията по вписванията, СВ – Тетевен,
с вх. peг. № 78, акт № 16, том 1, дело № 18/2005 г.
Пазарната стойност на описания недвижим имот
към настоящия момент е 43 000 лв.
От Пламен Георгиев Пенев на основание чл. 10
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– Недвижим имот, намиращ се в София,
Столична община, район „Витоша“, кв. Павлово – Бъкстон, ул. Казбек 1, а именно: жилище – апартамент № В-П-1, разположен на втория
етаж в секция (вход) „В“ на изградената и приета
с разрешение за ползване на посочения по-горе
адрес в София масивна жилищна сграда с гаражи
и магазини, състояща се от четири секции („А“,
„Б“, „В“, „Г“), със застроена площ на този имот
85,24 кв. м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс,
две спални, баня-тоалетна, втора тоалетна, две
тераси и антре, при съседи: от запад – вътрешен
двор, от север – апартамент „В-II-2“ и стълбище,
от изток – ул. Казбек, от юг – апартамент „Б-П-2“,
ведно с принадлежащото му избено помещение,
мазе № В-И-1 в сутерена на жилищната сграда, с
площ 6,07 кв. м, при съседи на това помещение:
избено помещение № 2, коридор към ул. Казбек,
абонатна станция, подземен гараж № 12, и ведно
със съответстващите на апартамента 1,330 %
идеални части от общите части на жилищната
сграда и също толкова процента идеални части
от правото на строеж върху терена, върху който същата е изградена, описан по депозирани
доказателствен нотариален акт и скица като
урегулиран поземлен имот (парцел) Х-95-а, 95-6
в квартал № 258, по плана на гр. София, местността Павлово – Бъкстон, с площ 2120 кв. м,
при съседи: бул. Цар Борис III, ул. Казбек, ул.
Белмекен и УПИ (парцели) IX-96 и I-564. Данъчната оценка на имота е 46 933 лв. съгласно
приложеното удостоверение за данъчна оценка
№ 17-0019-8100 от 16.12.2005 г. на СО, дирекция
„ПАМДТ“ – „Витоша“. Имотът е придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 50, том 2,
нотариално дело № 222 от 23.12.2005 г., вписан в
Агенцията по вписванията, СВ – София, с вх. peг.
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№ 72437, акт № 54, том 216, дело № 54198/2005 г.
Пазарната стойност на описания недвижим имот
към настоящия момент е 144 000 лв.
На основание чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД (отм.) да
се обявят сделките за недействителни по отношение на държавата, с които проверяваното лице
и съпругата му са отчуждили с нотариален акт
за покупко-продажба № 68, том 5, нотариално
дело № 731 от 16.11.2006 г. и нотариален акт за
учредяване право на строеж върху недвижим
имот № 69, том 5, нотариално дело № 732 от
16.11.2006 г., описаните по-долу недвижими имоти,
представляващи хотелски комплекс – тяло (блок) 1
и тяло (блок) 2, изградени в урегулиран поземлен
имот, отреден за рекреационен комплекс, с площ
14,914 дка, който по скица № 214 от 27.10.2003 г.
на кметство – с. Рибарица, съответства на парцел II, в кв. 55 по подробния устройствен план
на с. Рибарица, област Ловеч, от 1964 г., Заповед
№ 33 от 1995 г. и Заповед № 189 от 24.06.2003 г.
на кмета на община Тетевен, област Ловеч, с
която е одобрен план за изменение на подробния устройствен план – план за регулация, за
обединяване в един общ парцел урегулирани
поземлени имоти VIII-364, VII-364, V-730, IV-730,
II-369, III-369, ХIII-364, XIV-730, XV-730, XVI-369,
XVII-369, XXI-730 и ХХ-369 в кв. 55 и 56 на с. Рибарица, при граници и съседи на имота: улици
от две страни, улица тупик, УПИ XVIII-376 на
Тони Красимиров Конов, УПИ ХХII-362 на Лала
Александрова Лалева и долчина, собственост на
Пламен Георгиев Пенев и Екатерина П. МатееваПенева, а именно:
Тяло (блок) 1, състоящо се от:
Сутерен: склад чисто бельо – 19,5 кв. м, склад
мръсно бельо – 10,6 кв. м, пералня – 20,5 кв. м,
сушилня – 38,3 кв. м, склад препарати – 5,2 кв. м,
машинно – 9,85 кв. м, агрегат – 21,7 кв. м, главно
ел. табло – 5,6 кв. м, работилница – 18,23 кв. м,
бойлерно – 17,21 кв. м, котелно – 24,62 кв. м,
коридор – 73,8 кв. м.
Първи етаж (кота 0.00): билярд – 31,3 кв. м,
управител – 37,82 кв. м, канцелария – 20,47 кв. м,
стая за почивка – 12,92 кв. м, АТС – 2,96 кв. м,
с ейф – 4,77 к в. м , ба г а ж – 9, 3 к в. м , коридор – 23,72 к в. м, счетоводство – 21,28 к в. м,
WC – 12,34 кв. м, фоайе – 252 кв. м, конферентна
зала – 83,31 кв. м, складове – 2 бр. – 23,1 кв. м, детска занималня – 42,3 кв. м, лоби бар – 70,15 кв. м,
склад към бара – 6 кв. м, каса – 13 кв. м.
Втори етаж (кота 4.20): стая – 20,31 кв. м,
WC и баня – 3,56 кв. м, антре – 4,87 кв. м, стаи
5 бр. – 92,5 кв. м, бани – 5 бр. – 19,5 кв. м, антре – 5 бр. – 20 кв. м, тераси – 5 бр. – 30 кв. м,
стаи – 2 бр. – 30,5 кв. м, WC и бани – 2 бр. – 8 кв. м,
антре – 2 бр. – 7,6 кв. м, галерия – 79,74 кв. м,
д н е в н а – 18 , 6 4 к в. м , с п а л н я – 18 ,7 к в. м ,
WC и ба н я – 3,9 к в. м , а н т р е – 3,93 к в. м ,
ста я – 39,04 к в. м, ан т ре – 6,49 к в. м, WC и
баня – 3,95 кв. м.
Трети етаж (кота 7.00): стая – 20,31 кв. м,
WC и ба н я – 3,56 к в. м, а н т ре – 4,87 к в. м,
стаи – 5 бр. – 92,5 кв. м, бани – 5 бр. – 19,5 кв. м,
антре – 5 бр. – 20 кв. м, тераси – 5 бр. – 30 кв. м,
стаи – 2 бр. – 30,5 кв. м, WC и бани – 2 бр. – 8 кв. м,
антре – 2 бр. – 7,6 кв. м, галерия – 79,74 кв. м,
д н е в н а – 18 , 6 4 к в. м , с п а л н я – 18 ,7 к в. м ,
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WC и ба н я – 3,9 к в. м , а н т р е – 3,93 к в. м ,
ста я – 39,04 к в. м, ан т ре – 6,49 к в. м, WC и
баня – 3,95 кв. м.
Четвърти етаж (кота 9.8): стая и антре – 29 кв. м,
WC и баня – 3,9 кв. м, тераса – 7 кв. м, зала
за ти х и иг ри – 56,82 к в. м, WC – 1,86 к в. м,
ск лад – 2,39 к в. м, коридор – 93 к в. м, дневн а – 18 , 83 к в. м , с п а л н я – 11,6 4 к в. м ,
WC и ба н я – 3,9 к в. м , а н т р е – 3,93 к в. м ,
ста я – 39,04 к в. м, ан т ре – 6,49 к в. м, WC и
баня – 3,95 кв. м, стаи 3 бр. – 55,5 кв. м, бани
3 бр. – 12 кв. м, антре 3 бр. – 11,5 кв. м, тераси
7 бр. – 29 кв. м, с граници на тяло (блок) 1: от
изток, север и юг – терен от УПИ II в кв. 55 на
с. Рибарица, и от изток – тяло (блок) 2. Правото
на строеж се отстъпва за сумата 10 000 лв. (62,5
МРЗ) –   собственост на „Мейк – 99“ – ЕООД,
ЕИК 110538774.
Тяло (блок) 2, състоящо се от:
Сутерен с площ 571 кв. м, в който се намират:
склад – 12,8 кв. м, склад – 18,9 кв. м, склад зеленчуци – 22,7 кв. м, коридор – 22 кв. м, склад кухненски инвентар – 9,1 кв. м, машинно – 3,3 кв. м,
склад зимнина – 24,65 кв. м, ск лад хотелски
инвентар – 24,65 кв. м, коридор – 45 кв. м, фоайе – 19 кв. м, преддверия – 2 бр. по 5,36 кв. м,
тоалетни – 2 бр. по 1,4 кв. м, аусгус – 1,5 кв. м,
писоар – 1,6 кв. м, машинно – 6,8 кв. м, колички – 8,6 кв. м, склад чисто бельо – 5,35 кв. м,
склад мръсно бельо – 2,82 кв. м, сауна – 5 кв. м,
масаж – 8,1 кв. м, тангентор – 8,6 кв. м, СПА
център – 44,3 кв. м, приемно – 24,9 кв. м, рецепция – 4,1 кв. м, съблекални – 5,1 кв. м и 7,5 кв. м,
винарна – 74 кв. м, изба – 35,65 кв. м.
Първи етаж (кота 0.00) със застроена площ
571 к в. м, на кой т о се нам и рат т у рис т и ческо бюро – 16,5 кв. м, гардероб – 11,43 кв. м,
с т ъ л б и щ н а к л е т к а – 1 3 ,7 5 к в . м , к о р и дор – 39,9 кв. м, WC клиенти – 23,06 кв. м, WC
персонал – 5 кв. м, битови – 5,4 кв. м, зала за
зак уск и – 51,5 к в. м, ресторант  – 157 к в. м,
склад – 6,9 кв. м, персонал – 9,8 кв. м, коридор – 4,8 кв. м, склад амбалаж – 9,25 кв. м, склад
сухи продукти – 9,1 кв. м, склад хляб – 3,4 кв. м,
ск ла д д невна да жба – 5,9 к в. м, х ла д и л н ици – 12,26 кв. м, приемно – 12,9 кв. м, стълбищна
клетка – 8,25 кв. м, коридор – 22,6 кв. м, студена
кухня – 10 кв. м, топла кухня – 30,4 кв. м, сервитьорски офис – 16,70 кв. м, умивалня – 8,5 кв. м,
смет – 6,74 кв. м, подготовки – 18,4 кв. м, коридори – 13,83 к в. м, тераса и товарна рампа – 120,6 кв. м.
В т о р и е т а ж (к о т а 4 . 2 0 ) с ъ с з а с т р о ена п лощ 340 к в. м, в кой т о с е на м ират: дневна – 34,23 к в. м, тераса – 36 к в. м,
стая – 16,56 кв. м, WC и баня – 4,2 кв. м, техническо помещение – 10,16 кв. м, коридор – 38,61 кв. м,
с т а я – 21 ,74 к в . м , WC 2 б р. – 7, 5 к в . м ,
стая – 18,1 кв. м, стълбищна клетка – 12,7 кв. м,
камериерски офис – 8,38 кв. м, WC – 1,85 кв. м,
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склад чисто бельо – 9,8 кв. м, склад мръсно бельо – 4,8 кв. м, стаи 4 бр. – 75 кв. м, тоалетни 4
бр. – 16 кв. м, антре – 4 бр. – 15 кв. м.
Т р е т и е т а ж (к о т а 7. 0 0 ) с ъ с з а с т р о ена п лощ 340 к в. м, в кой т о с е на м ират: дневна – 34,23 к в. м, тераса – 36 к в. м,
стая – 16,56 кв. м, WC и баня – 4,2 кв. м, техническо помещение – 10,16 кв. м, коридор – 38,61 кв. м,
с т а я – 21 ,74 к в . м , WC 2 б р. – 7, 5 к в . м ,
стая – 8,1 кв. м, стълбищна клетка – 12,7 кв. м,
камериерски офис – 8,38 кв. м, WC – 1,85 кв. м,
склад чисто бельо – 9,8 кв. м, склад мръсно бельо – 4,8 кв. м, стаи 4 бр. – 75 кв. м, тоалетни 4
бр. – 16 кв. м, антре 4 бр. – 15 кв. м.
Че т вър т и е та ж (ко та 9.8) с ъс зас т роена
площ 250 кв. м, в който се намират: стаи – 3
бр. – 55,5 к в. м, бани – 3 бр. – 12 к в. м, антре – 3 бр. – 11,5 кв. м, тераси – 4 бр. – 27 кв. м,
с т а я – 18 ,03 к в. м , WC и б а н я – 3,7 к в. м ,
стая – 26,64 кв. м, WC и баня – 3,48 кв. м, тераса – 19,2 кв. м, стълбищна клетка – 12,7 кв. м,
камериерски офис – 8,38 кв. м, WC – 1,85 кв. м,
склад чисто бельо – 9,8 кв. м, склад мръсно
бельо – 4,8 кв. м, при граници и съседи на тяло
(блок) 2: от изток, север и юг – терен от УПИ
II в кв. 55 на с. Рибарица, и от запад – тяло
(блок) 1, ведно със съответното право на строеж
върху собствения им УПИ с площ 14 914 кв. м,
съответстващ на парцел II с пл. № 730 в кв. 55
по ПУП на с. Рибарица от 1964 г. и съгласно заповеди № 33 от 1995 г., № 189 от 2003 г. и № 643
от 2005 г., при граници и съседи по скица: шосе
Рибарица – Шипково, път с ос.т.т. 306-386, УПИ
XVIII-376 на „Конов“ – ЕООД, Красимир Конов,
път с ос.т.т. 158-163, общинска долчина и УПИ
XXII-362 на наследници на Лала Александрова
Лалева, собственост на „Мейк – 99“ – ЕООД, ЕИК
110538774, с едноличен собственик и управител
Екатерина Петкова Матеева-Пенева, и същите да
бъдат присъдени в полза на държавата.
При условията на евентуалност е предявен иск
по чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
(отм.) за присъждане в полза на държавата на
сумата, получена от Пламен Пенев и Екатерина
Пенева-Матеева от продажбата на блок 2 на хотела и на сумата, платена за учреденото от тях в
полза на „Мейк – 99“ – ЕООД, право на строеж
по пазарна стойност към момента на отчуждаване на недвижимите имоти и учреденото право
на строеж.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
на основание § 5 от ПЗР на Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона
за отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност (отм.) могат
да предявят своите претенции върху описаното
по-горе имущество в  едномесечен срок считано от датата на обнародване на обявлението  в
„Държавен вестник“.
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