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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР
ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
между Националната здравноосигурителна
каса и Българския зъболекарски съюз за
2016 г.
Днес, 26.02.2016 г., в София между Нацио
налната здравноосигурителна каса, от една
страна, и Българския зъболекарски съюз, от
друга страна, се сключи настоящият договор.
Този договор е национален, защото има
действие на цялата територия на Република
България.
Този договор е рамков, защото определя
здравно-икономически, финансови, медицин
ски, организационно-управленски, информа
ционни и правно-деонтологични рамки, в
съответствие с които се сключват договорите
между НЗОК и изпълнителите на дентална
помощ.
Всички клаузи на този Национален рамков
договор (НРД) са в съответствие с действа
щото българско законодателство. Законите
и актовете в областта на здравеопазването,
здравното осигуряване и свързаните с тях
обществени отношения, с които е съобразен
този НРД, са изброени в приложение № 1.
ОБЩА ЧАСТ
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ
ДОГОВОР
Чл. 1. (1) Предмет на НРД са правата и за
дълженията по оказването на дентална помощ
в рамките на чл. 55 от Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО) на:
1. Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) и районните здравноосигурителни
каси (РЗОК);
2. Българския зъболекарски съюз (БЗС) и
неговите районни колегии;
3. изп ъ лни т ели т е на ден та л на помощ
(ИДП);
4. здравноосигурените лица (ЗОЛ).
(2) Дейности за повишаване на квалифи
кацията на медицински специалисти не са
предмет на НРД.

Г л а в а

в т о р а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПО НРД
Чл. 2. (1) Националната здравноосигури
телна каса има следните права и задължения
по този договор:
1. възлага чрез сключване на договори с
ИДП оказването в полза на ЗОЛ на дентал
на помощ, договорена по вид, обхват, обем,
качество и цена в НРД, съгласно чл. 55,
ал. 2 ЗЗО;
2. осигурява равнопоставеност на ИДП при
сключване на договорите с РЗОК за оказване
на дентална помощ при условията и по реда
на НРД;
3. отказва сключване на договори за оказ
ване на дентална помощ с изпълнители на
такава помощ, които не отговарят на усло
вията, изискванията и реда за сключване на
договори, определени в ЗЗО, Закона за лечеб
ните заведения (ЗЛЗ), Закона за бюджета на
НЗОК за 2016 г. (ЗБНЗОК за 2016 г.) и НРД;
4. упражнява контрол върху оказаната
дентална помощ съгласно ЗЗО и НРД;
5. упражнява контрол за спазване правата
и задълженията на ЗОЛ;
6. изисква, получава от ИДП и обработва
установената документация в сроковете, оп
ределени в НРД;
7. заплаща напълно или частично договоре
ните в НРД цени за извършените и отчетени
дентални дейности;
8. заплаща напълно или частично лекар
ствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуман
ната медицина (ЗЛПХМ), предназначени за
домашно лечение на заболявания, определени
по реда на чл. 45, ал. 4 ЗЗО;
9. поддържа и обработва регистрите и ин
формацията, съдържащи се в информацион
ната система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;
10. предоставя информация на ЗОЛ от
носно мерките за опазване и укрепване на
здравето им;
11. предоставя при поискване информация
по изпълнение на НРД на БЗС;
12. осъществява съвместно наблюдение на
вида, обема и качеството на оказваната ден
тална помощ чрез РЗОК и експерти, посочени
от регионалните структури на БЗС.
(2) Българският зъболекарски съюз има
следните права и задължения по този договор:
1. представлява своите членове при сключ
ване на НРД;
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2. съдейства за спазването и прилагането
на НРД от страна на ИДП;
3. участва чрез свои представители в арби
тражните комисии при условията и по реда
на чл. 75 ЗЗО;
4. предоставя при поискване информация
на НЗОК по прилагането на НРД;
5. осъществява съвместно с РЗОК наблю
дение на вида, обема и качеството на оказ
ваната дентална помощ чрез регионалните
структури на БЗС;
6. ръководствата на БЗС съвместно с НЗОК
осъществяват наблюдение по изпълнението
на НРД;
7. защитава правата и интересите на ИДП
при сключване и изпълнение на договори за
оказване на дентална помощ с НЗОК с от
делните изпълнители.
Чл. 3. Управителят на НЗОК заедно с пред
седателя на БЗС или с упълномощени от него
лица издават съвместно указания, инструкции
и други към изпълнители на дентална помощ
по прилагането и тълкуването на НРД.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗДРАВНО
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 4. Националният рамков договор съз
дава условия за гарантиране и упражняване на
правата на ЗОЛ в съответствие с действащото
законодателство в Република България.
Чл. 5. Всички ЗОЛ имат равни права и
достъп при получаване на дентална помощ
независимо от тяхната раса, народност, етни
ческа принадлежност, пол, произход, религия,
образование, убеждения, политическа при
надлежност, лично и обществено положение
или имуществено състояние.
Чл. 6. Здравноосигурените лица имат права
и задължения съгласно действащото законо
дателство в Република България.
Чл. 7. С правата и задълженията на ЗОЛ
се ползват и лицата, за които се прилагат
схемите за социална сигурност на ЕС, както
и лицата, включени в международни спогодби
за социално осигуряване, по които Република
България е страна.
Чл. 8. Здравноосигурените лица имат право
да подават жалби пред директора на съответ
ната РЗОК, когато не са удовлетворени от
денталните дейности, свързани с оказаната
дентална помощ. Жалбата се подава по реда
на глава втора, раздел X от ЗЗО, като в нея
се описват причините и се посочва най-малко
едно от следните основания:
1. отчетена, но неизвършена дента лна
дейност;
2. качество на денталната помощ, което
не съответства на критериите за качество,
определени в НРД;
3. отказан достъп до медицинска доку
ментация;
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4. получени от изпълнител на дентална
помощ суми без правно основание.
Чл. 9. Националната здравноосигурителна
каса съблюдава спазването на правата и за
дълженията на ЗОЛ от страна на ИДП чрез:
1. включване в медицинската документа
ция, която е неразделна част от този НРД, на
изисквания, гарантиращи спазване правата
на ЗОЛ;
2. приемане, разглеждане и изготвяне на
мотивиран отговор на жалби, подадени от
ЗОЛ до НЗОК;
3. осъществяване на контрол по изпълне
нието на договорите с ИДП.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВИДОВЕ ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЗАКУПУ
ВАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗОЛ
Чл. 10. (1) Националната здравноосигу
рителна каса закупува видовете дентална
помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО по обеми и цени,
договорени в НРД.
(2) Денталната помощ по ал. 1 се определя
като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК,
който е основен и се определя с Наредба № 11
от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК (Наредба № 11 от 2015 г.).
Чл. 11. Денталната помощ по чл. 10, ал. 2
е извънболнична дентална помощ, която
включва първична извънболнична дентална
помощ (ПИДП) и специализирана извънбол
нична дентална помощ (СИДП).
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСОВА РАМК А НА НРД
Чл. 12. (1) Финансовата рамка на НРД
съответства на годишните разходи за здрав
ноосигурителни плащания съгласно чл. 1,
ал. 2 ЗБНЗОК за 2016 г. – 123 000 хил. лв. – за
дентална помощ.
(2) Към финансовата рамка по ал. 1 се
включват допълнително и средствата от ре
зерва в съответствие на чл. 26 ЗЗО в размер
8 000 хил. лв. при условие за договаряне в
настоящия НРД на трета дейност от пакета
по Наредба № 11 от 2015 г. и 2 460 хил. лв.,
прогнозно отклонение от очаквания разход,
предвиден по ЗБНЗОК за 2016 г., които се
разходват с решение на Надзорния съвет
(НС) на НЗОК.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
ПО НРД
Чл. 13. Изпълнители на извънболнична
дентална помощ по НРД могат да бъдат след
ните лечебни заведения по чл. 8, ал. 1 ЗЛЗ:
1. индивидуални практики за първична
дентална помощ;
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2. групови практики за първична дентална
помощ;
3. индивидуални практики за специализи
рана дентална помощ;
4. групови практики за специализирана
дентална помощ;
5. дентални центрове;
6. медико-дентални центрове.
Чл. 14. (1) Изпълнителите на дентална
помощ по НРД извършват в полза на ЗОЛ
договорените от НЗОК дейности.
(2) Лечебните заведения, желаещи да склю
чат договор с НЗОК, могат да кандидатстват
при настоящите условия и ред за извършване
на видове дейности от пакета, за които лечеб
ното заведение е регистрирано в Регионалния
център по здравеопазване (РЦЗ)/ Регионалната
здравна инспекция (РЗИ).
Чл. 15. (1) Изпълнителите на дентална
помощ съобразно нуждите и обема на из
вършваната лечебна дейност могат да нае
мат персонал със съответно образование и
квалификация. Наетите лица могат да бъдат:
1. лекари по дентална медицина, други спе
циалисти с образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „доктор“, участващи
в диагностично-лечебния процес;
2. медицински и немедицински специали
сти с образователно-квалификационна степен
„специалист“ или „бакалавър“ или „магис
тър“ – за извършване на дейности в рамките
на тяхната правоспособност;
3. други лица, извършващи администра
тивни и помощни дейности.
(2) Лекарите по дентална медицина без
придобита специалност могат да извършват
дейности от областите на СИДП в присъст
вие и под ръководство и контрол на лекар по
дентална медицина с придобита специалност,
който извършва дентална дейност в същото
лечебно заведение по договор с НЗОК и носи
отговорност за това.
(3) Лицата по ал. 1, т. 3 не могат да участват
в диагностични, лечебни и рехабилитационни
процедури.
(4) Трудовоправните и приравнените на
тях отношения между ИДП и наетите от тях
лица не са предмет на този НРД.
Г л а в а

с е д м а

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ
НА ДОГОВОРИ ЗА ОК АЗВАНЕ НА ДЕН
ТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 16. (1) Националната здравноосигу
рителна каса сключва договори с лечебни
заведения, които:
1. отговарят на следните общи условия:
а) не са с отнети права да упражняват ме
дицинска професия в Република България – за
лекарите по дентална медицина, които ръково
дят, съответно работят в лечебното заведение;
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б) лекарите по дентална медицина, които
ръководят, съответно работят в лечебните за
ведения, са членове на съответната РК на БЗС;
в) лекари по дентална медицина – граждани
на държави – членки на Европейския съюз,
и други членки на ЕИП, Швейцария, както
и на трети държави, отговарят на условията
на закона и НРД;
г) лекарите по дентална медицина, които
работят в съответното лечебно заведение
за извънболнична помощ, не са членове на
Териториална експертна лекарска комисия
(Т ЕЛК)/ Нац иона лна експер т на лекарска
комисия (НЕЛК);
2. отговарят на специалните условия съглас
но глава седемнадесета от специалната част.
(2) Общите и специалните условия по ал. 1
следва да са налице през цялото време на
действие на вече сключения договор.
Чл. 17. (1) Директорът на РЗОК от името
и за сметка на НЗОК сключва договори за
оказване на дентална помощ с лечебни заведе
ния за извънболнична дентална помощ, които
имат регистрация в РЦЗ/РЗИ на територията,
обслужвана от РЗОК.
(2) Лечебните заведения за извънболнична
помощ могат да сключват договори с НЗОК
за оказване на медицинска помощ на регис
триран по реда на наредбата по чл. 41, ал. 4
и 5 ЗЛЗ втори или следващ адрес на дейност
на територията на РЗИ, различна от РЗИ по
първоначалната регистрация, чрез дирек
торите на РЗОК, на чиято територия имат
месторазположение съответните адреси.
(3) Лечебните заведения за извънболнична
дентална помощ, кандидатстващи за сключ
ване на договор със съответната РЗОК, пред
ставят документите, посочени в специалната
част, глава седемнадесета, раздел І.
Чл. 18. (1) Лечебни заведения, кандидат
стващи за сключване на договор с НЗОК за
оказване на извънболнична дентална помощ,
подават заявления и представят документи в
РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на
НРД съгласно чл. 59а ЗЗО.
(2) При непълнота на представените доку
менти директорът на РЗОК в срок до 7 дни от
установяването є писмено уведомява лечебно
то заведение за това обстоятелство и определя
срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от
подаване на заявлението сключва договор с
изпълнителите, които отговарят на условия
та по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и на критериите
за осигуряване на достъпност и качество на
медицинската помощ по чл. 59в ЗЗО. Ди
ректорът на РЗОК има право да провери на
място в лечебното заведение съответствието
със специалните изисквания, за чието удос
товеряване е предвидена декларация.
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(4) Когато непълнотата е отстранена в оп
ределения от директора на РЗОК срок, който
изтича след срока по ал. 3, договор може да
се сключи и след изтичането му.
Чл. 19. (1) Когато въз основа на оценка на
потребностите и установена недостатъчност
съгласно Националната здравна карта е налице
потребност от дентална помощ, директорът
на РЗОК може да сключва договори и след
изтичане на срока по чл. 18, ал. 3 с лечебни
заведения, които отговарят на изискванията
на закона и НРД.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на РЗОК
сключва договори или издава мотивирани
откази за сключване на договори в срок до
30 дни от подаването на документите. При
установяване на непълнота на представените
документи се прилага чл. 18, ал. 2.
Чл. 20. (1) Типовите индивидуални договори
за ИДП се изготвят от НЗОК и се утвърждават
от управителя на НЗОК.
(2) Предметът на договорите и допълни
телните споразумения, сключени с РЗОК, не
може да се разширява.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато въз
основа на оценка на потребностите и устано
вена недостатъчност съгласно Националната
здравна карта е налице потребност от ден
тална помощ.
Чл. 21. (1) Директорът на РЗОК отказва
да сключи договор при:
1. условие, че лечебното заведение не
отговаря на изисквания на закона, което се
установява от представените документи или
при проверка;
2. липса на някое от настоящите общи или
специални изисквания и условия за сключване
на договор, което се установява от предста
вените документи или при проверка;
3. непълнота на изискуемата документация,
която не е била отстранена в определения срок;
4. невъзможност на съответното лечебно
заведение да осъществява денталната помощ,
за изпълнение на която кандидатства, което
се установява от представените документи
или при проверка;
5. подаване на документи за сключване на
договор извън установения срок по чл. 59а,
ал. 1, независимо от причините за това, с
изключение на случаите по чл. 19;
6. наложена санкция „прекратяване на
договор“.
(2) В случаите по ал. 1, т. 6 директорът на
РЗОК може да сключи договор след изтичане
на 12 месеца от влизане в сила на санкцията
„прекратяване на договор“.
(3) Директорът на РЗОК издава заповед, с
която прави мотивиран отказ за сключване
на договор с ИДП в сроковете по чл. 18 и 19.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава в писмена
форма и съдържа:

ВЕСТНИК
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1. правните и фактическите основания за
издаване на отказа;
2. пред кой орган и в какъв срок отказът
може да бъде обжалван;
3. дата на издаване, подпис на директора
и печат на РЗОК.
(5) Заповедта по ал. 3 се връчва на лицето,
което представлява лечебното заведение, или
се изпраща по пощата с препоръчано писмо
с обратна разписка в срок 7 работни дни от
издаването му.
(6) Заповедта, с която директорът на РЗОК
отказва да сключи договор с изпълнител на
ИДП, подлежи на обжалване съгласно чл. 59б,
ал. 3 ЗЗО по реда на Административнопро
цесуалния кодекс, като оспорването не спира
изпълнението на заповедта.
Г л а в а

о с м а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИ
ТЕЛИТЕ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 22. Изпълнителите на дентална по
мощ осъществяват дейността си съгласно
изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса за
професионална етика на лекарите по дентална
медицина, ЗЛПХМ, подзаконови нормативни
актове и НРД.
Чл. 23. (1) Изпълнителите на дентална
помощ имат право да получат договореното
заплащане за извършените дейности при
условията и по реда на глава седемнадесета.
(2) Изпълнителите на дентална помощ
имат право да получават текуща информация
и съдействие от РЗОК относно възложените
им за изпълнение дейности.
Чл. 24. (1) Изпълнителите на дентална по
мощ нямат право да прилагат диагностични
и лечебни методи, които:
1. не са утвърдени в медицинската прак
тика, противоречат на медицинската наука и
създават повишен риск за здравето и живота
на пациента;
2. водят до временна промяна в съзнанието,
освен ако за прилагането им пациентът е дал
съгласието си или ако са налице обстоятел
ствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.
(2) На лицата, които възпрепятстват оказ
ването на дентална помощ или накърняват
личното и професионалното достойнство на
лекаря, може да не се окаже такава с изклю
чение на състояния, застрашаващи живота им.
Чл. 25. Изпълнителите на дентална помощ
се задължават да:
1. осигуряват на ЗОЛ договорената дентална
помощ и изпълняват правилата за добра меди
цинска практика съгласно условията на НРД;
2. предоставят дентална помощ по вид и
обем, съответстваща на договорената;
3. предписват за домашно лечение лекар
ствени продукти, заплащани напълно или
частично от НЗОК;
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4. предписват лекарствени продукти по
вид и количества, съобразени с обективното
състояние на пациента и изискванията на
НРД и други действащи нормативни актове;
5. не изискват плащане или доплащане от
осигуреното лице за видове дейност, която се
заплаща изцяло от НЗОК, с изключение на
случаите на заплащане и/или доплащане за
дентални дейности от ЗОЛ при условията и
по реда на НРД съгласно чл. 45, ал. 17 ЗЗО;
6. предоставят задължително изискваната
от НЗОК информация в срокове, структура
и формат, посочени в договора;
7. осигуряват на длъжностните лица на
РЗОК и НЗОК достъп до документи, свърза
ни с отчитането и контрола на извършените
дейности;
8. не разпространяват данни, свързани с
личността на ЗОЛ, станали им известни при
или по повод оказване на дентална помощ,
освен в случаите, предвидени със закон;
9. предоставят на пациента ясна и достъпна
информация за здравословното му състояние
и методите за евентуалното му лечение.
Г л а в а

д е в е т а

К АЧЕСТВО НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ
Чл. 26. (1) Страните по договора извърш
ват системно и планирано оценяване, мо
ниториране и непрекъснато подобряване на
качеството на денталните услуги, с което се
осигурява равенство в достъпа, ефективност
та и сигурността на договорените дентални
услуги и повишаване на удовлетвореността
на пациентите.
(2) Изпълнителите на дентална помощ
оказват договорените дента лни дейности
съгласно критериите за качество и достъп
ност на денталната помощ, посочени в глава
седемнадесета, раздел ІІІ.
(3) Критерии за качество и достъпност на
денталната помощ се изготвят и актуализират в
съответствие с правилата за добра медицинска
практика след приемането им по предвидения
в закона ред, както и с наредбата по чл. 19,
ал. 7, т. 15 ЗЗО.
(4) Д и рек т ор ът на с ъо т ве т ната РЗОК
прави оценка на критериите за качеството и
достъпност на оказаната помощ от ИДП за
период от 6 месеца за срока на действие на
този НРД съгласно методика, разработена
от НЗОК и БЗС, и я използва в случаите по
чл. 59, ал. 11, т. 3 и 4 ЗЗО.
Г л а в а

д е с е т а

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Чл. 27. (1) Здравната документация във
връзка с оказването на дентална помощ по
реда на ЗЗО включва:

ВЕСТНИК
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1. първични медицински документи съглас
но приложение № 2 „Първични медицински
документи“;
2. медицински документи на МЗ, утвърдени
по съответния ред;
3. удостоверителни документи за право
на обезщетения в натура в случай на болест,
майчинство, трудови злополуки или профе
сионални заболявания, издадени по реда на
Европейски регламенти за координация на
системите за социална сигурност и двустранни
спогодби, „Удостоверение за регистрация към
НЗОК на лица, осигурени в друга държава“
и „Декларация при ползване от осигурени
лица на права на спешна и неотложна помощ
от пакета на НЗОК срещу представена Евро
пейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)“
или „Удостоверение за временно заместване
на ЕЗОК“ или двуезичен формуляр за право
на медицинска помощ при престой на тери
торията на Република България, издаден по
реда на действащи двустранни договори за
социално осигуряване, съгласно приложе
ние № 3 „Документи, свързани с оказване
на медицинска и дентална помощ на лица,
осигурени в други държави“.
(2) Отчетната документация във връзка
с оказването на дентална помощ по реда на
ЗЗО включва:
1. здравната документация по ал. 1;
2. финансови документи съгласно прило
жение № 4 „Финансови документи“.
(3) С документите по ал. 2 се отчита и
закупува извършената дейност по договора
с НЗОК.
Чл. 28. Изпълнителите на дентална помощ
осигуряват за своя сметка формуляри на пър
вични медицински и финансови документи.
Чл. 29. Документацията и документообо
ротът за ИДП се уреждат в специалната част
на НРД, глава седемнадесета, раздел VІ.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДОМАШ
НО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО
ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК
Раздел І
Списък с лекарствени продукти, заплащани
напълно или частично от НЗОК
Чл. 30. Националната здравноосиг у ри
телна каса заплаща лекарствени продукти
за дома ш но лечен ие на т ери т ори я та на
страната, включени в приложение № 1 на
Позитивния лекарствен списък по чл. 262
ЗЛПХМ, публикуван на интернет страница
та на Комисията по цени и реимбурсиране,
за които са подадени заявления по реда на
Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и
реда за заплащане на лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекар
ствените продукти в хуманната медицина,

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
(Наредба № 10 от 2009 г.).
Чл. 31. Списъкът с лекарствените продукти
от приложение №1 на ПЛС, които се заплащат
от НЗОК, се публикува на интернет страницата
на НЗОК и е задължителен за ИДП.
Чл. 32. (1) За един и същ период на лечение
НЗОК заплаща до три лекарствени продукта,
предписани на ЗОЛ за едно заболяване, не
зависимо от реда и начина на извършване на
предписанията, вида и броя на рецептурните
бланки, на които те са предписани.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща предписаните и отпуснати на ЗОЛ
лекарствени продукти при условия, по ред,
начин и срокове, посочени в Наредба № 10 от
2009 г., в списъка по чл. 30 и в сключените
договори с аптеки.
(3) Националната здравноосигурителна каса
извършва постоянен мониторинг и анализ на
предписаните, отпуснати и заплатени изцяло
или частично от НЗОК лекарствени продукти,
както и по отделните заболявания по МКБ.
(4) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща лекарствени продукти, предписани
и отпуснати на:
1. лица с прекъснати здравноосигурител
ни права по чл. 109, ал. 1 ЗЗО към момента
на предписване и отпускане на лекарствени
продукти;
2. лица, които са освободени от задъл
жението за внасяне на здравноосигурителни
вноски съгласно чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.
Чл. 33. (1) Извън списъка по чл. 30 НЗОК
заплаща:
1. лекарствени продукти, предписани и
отпуснати на ветерани от войните при усло
вията и по реда на наредбата по чл. 5, ал. 5
от Правилника за прилагане на Закона за
ветераните от войните (ППЗВВ);
2. лекарствени продукти, предписани и
от п уснати на военноинва ли ди и военно
пострадали по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за
военноинва лидите и военнопост ра да лите
(ЗВВ), при условията и по реда на наредбата
по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.
(2) Лекарствените продукти по ал. 1, т. 1 са
определени в списък, утвърден от министъра
на здравеопазването на основание чл. 5, ал. 1
ППЗВВ, а лекарствените продукти по ал. 1,
т. 2 – в списък, утвърден от министъра на здра
веопазването на основание чл. 15, ал. 1 ЗВВ.
(3) Средствата за лекарствените продукти
по ал. 1 са за сметка на държавния бюджет
и се изплащат от Агенцията за социално
подпомагане чрез НЗОК.

ВЕСТНИК
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Раздел II
Условия и ред за предписване на лекарствени
продукти
Чл. 34. (1) Право да предписват лекарствени
продукти от списъка по чл. 30 имат лекари
по дентална медицина от лечебни заведения
за извънболнична дентална помощ, работещи
в изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Извън случаите по ал. 1 право да пред
писват лекарствени продукти от списъка по
чл. 30 на лишени от свобода лица имат и
лекари по дентална медицина, работещи в
лечебните заведения към Министерството
на правосъдието.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 предписват лекар
ствени продукти за домашно лечение на ЗОЛ
на територията на страната с установени
заболявания в съответствие с наредбата по
чл. 45, ал. 3 ЗЗО.
(4) Лекарствените продукти от списъците
по чл. 30 се предписват на лица с непрекъснати
здравноосигурителни права, лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС, от друга държава
от ЕИП или съгласно двустранни спогодби
към датата на извършване на предписанието.
(5) Лекарствените продукти се предписват
на основание чл. 56, ал. 1 ЗЗО и при спазване
изискванията на действащото законодателство,
настоящия НРД и сключените с НЗОК дого
вори за оказване на дентална помощ.
Чл. 35. (1) Лекарствените продукти се
предписват само след извършен преглед,
който се удостоверява с подписа на ЗОЛ в
амбулаторния лист.
(2) Лекарят по дентална медицина е длъжен
да уведоми ЗОЛ, респ. негов родител, настой
ник или попечител, за вида на предписаните
лекарствени продукти, тяхното действие/
прилагане, странични реакции, ред и начин
на приемане, както и дали се заплащат час
тично от НЗОК.
Чл. 36. Назначаването и предписването на
лекарствени продукти се извършва в съот
ветствие с изискванията на Наредба № 4 от
2009 г. за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти (Наредба
№ 4 от 2009 г.), на настоящия НРД и кратките
характеристики на лекарствените продукти.
Чл. 37. (1) Не се допуска за лечението
на едно ЗОЛ едновременно предписване на
лекарствени продукти, принадлежащи към
едно и също международно непатентно на
именование, за повече от едно заболяване
(един МКБ код) независимо от вида и броя
на издадените рецептурни бланки.
(2) Не се допуска предписване на повече
от три лекарствени продукта за едно заболя
ване (един МКБ код), както и дублиране на
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предписанията в рамките на срока, за който
са предписани лекарствени продукти.
(3) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ
на една и съща рецептурна бланка независимо
от ползвания образец предписване на напълно
и частично заплащани лекарствени продукти.
Чл. 38. При предписване на лекарствени
продукти всички данни съгласно приложение
№ 2 се отразяват в амбулаторния лист и в
електронния отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Чл. 39. Право да предписват лекарствени
продукти от списъците по чл. 5, ал. 1 ППЗВВ
и чл. 15, ал. 1 ЗВВ имат лекари по дентална
медицина от лечебни заведения за извънбол
нична дентална помощ, работещи в изпълнение
на договор с НЗОК.
Раздел ІІІ
Условия и ред за отпускане на лекарствени
продукти
Чл. 40. Издадените от лицата по чл. 34
рецепти се изпълняват в аптека, открита от
притежател на разрешение за търговия на
дребно с лекарствени продукти, сключил до
говор с НЗОК по реда на чл. 45, ал. 15 ЗЗО.
Чл. 41. Рецептурните бланки имат срок на
валидност, установен в Наредба № 4 от 2009 г.
Чл. 42. (1) Лекарствените продукти, пред
писани на ветерани от войните, на военно
инвалиди и военнопострадали, се отпускат
в аптеки, открити от притежатели на разре
шение за търговия на дребно с лекарствени
продукти, сключили договори с НЗОК на
основание наредбата по чл. 5, ал. 5 ППЗВВ,
респ. наредбата по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.
(2) Отпускането на лекарствените проду
кти се осъществява при условията и по реда,
установени в наредбите по ал. 1.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ВЪВ ВРЪЗК А С ЕКСПЕРТИЗА НА РАБО
ТОСПОСОБНОСТТА
Чл. 43. (1) Лечебните заведения, сключи
ли договор за оказване на дентална помощ
с НЗОК, осъществяват дейностите и водят
документация, свързани с медицинската екс
пертиза на работоспособността, при условията
и по реда на ЗЗ, Наредбата за медицинската
експертиза на работоспособността, Наредба
№ 11 от 2015 г., Правилника за устройство
то и организацията на работа на органите
на медицинската експертиза на работоспо
собността и на регионалните картотеки на
медицинските експертизи (Правилника) и
настоящия НРД.
(2) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на дентална помощ при
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необходимост лекарите по дентална медицина
извършват:
1. медицинска експертиза на временната
неработоспособност:
а) издаване на първичен болничен лист;
б) издаване на продължение на болничен
лист;
2. насочване за медицинска експертиза
към лекарска консултативна комисия (ЛКК);
3. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК съобразно Наредба № 11 от 2015 г.;
4. насочване към ТЕЛК при условията и
реда на чл. 22, ал. 2 от Правилника.
(3) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на дентална помощ при
необходимост ЛКК от лечебните заведения за
СИДП извършват:
1. освидетелстване на лицата съгласно
чл. 23, ал. 1 от Правилника;
2. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК съобразно Наредба № 11 от 2015 г.
Чл. 44. По преценка на лекар по дентална
медицина от лечебно заведение за дентална
помощ за нуждите на медицинската експертиза
на работоспособността същият издава на ЗОЛ:
1. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6) – при необходимост от пре
гледи и консултации със съответен специалист;
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – при необхо
димост от секторна рентгенография на зъби
и/или ортопантомография.
Чл. 45. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
извършва от ЛКК, лекарят по дентална меди
цина от лечебно заведение за дентална помощ
насочва ЗОЛ към ЛКК с „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6).
(2) При насочване към ЛКК лекарят по
ал. 1 представя необходимата медицинска
документация.
(3) При подготовката за ЛКК ЗОЛ се на
сочва за прегледи към специалисти от лечеб
ни заведения за СИДП, сключили договор с
НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6).
(4) Лекарската консултативна комисия,
сформирана в лечебно заведение за извънбол
нична медицинска помощ, може да назначи
допълнителни за извършване на секторна
рентгенография на зъби и/или ортопантомо
графия консултации, ако са необходими, с
„Направление за медико-диагностична дей
ност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) и/или с „Талон за
медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6).
(5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно
заведение за СИДП, няма право да насочи
ЗОЛ за допълнителни изследвания или кон
султации към самия себе си.
Чл. 46. (1) Районната здравноосигурителна
каса е задължена да уведомява по подходящ
начин лечебните заведения за извънболнична
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дентална помощ, сключили договор с НЗОК,
за сформираните ЛКК на територията на
съответната област, профила им и графика
за работата.
(2) Председателите на ЛКК, сформирани
в лечебни заведения за СИДП, представят
ежемесечни отчети пред РЗОК. Отчетът съ
държа обобщен списък на ЗОЛ, номерата на
протоколите от заседанията на комисията,
състава на комисията и взетите решения.
(3) Към отчета по ал. 2 се прилага общата
част на талона за медицинска експертиза, с
който пациентът е изпратен за експертиза на
работоспособността.
Чл. 47. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
извършва от ТЕЛК, ЛКК подготвя необхо
димата документация на ЗОЛ и я насочва за
експертиза пред ТЕЛК.
(2) За насочване към ТЕЛК ЛКК съставя
медицински протокол и прилага съответната
медицинска документация във вид и обем по
Наредба № 11 от 2015 г.
(3) Пациентът представя в регионална
та картотека на медицинските експертизи
(РКМЕ) медицинския протокол по ал. 2, при
дружен от молба и съответната медицинска
документация.
(4) Когато се прецени, че представени
ят протокол не е достатъчно изчерпателен
съгласно приложения № 4 и 5 на Наредба
№ 11 от 2015 г., регионалната картотека на
медицинските експертизи (РКМЕ) е в пра
вото си да го върне на съответната ЛКК за
допълнителни такива.
(5) При необходимост ЛКК назначава до
пълнителни изследвания или консултации по
реда на чл. 45, ал. 4.
Чл. 48. (1) Дейността на лечебното заве
дение, свързана с изясняването и уточнява
нето на здравословното състояние на лицата
и с подготовката им за освидетелстване и
преосвидетелстване от ТЕЛК или НЕЛК, се
осигурява от НЗОК.
(2) В случай че за нуждите на медицинската
експертиза на работоспособността в частта
подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК
(НЕЛК) са необходими:
1. прегледи и консултации със съответен
специалист, лекарят по дентална медицина
или ЛКК издава на ЗОЛ „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6);
2. специализирани медико-диагностични
изследвания (СМДИ) – секторна рентгеногра
фия на зъби и/или ортопантомография, лекарят
по дентална медицина или ЛКК издава на
ЗОЛ „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4).
Чл. 49. Преосвидетелстването се осъщест
вява както по искане на освидетелстваното
лице, така и по преценка на ТЕЛК (НЕЛК).
За нуждите на преосвидетелстването лечеб
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ните заведения осъществяват дейност по реда,
описан по-горе и регламентиращ процеса на
освидетелстване по НРД.
Чл. 50. При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК)
(за освидетелстване или преосвидетелства
не) лечебните заведения за ПИДП и СИДП
осъществяват дейност съобразно конкретните
заболявания и в обхват, регламентирани в
Наредба № 11 от 2015 г.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИН
ФОРМ А ЦИОННОТО ОСИГ У РЯВА НЕ И
ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 51. (1) Изпълнителите на дентална
помощ са задължени да събират, поддържат
и съхраняват информация:
1. на хартиен носител, съгласуван с БЗС – за
документи, за които се изисква подпис на
пациента;
2. финансови отчетни документи – на хар
тиен или технически носител;
3. в електронен вид в определен от НЗОК
формат, съгласуван с БЗС – за отчитане на
ИДП пред съответната РЗОК за извършената
от тях дейност в полза на ЗОЛ.
(2) Изпълнителите на дентална помощ са
задължени да предоставят на НЗОК/РЗОК
само отчетните документи по ал. 1, т. 2 и
информацията по ал. 1, т. 3.
(3) Обемът и видът на информацията по
ал. 1 се използват за изграждане и поддържане
на регистрите на НЗОК по чл. 63, ал. 1, т. 1,
2, 3 и 3а ЗЗО.
Чл. 52. Обемът и видът на предоставяната
информация са определени в НРД, като се
спазват реквизитите на установените в този
договор документи.
Чл. 53. (1) Изпълнителите на дентална по
мощ са задължени да предоставят изискваната
с НРД информация във формат, начин и в
срокове, определени в глави десета и седем
надесета и приложения № 2 и 4.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса предоставя обратна информация на УС
на БЗС на тримесечен период за изпълнението
на бюджета.
Чл. 54. Изпълнителите на дентална помощ
са задължени да предоставят съхраняваната
при тях информация по чл. 51 при проверка
от контролните органи на НЗОК/РЗОК.
Ч л. 55. При п ромени в нормат ивната
база, които налагат изменение на работните
процедури и изискванията към медицинския
софтуер, промените се публикуват на интернет
страницата на НЗОК в срок не по-малък от
30 дни преди прилагането им, в случай че
срокът не противоречи на влизането в сила
на нормативния акт.
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Чл. 56. Българският зъболекарски съюз
своевременно уведомява НЗОК при промя
на на личния професионален код (ЛПК) на
лекарите по дентална медицина.
Чл. 57. (1) Националната здравноосигури
телна каса е задължена да съхранява данните
за ЗОЛ и ИДП за периода, регламентиран в
чл. 67 ЗЗО.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса публикува на своята интернет страница
формат на електронния документ за отчет
на извършената дейност, изисквана от НРД.
Чл. 58. Националната здравноосигурителна
каса е задължена да използва и предоставя
данните, свързани с личността на ЗОЛ и ИДП,
в съответствие с изискванията по чл. 68, ал. 1
и 2 ЗЗО и Закона за защита на личните данни.
Чл. 59. (1) Националната здравноосигури
телна каса е задължена да предоставя на ЗОЛ
при поискване информация за ИДП, сключили
договор с РЗОК, съдържаща данните по чл. 64,
ал. 2 ЗЗО, чрез портала на НЗОК.
(2) Националната здравноосигурителна каса
предоставя електронна услуга за проверка
на актуалната здравноосигурителна книжка
на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК
дентални дейности на едно ЗОЛ за текущата
календарна година.
Чл. 60. (1) На основание чл. 50 ЗЗО при
ползване на дентална помощ лечебното за
ведение – изпълнител на дентална помощ,
изисква от лицата представяне на документи,
удостоверяващи самоличността им съгласно
Закона за българските лични документи.
(2) От лицата, на които не се издават
документи по ал. 1, се изискват документи,
удостоверяващи самоличността им, съгласно
националното законодателство на държавата,
чиито граждани са лицата.
(3) Лицата в производство за предоставяне
на статут на бежанец или право на убежище
представят удостоверяващ самоличността им
документ, издаден от Държавната агенция за
бежанците.
(4) Лицата в процедура по издаване на
док у мен т, у дос т оверя ва щ самол и ч нос т та
им, поради изгубване, кражба, повреждане,
унищожаване, подмяна и промяна в данни
те, представят декларация по чл. 17, ал. 1 от
Правилника за издаване на българските лични
документи или друг документ, удостоверяващ
изброените обстоятелства, издаден от съот
ветните компетентни органи.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛ
НЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ
Чл. 61. (1) Контролът по изпълнение на
договорите за оказване на дентална помощ
се извършва в съответствие с раздел Х ЗЗО
и глава осемнадесета.
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(2) Условията и редът за осъществяване
на контрол по ал. 1 се определят в глава
осемнадесета и с инструкция, издадена от
управителя на НЗОК на основание чл. 72,
ал. 10 ЗЗО, която се публикува на интернет
страницата на НЗОК.
Чл. 62. (1) Управителят на НЗОК упраж
нява цялостен контрол върху изпълнението
на договорите чрез:
1. длъжностни лица – служители на НЗОК;
2. длъжностни лица от РЗОК – контро
льори.
(2) Директорът на РЗОК упражнява кон
трол върху изпълнението на договорите чрез
длъжностни лица на РЗОК – контрольори.
Чл. 63. (1) Длъжностните лица – служители
на НЗОК, длъжностни лица от РЗОК – кон
трольори, осъществяват внезапен контрол по
изпълнение на договорите с изпълнителите на
дентална помощ, контрол преди заплащане
на оказаната медицинска помощ и последващ
контрол.
(2) Контролът по ал. 1 може да се извърш
ва и чрез проверки по постъпили жалби от
здравноосигурени лица в случаите по чл. 35,
ал. 2 ЗЗО.
(3) Контролът по ал. 1 и 2 по изпълнени
ето на договорите с ИДП се урежда в глава
осемнадесета.
Чл. 64. (1) Изпълнителите на дентална
помощ са длъжни да:
1. оказват съдействие на конт ролните
органи на НЗОК и РЗОК при изпълнение на
служебните им задължения;
2. предоставят на контролните органи на
НЗОК и РЗОК при поискване всички докумен
ти по сключените договори, както и отчетната
документация по чл. 27, ал. 2.
(2) Контролната дейност се осъществява по
начин и във време, незатрудняващи основната
дейност на изпълнителите на дентална помощ.
Чл. 65. Здравноосигурените лица могат да
бъдат поканени за съдействие на контролните
органи на НЗОК (РЗОК) за уточняване на об
стоятелства във връзка с дейността на ИДП,
включително и в писмен вид.
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРИТЕ
Чл. 66. При констатирани нарушения от
длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО по
изпълнение на договорите за оказване на
дентална помощ се налагат санкции, пред
видени в глава деветнадесета, и/или глоби
или имуществени санкции съгласно админи
стративнонаказателните разпоредби на ЗЗО.
Чл. 67. (1) На територията, обслужвана от
РЗОК, се конституират арбитражни комисии
за оспорване на констатациите на длъжност
ните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО:
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1. длъжностни лица – служители на НЗОК;
2. длъжностни лица от РЗОК – контро
льори.
(2) Арбитражните комисии по ал. 1 се
създават в съответствие с чл. 75 ЗЗО и осъ
ществяват своята дейност при условията и
по реда, определени в глава деветнадесета.
Г л а в а

ш е с т н а д е с е т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛ
НИТЕЛ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 68. (1) Договорът с ИДП се прекра
тява, без която и да е от страните да дължи
предизвестие:
1. по взаимно съгласие между страните,
изразено писмено;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. при смърт или поставяне под запрещение
на лекаря по дентална медицина, регистрирал
индивидуална практика за извънболнична
дентална помощ – от момента на смъртта
или от датата на постановяване на съдебното
решение за поставяне под запрещение;
4. при заличаване на регистрацията в РЦЗ/
РЗИ на лечебното заведение изпълнител при
условията на чл. 45 ЗЛЗ – от датата на влизане
в сила на акта на заличаването;
5. при заличаване на лекаря по дентал
на медицина, регистрирал индивидуалната
практика за първична или специализирана
медицинска помощ, от регистъра на БЗС, за
което председателят на районната колегия на
БЗС незабавно уведомява РЗОК – от датата
на влизане в сила на акта на заличаването;
6. при прекратяване, ликвидация или обявя
ване в несъстоятелност на изпълнител – юри
дическо лице или едноличен търговец – от
момента на настъпване на съответното юри
дическо събитие;
7. при настъпила обективна невъзможност
за изпълнение на целия или на част от дого
вора – изцяло, или частично – по отношение
на съответната част;
8. при отнемане на правото на лекар по
дентална медицина, регистрирал индивиду
ална практика, да упражнява медицинска
професия в Република България.
(2) В случаите на заличаване от регистъра
на съответната РК на БЗС при настъпила
обективна невъзможност за изпълнение на
договора или отнемане на правото да упраж
нява медицинска професия на лекар по ден
тална медицина, работещ в лечебно заведение,
което не е регистрирано като индивидуална
практика, договорът се прекратява частично
по отношение на този лекар по дентална
медицина.
Чл. 69. (1) Договорът с ИДП се прекратява
без предизвестие от страна на НЗОК, когато:
1. изпълнителят не представи отчети за
извършена дейност повече от 3 последова
телни месеца;
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2. в случай че изпълнителят не отговаря
на условията за извършване на съответната
дейност, установени в нормативен акт или НРД.
(2) Договорът може да се прекрати с писмено
предизвестие от страна на ИДП в срок един
месец, доколкото страните не са уговорили
по-дълъг срок, но не повече от три месеца.
Чл. 70. В случаите по чл. 59, ал. 11, т. 1 и 2
ЗЗО договорът с ИДП се прекратява от стра
на на НЗОК по реда на глава деветнадесета.
Чл. 71. (1) Прекратяването на договор с
ИДП не освобождава НЗОК от задължението
да заплати на същия извършените дейности до
прекратяването на договора по представени
отчетни документи.
(2) Прекратяването на договор с изпълнител
на извънболнична дентална помощ не освобож
дава ИДП от задълженията за въстановяване
на суми по реда на глава деветнадесета.
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Г л а в а

с е д е м н а д е с е т а

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Раздел I
Условия, ред и необходими документи за
сключване на договори за оказване на извънболнична дентална помощ
Чл. 72. Страна по договор за оказване на
извънболнична дентална помощ (ИзвбДП) с
НЗОК може да бъде лечебно заведение, което
отговаря на общите условия по чл. 16, ал. 1,
т. 1 и на следните специални условия:
а) регистрация съгласно ЗЛЗ в РЦЗ/РЗИ
на територията на съответната РЗОК с пред
мет на дейност/дейности, за който желае да
сключи договор;
б) разполага и под държа за срока на
действие на договора изискуемо дентално и
техническо оборудване и обзавеждане съглас
но приложение № 5 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с изпълнители на
извънболнична дентална помощ“.
Чл. 73. Страна по договор за оказване на
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ може да бъде лечебно заве
дение за ИзвбДП, което отговаря на условията
по чл. 72 и в което работи лекар по дентална
медицина с призната специалност „Орална
хирургия“ и/или „Лицево-челюстна хирур
гия“/„Дентална, орална и лицево-челюстна
хирургия“.
Чл. 74. Страна по договор за оказване
на СИДП по специалност „Детска дентална
медицина“ може да бъде лечебно заведение
за ИзвбДП, което отговаря на условията по
чл. 72 и в което работи лекар по дентална
медицина с призната специалност „Детска
дентална медицина“.
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Чл. 75. Страна по договор за оказване на
СИДП под обща анестезия за ЗОЛ до 18-го
дишна възраст с психични заболявания може
да бъде лечебно заведение, което отговаря на
условията по чл. 72 и в което работят лекар
по дентална медицина с призната специалност
„Детска дентална медицина“ и/или лекар по
дентална медицина с призната специалност
„Орална хирургия“ или „Лицево-челюстна
хирургия“/„Дентална, орална и лицево-челюст
на хирургия“. Лечебното заведение трябва да
отговаря на медицинския стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“.
Чл. 76. Страна по договор за извършване на
секторна рентгенография на зъби и ортопанто
мография може да бъде лечебно заведение за
ИзвбДП, регистрирано в РЦЗ/РЗИ, с предмет
на дейност рентгенография, което отговаря на
условията по чл. 72 и в което работи лекар по
дентална медицина, притежаващ разрешение
за извършване на рентгенографска дейност,
като квалификацията се доказва с документ,
издаден от МЗ или медицински университет.
Чл. 77. Ако лечебното заведение, изпълни
тел на дентална помощ по договор с НЗОК,
притежава подви ж ни ст ру кт у ри съгласно
Наредбата за водене на регистър на лечеб
ните заведения за извънболнична помощ и
хосписите, те трябва да отговарят на условията
по чл. 72 и 74. Националната здравноосигу
рителна каса закупува дейности, извършени
в подвижни структури, само ако последните
работят в населени места с неблагоприятни
условия и дейностите се извършват непре
къснато в едно и също населено място не
по-малко от 3 месеца.
Чл. 78. Националната здравноосигурителна
каса сключва само по един договор с изпъл
нител на ИзвбДП в рамките на една РЗОК
за всеки един от предметите на дейност (пър
вична, специализирана), като изпълнението
може да се осъществява на няколко места на
територията на съответната РЗОК.
Чл. 79. Лечебните заведения за ИзвбДП,
желаещи да сключат договор със съответната
РЗОК, на чиято територия са регистрирани,
представят заявление по образец, утвърден
от управителя на НЗОК, към което прилагат
документи, удостоверяващи условията по
чл. 73 – 76, както и:
1. данни за идентификационния код на
търговеца или кооперацията от Търговския
регистър, а за дружествата, регистрирани
в държава – членка на Европейския съюз,
или в държава, страна по Споразумението
за Европейското икономическо простран
ство – документ за актуална регистрация по
националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната държава;
2. копие от удостоверението за регистрация
на лечебното заведение в РЦЗ/РЗИ с всички
адреси на лечебното заведение;

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

3. декларация на хартиен носител по обра
зец, посочен в приложение № 5, за дейността
на лечебното заведение за ИДП;
4. удостоверение за актуално членство в
съответната РК на БЗС с номер от националния
регистър (ЛПК) по смисъла на чл. 13, ал. 1,
т. 3 ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК
на БЗС, както и декларация, че не са с отнети
права да упражняват дентална медицинска
професия в Република България – за лека
рите по дентална медицина, които работят в
лечебните заведения;
5. копие от удостоверение за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия, както и удостоверение за признаване
на специализация, издадени от министъра на
здравеопазването по реда на Закона за при
знаване на професионални квалификации – за
лекарите чужденци;
6. декларация за работа в лечебно заведе
ние, регистрирано на територията на друга
РЗОК – за лекарите по дентална медицина,
които работят в лечебни заведения на тери
торията на друга РЗОК;
7. регистрация по БУЛСТАТ;
8. график и маршрут на подвижните струк
тури – за лечебните заведения с разкрити
подвижни структури.
Чл. 80. Изпълнителите на ИзвбДП, склю
чили договор с НЗОК в съответствие с НРД
за денталните дейности за 2015 г., прилагат
само следните документи:
1. в случай на настъпили промени – до
кументи по чл. 79, т. 1, 2 и 7; документи,
удостоверяващи условията по чл. 73 – 76 или
по чл. 79, т. 5; или декларация за липса на
промени;
2. декларации по чл. 79, т. 3 и 6 – на хар
тиен носител;
3. документ по чл. 79, т. 4 и 8.
Чл. 81. Директорът на РЗОК не може да
изисква от лечебното заведение за дентална
помощ други документи при сключване на
договор с НЗОК освен посочените в чл. 79 и 80.
Чл. 82. При промяна на всяко от обстоя
телствата по чл. 72 – 75, 78 и 79 ИДП е длъ
жен да уведоми РЗОК, като изпрати и копие
от съответния документ в 7-дневен срок от
настъпване на промяната.
Раздел II
Условия и ред за оказване на извънболнична
дентална помощ
Чл. 83. Изпълнителите на дентална меди
цинска помощ:
1. осигуряват достъпна дентална меди
цинска помощ и спазват правилата за добра
дентална практика;
2. предоставят дентална помощ по вид, обем
и качество, съответстващи на договорената;
3. предписват лекарства по вид и коли
чества, съобразени с изискванията на НРД;
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4. предоставят задължително изискваната
от НЗОК информация в срокове, структура
и формат, посочени в договора;
5. осигуряват на длъжностните лица на
РЗОК/НЗОК достъп до документи, свързани
с осъществяването на дейността по договор
с НЗОК;
6. не разпространяват данни, свързани с
личността на ЗОЛ, станали им известни при
или по повод оказване на дентална помощ,
освен в случаите, предвидени със закон.
Чл. 84. (1) Извънболнична дентална меди
цинска помощ при условията и по реда на този
раздел се оказва на ЗОЛ, осъществили правото
си на свободен избор, преглед и лечение от
лекар по дентална медицина в лечебно заве
дение за ИзвбДП, сключило договор с НЗОК,
в амбулаторията, включително в подвижната
структура, посочена в договора с ИДП.
(2) Изборът по ал. 1 се осъществява в
лечебно заведение съгласно наредбата по
чл. 81, ал. 3 ЗЗ.
Чл. 85. За лицата, настанени в домове за
медико-социални услуги, за децата, наста
нени в специалните училища и домовете за
отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа, за лицата, задържани под
стража, лишените от свобода, които нямат
достъп до дентална медицинска помощ по
ради липса на лекар по дентална медицина,
работещ в съответното заведение, изборът на
лекар по дентална медицина се осъществява
служебно от директора на съответната РЗОК
и председателя на съответната районна ко
легия на БЗС съгласувано с ръководителя на
съответната структура.
Чл. 86. (1) Здравноосигурените лица мо
гат свободно да осъществяват или променят
избора си на лекар по дентална медицина за
всяка от договорените дейности през срока
на действие на НРД.
(2) Здравноосигурените лица получават
договорената дентална помощ само след до
казване на здравноосигурителните си права и
представяне на валидна здравноосигурителна
книжка на избрания лекар по дентална ме
дицина. За предоставяне на невалидна здрав
ноосигурителна книжка и представяне на
неверни данни ЗОЛ носи отговорност съгласно
законодателството на Република България.
(3) Контролните органи на НЗОК/РЗОК
не могат да задължават лекарите по дентална
медицина да изискват и да им предоставят
здравноосигурителната книжка на ЗОЛ.
(4) За обстоятелствата, че здравноосигури
телните му права не са прекъснати и разполага
само с една валидна здравноосигурителна
книжка, ЗОЛ попълва, при поискване от
лекаря по дентална медицина, декларация
съгласно приложение № 7 „Притурка към
здравноосигурителната книжка и декларация“.
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(5) Лекарят по дентална медицина има пра
во да провери чрез предоставена електронна
услуга от НЗОК номера на актуалната здравно
осигурителна книжка на ЗОЛ и извършените
и отчетени в НЗОК дентални дейности на
същото ЗОЛ за текущата календарна година.
Чл. 87. (1) Часовете за прием на ЗОЛ се
уговарят предварително между изпълнителя
на ИзвбДП и ЗОЛ.
(2) Лекарите по дентална медицина, работе
щи в лечебни заведения за ИзвбДП, поставят
на видно място в амбулаторията списък с
информация относно:
1. пакетите, обемите и стойностите на
договорените дейности, за които е сключен
договор;
2. категориите лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО,
освободени от заплащане на потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО, както и списък
на заболяванията, при които тези лица са
освободени.
Чл. 88. (1) При първо посещение за съответ
ната календарна година лекарят по дентална
медицина задължително извършва обстоен
преглед със снемане на зъбен статус на ЗОЛ.
(2) Общопрактикуващият лекар по дентална
медицина и лекарят по дентална медици
на – специалист, задължително попълват за
всяко ЗОЛ месечен „Амбулаторен лист“ (бл.
МЗ – НЗОК № 2), в който се отразява обстоен
преглед със снемане на зъбен статус и/или
оказаната дентална помощ.
Чл. 89. (1) Всеки лекар по дентална меди
цина отчита извършени дентални дейности
съобразно определено времетраене за всяка
дентална дейност съгласно чл. 97, но не по
вече от 6 часа средно дневно, считано при
петдневна работна седмица, изчислено за
един календарен месец, независимо от броя
сключени договори като изпълнител и/или
като наето лице.
(2) Алинея 1 не се прилага за лекарите, из
пълняващи пакет специализирана хирургична
дентална помощ, като последните оказват тази
помощ на база „Направление за консултация“
(бл. МЗ 119А).
Чл. 90. (1) В случаите на временно отсъст
вие на лекар по дентална медицина от лечебно
заведение за ПИДП и СИДП (за всички видове
лечебни заведения за извънболнична дентална
помощ) той може да бъде заместен от лекар
по дентална медицина или лекар по дентална
медицина със съответната специалност.
(2) За обстоятелството по ал. 1 лечебното
заведение уведомява РЗОК в срок до 5 работни
дни от началото на заместването.
(3) Заместникът попълва всички амбула
торни листове за извършена дейност с лич
ните си данни (ЛПК и трите имена) и ЛПК
на замествания.
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(4) Всички отчетни документи заместникът
подписва и подпечатва с личния си печат за
срока на заместване, като вписва и регис
трационния номер на лечебното заведение, в
което е заместник.
(5) Лицата, определени за заместници,
трябва да притежават съответната правоспо
собност и да са вписани в съответния регистър
по ЗСОЛЛДМ.
Чл. 91. (1) Документацията, която е длъжен
да води всеки изпълнител на ИзвбДП по този
договор, включва:
1. здравноосигурителна книжка (ЗОК)/
притурка към ЗОК за извършени дентални
дейности на ЗОЛ;
2. първични медицински и отчетни фи
нансови документи, които се съхраняват от
изпълнителя на ИзвбДП.
(2) В ЗОК/притурка към ЗОК за извърше
ни дентални дейности на ЗОЛ се отбелязват
данните на лекаря по дентална медицина,
извършил дейността, подписът и печатът на
същия, кодът на дейността и кодът на съот
ветния зъб по договора с НЗОК и датата на
извършването.
(3) При изчерпване на страниците в ЗОК
се използва допълнителен лист – притурка
към нея по образец.
(4) Националната здравноосигурителна каса
отпечатва притурката по ал. 3 и я предоставя
на ЗОЛ чрез РЗОК след представяне на ЗОК.
(5) При попълване ЗОК на ЗОЛ се спазва
хронологията по календарни години, като
всяка календарна година се води на отделна
страница.
Чл. 92. При подмяна на ЗОК или притурката
към нея РЗОК служебно вписва извършените
за последната календарна година дентални
дейности и извършените за настоящата ка
лендарна година дейности до момента на
подмяна на ЗОК или издаване на притурка.
Чл. 93. При необходимост от оказване на
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ общопрактикуващият лекар
по дентална медицина или специалист по
„Детска дентална медицина“ насочва ЗОЛ към
лекар със специалност „Орална хирургия“ и/
или „Лицево-челюстна хирургия“/„Дентална,
орална и лицево-челюстна хирургия“ с „На
правление за консултация“ (бл. МЗ 119А).
Чл. 94. (1) При необходимост от дентал
но лечение под обща анестезия на ЗОЛ до
18-годишна възраст с психични заболявания
общоп рак т ик у ващ и я т лекар по ден та лна
медицина или лекарят по дентална медици
на – специалист, насочва ЗОЛ към лекар със
специалност „Психиатрия“ с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3), а
към специалист по „Анестезиология и интен
зивно лечение“ – с „Медицинско направление
за извършване на високоспециализирани ме
дицински дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А).
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(2) Въз основа на издадените от специ
алиста психиатър „Амбулаторен лист“ (бл.
МЗ – НЗОК № 1), с ъд ърж а щ д иа г ноза и
заключение за необходимостта от това лече
ние, общопрактикуващият лекар по дентална
медицина или лекарят по дентална медици
на – специалист, насочва ЗОЛ до 18-годишна
възраст с психични заболявания към изпъл
нител на специализирана извънболнична ден
тална помощ за лечение под обща анестезия с
„Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А).
Чл. 95. При необходимост от извършване
на медико-диагностични изследвания от па
кет „Образна диагностика“ (секторна рент
генография на зъби и ортопантомография)
лекарят по дентална медицина или лекарят
по дентална медицина – специалист, насочва
ЗОЛ към изпълнител, сключил договор по
пакет „Образна диагностика“, за секторна
рентгенография на зъби и ортопантомогра
фия с „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4).
Чл. 96. За оказаната дентална помощ по
требителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не се
заплаща от категориите лица по чл. 37, ал. 3
ЗЗО, както и от лицата със заболявания,
посочени в приложение № 6 „Списък на за
боляванията, при които ЗОЛ са освободени
от потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
Раздел ІІI
Критерии за качество и достъпност в извънболничната дентална помощ
Чл. 97. Критериите за качество и дос
тъпност на лечебната дейност в денталната
медицина са:
1. за достъпност:
а) спазване на предварително уговорените
часове за прием на ЗОЛ;
б) оказване на дентална медицинска помощ
в рамките на договорените пакети и обеми
дейности;
2. за качество на лечението:
а) орален статус – пълен и правилно вписан;
б) диагноза – пълна и правилно вписана;
в) съобразен с диагнозата лечебен метод;
г) оформяне на оклузалната повърхност и
контакта на обтурацията със съседния зъб;
д) оформяне на обтурацията в гингивал
ната основа;
е) правилно проведено ендодонтско лечение;
ж) ефективност на проведеното обезбо
ляване;
з) правилно проведено лечение на възпа
лителното заболяване;
3. спазване на установеното времетраене,
както следва:
а) обстоен преглед за установяване на
орален статус и изготвяне на амбулаторен
лист – 15 мин;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит – 26 мин;
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в) екстракция на временен зъб, вкл. анес
тезията – 17 мин;
г) екстракция на постоянен зъб, вкл. анес
тезията – 22 мин;
д) лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб (включва всички дейности без
обтурацията) – 39 мин;
е) лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб (включва всички дейности без
обтурацията) – 141 мин;
ж) специализиран обстоен преглед – 15 мин;
з) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия – 20 мин;
и) екстракция на дълбоко фрактуриран
или дълбоко разрушен зъб, вк лючително
анестезия – 45 мин;
й) контролен преглед на някоя от дейностите
по букви „з“ и „и“ (инцизия в съединителнотъ
канни ложи или екстракция на дълбоко фрак
туриран или дълбоко разрушен зъб) – 10 мин;
4. критериите за спазване на установено
то времетраене не се отнасят за лечението
на лица до 18-годишна възраст с психични
заболявания.
Чл. 98. Извършените и отчетени дейности
(с изключение на лечението на пулпити и
периодонтити) са за срок 12 последователни
месеца от датата на извършване на дейността.
Раздел IV
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК
дейности в извънболничната дентална помощ
Чл. 99. (1) Националната здравноосигури
телна каса закупува, респ. заплаща, изцяло
или частично денталните дейности по пакета
дентална дейност, оказани на ЗОЛ, съгласно
Наредба № 11 от 2015 г., в обеми и цени, оп
ределени по реда на настоящия раздел.
(2) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по
реда, определен в Постановление № 193 на
Министерския съвет от 2012 г., от държав
ния бюджет чрез Министерството на здра
веопазването (МЗ) НЗОК заплаща на ИДП
разликата между сумите по чл. 37, ал. 1 и 2
ЗЗО за всяко посещение на лицата, които са
упражнили правото на пенсия за осигурителен
стаж и възраст.
Чл. 100. Изпълнителите на първична ден
тална помощ извършват дейностите, опреде
лени в пакета дентални дейности за първична
дентална помощ по Наредба № 11 от 2015 г.,
диференцирани по възрастови групи, както
следва:
1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:
а) обстоен преглед за установяване на ора
лен статус и изготвяне на амбулаторен лист
и един допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит;
в) екстракция на временен зъб, включи
телно анестезия;
г) екстракция на постоянен зъб, включи
телно анестезия;
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д) лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
е) лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб;
2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:
а) обстоен преглед за установяване на ора
лен статус и изготвяне на амбулаторен лист
и един допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит;
в) екстракция на постоянен зъб, включи
телно анестезия.
Чл. 101. (1) Изпълнителите на специализи
рана хирургична дентална помощ извършват
следните видове дейности, определени в основ
ния пакет дентални дейности за хирургична
дентална помощ съгласно Наредба № 11 от
2015 г.:
1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дей
ностите по букви „б“ и „в“;
2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дей
ностите по букви „б“ и „в“.
(2) Изпълнителите на специа лизирана
ИзвбДП по специалност „Детска дентална
медицина“ извършват следните видове дей
ности, определени в основния пакет дентални
дейности за детска дентална помощ съгласно
Наредба № 11 от 2015 г., при ЗОЛ до 18 години:
1. обстоен преглед за установяване на ора
лен статус и изготвяне на амбулаторен лист
и един допълнителен преглед за бременни;
2. обтурация с амалгама или химичен
композит;
3. екстракция на временен зъб, включи
телно анестезия;
4. екстракция на постоянен зъб, включи
телно анестезия;
5. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
6. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб.
Чл. 102. Националната здравноосигурител
на каса закупува, респ. заплаща, денталните
дейности, определени в Наредба № 11 от 2015 г.,
за първична дентална помощ и специализирана
дентална помощ в обеми и цени по реда на
настоящия раздел за следните лица:
1. лицата, настанени в домове за медикосоциални услуги;
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2. децата, настанени в специалните училища
и домовете за отглеждане и възпитание на
деца, лишени от родителска грижа, включи
телно след навършване на 18-годишна възраст;
3. лицата, задържани под стража.
Чл. 103. Националната здравноосигурител
на каса закупува, респ. заплаща, договорената
и извършената дентална дейност по пакета,
определен в Наредба № 11 от 2015 г., от из
пълнителите на специализирана ИзвбДП под
обща анестезия за ЗОЛ до 18-годишна възраст
с психични заболявания, както следва:
1. обстоен преглед от лекар по дентална
медицина за установяване на орален статус
и изготвяне на амбулаторен лист с насочване
към специалист психиатър;
2. обща анестезия с продължителност:
а) не повече от 180 минути – в лечебни
заведения за специализирана извънболнична
дентална помощ;
б) не повече от 360 минути – в лечебни
заведения за болнична помощ;
3. обтурация с амалгама или химичен
композит;
4. екстракция на временен зъб;
5. екстракция на постоянен зъб;
6. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
7. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб;
8. инцизия в съединителнотъканни ложи;
9. екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб;
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10. контролен преглед след някоя от гор
ните две дейности;
11. 24-часово активно наблюдение, при
необходимост – след общата анестезия.
Чл. 104. (1) Всяко ЗОЛ, потърсило дентална
помощ, има право да получи следния обем
дейности, диференцирано по възрастови групи:
1. при ЗОЛ до 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен
статус веднъж за съответната календарна
година и допълнителен преглед за бременни;
б) до четири лечебни дейности за съответна
та календарна година, като в тях се включват
до две лечения на пулпит или периодонтит
на постоянен зъб;
2. при ЗОЛ над 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен
статус веднъж за съответната календарна
година и допълнителен преглед за бременни;
б) до две лечебни дейности за съответната
календарна година.
(2) Всяко ЗОЛ под 18-годишна възраст с
психични заболявания, потърсило дентална
помощ, има право да получи дейностите без
ограничение на обема.
Чл. 105. (1) Страните договарят следните
цени на дейностите в извънболничната дентал
на помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, определена
като пакет дентална дейност, гарантиран от
бюджета на НЗОК, в приложение № 3 към
член единствен на Наредба № 11 от 2015 г.,
както следва:

Договорен брой дейности, заплащани в периода от 1.01.2016 г. до
30.04.2016 г.
Код

Номенклатура

1

2

Договорен брой дейности,
заплащани в периода от
1.05.2016 г. до 31.12.2016 г.

Цена
Цена
Цена
Цена (в лв.),
(в лв.),
(в лв.),
(в лв.),
Брой
заплащана от
Брой
заплащана
заплащазапладейности НЗОК, в сила
дейности от НЗОК,
на от пащана от
от 1.01.2015 г.
в сила от
циента
пациента
1.04.2016 г.
3

4

5

6

7

8

Дентална помощ

2 315 306

3 321 201

Първична дентална помощ

2 246 844

3 191 532

Първична дентална помощ
за ЗОЛ до 18 години, изцяло
или частично заплащана от
НЗОК

541 103

834 885

обстоен преглед със снемане
на зъбен статус – в т. ч. ед
10111
нократен допълнителен пре
глед за бременни

146 306

6,44

1,80

206 589

6,44

1,80

30111

обтурация с амалгама или
химичен композит

276 233

32,40

0,00

438 216

32,40

0,00

50811

екстракция на временен зъб с
анестезия

40 664

13,00

0,00

68 196

13,00

0,00
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5

6

7

8

50911

екстракция на постоянен зъб
с анестезия

1 672

32,40

0,00

2 840

32,40

0,00

33211

лечение на пулпит или перио
донтит на временен зъб

39 643

21,92

4,70

60 460

21,92

4,70

33311

лечение на пулпит или перио
донтит на постоянен зъб

36 585

68,93

12,30

58 585

68,93

12,30

849 644

6,44

1,80

Първична дентална помощ
за ЗОЛ над 18 години, час- 1 701 989
тично заплащана от НЗОК

2 349 108

обстоен преглед със снемане
на зъбен статус – в т. ч. ед
10112
нократен допълнителен пре
глед за бременни

630 418

6,44

30112

обтурация с амалгама или
химичен композит

852 818

28,40

4,00 1 166 749

28,40

4,00

50912

eкстракция на постоянен зъб
с анестезия

218 753

28,40

4,00

28,40

4,00

1,80

Неблагоприятни условия на
работа

332 715
0

Първична дентална помощ
за ЗОЛ до 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за
ЗОЛ, настанени в домове за
медико-социални услуги, за
децата, настанени в специалните училища и домовете за
отглеждане и възпитание на
деца, лишени от родителска
грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст,
и за лицата, задържани под
стража

1720

обстоен преглед със снемане
на зъбен статус – в т. ч. ед
101111
нократен допълнителен пре
глед за бременни

551

8,24

0,00

1 053

8,24

0,00

обтурация с амалгама или
301111 химичен композит с включе
на анестезия

801

42,45

0,00

1 492

42,45

0,00

508111

екстракция на временен зъб с
анестезия

119

13,00

0,00

157

13,00

0,00

509111

екстракция на постоянен зъб
с анестезия

13

32,40

0,00

14

32,40

0,00

лечение на пулпит или перио
332111 донтит на временен зъб с
включена анестезия

54

36,60

0,00

128

36,60

0,00

лечение на пулпит или перио
333111 донтит на постоянен зъб с
включена анестезия

182

91,21

0,00

406

91,21

0,00

8,24

0,00

Над 18 години
обстоен преглед със снемане
на зъбен статус – в т. ч. ед
101121
нократен допълнителен пре
глед за бременни

3 250

2032
1 247

4 288
8,24

0,00

2 236
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5

6

7

8

обтурация с амалгама или
301121 химичен композит с включе
на анестезия

338

42,45

0,00

1 016

42,45

0,00

екстракция на постоянен зъб
с анестезия

447

32,40

0,00

1 036

32,40

0,00

68 462

18,68

129 669

20,70

509121
3

Специализирана
помощ

дентална

Специализирана
дентална
помощ, извършвана от специалист по детска дентална
медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или
частично от НЗОК

12 073

обстоен преглед със снемане
на зъбен статус – в т. ч. ед
10121
нократен допълнителен пре
глед за бременни

4 481

7,30

1,80

5 470

7,30

1,80

30121

обтурация с амалгама или
химичен композит

4 841

34,10

0,00

8 564

34,10

0,00

50821

екстракция на временен зъб с
анестезия

1 029

14,50

0,00

1 815

14,50

0,00

50921

екстракция на постоянен зъб
с анестезия

1

34,10

0,00

6

34,10

0,00

33221

лечение на пулпит или перио
донтит на временен зъб

1 572

24,58

4,70

2 456

24,58

4,70

33321

лечение на пулпит или перио
донтит на постоянен зъб

149

77,05

12,30

315

77,05

12,30

Специализирана
дентална
помощ, извършвана от специалист по детска дентална
медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от
НЗОК за ЗОЛ, настанени в
домове за медико-социални
услуги, за децата, настанени
в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа, и за лицата, задържани под стража

27

обстоен преглед със снемане
на зъбен статус – в т. ч. ед
101211
нократен допълнителен пре
глед за бременни

25

9,10

0,00

7

9,10

0,00

обтурация с амалгама или
301211 химичен композит с включе
на анестезия

0

45,54

0,00

6

45,54

0,00

508211

екстракция на временен зъб с
анестезия

2

15,50

0,00

2

15,50

0,00

509211

екстракция на постоянен зъб
с анестезия

0

34,10

0,00

0

34,10

0,00

лечение на пулпит или перио
332211 донтит на временен зъб с
включена анестезия

0

39,26

0,00

0

39,26

0,00

18 626
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5

6

лечение на пулпит или перио
333211 донтит на постоянен зъб с
включена анестезия

0

Специализирана хирургична извънболнична помощ за
лица до 18 години, частично
заплащана от НЗОК

3029

Специализиран обстоен пре
глед

905

7,30

1,80

Инцизия в съединителнотъ
520214 канни ложи, включително
анестезия

478

16,40

Екстракция на дълбоко фрак
туриран или дълбоко разру
510214
шен зъб, включително анес
тезия

1 094

Контролен преглед след ня
коя от горните две дейности

552

Специализирана хирургична извънболнична помощ за
лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК

44 274

Специализиран обстоен пре
глед

11 800

7,30

1,80

Инцизия в съединителнотъ
520224 канни ложи, включително
анестезия

5 992

11,90

Екстракция на дълбоко фрак
туриран или дълбоко разру
510224
шен зъб, включително анес
тезия

16 614

Контролен преглед след ня
коя от горните две дейности

9 868

Специализирана хирургична
извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за
ЗОЛ, настанени в домове за
медико-социални услуги, за
децата, настанени в специалните училища и домовете за
отглеждане и възпитание на
деца, лишени от родителска
грижа до 18-годишна възраст, вкл. и за лицата, задържани под стража

7

Специализиран обстоен пре
глед

2

9,10

0,00

Инцизия в съединителнотъ
5202114 канни ложи, включително
анестезия

1

19,40

Екстракция
на
дълбоко
фрактуриран или дълбоко
5102114
разрушен зъб, включително
анестезия

2

36,60

102214

544214

102224

544224

1022114

99,33

0,00

7
0

8
99,33

0,00

1 692

7,30

1,80

3,00

826

16,40

3,00

31,60

5,00

2 218

33,91

5,00

3,80

0,80

1 017

3,80

0,80

21 634

7,30

1,80

7,50

10 800

11,90

7,50

23,10

13,50

35 052

25,41

13,50

3,80

0,80

17 870

3,80

0,80

9

9,10

0,00

0,00

4

19,40

0,00

0,00

9

36,60

0,00

5 754

84 262

26
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1

2

5

5442114

Контролен преглед след ня
коя от горните две дейности

2

Специализирана хирургична
извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за
ЗОЛ, настанени в домове за
медико-социални услуги, за
децата, настанени в специалните училища и домовете за
отглеждане и възпитание на
деца, лишени от родителска
грижа над 18-годишна възраст, и за лицата, задържани
под стража

309

Специализиран обстоен пре
глед

84

9,10

0,00

Инцизия в съединителнотъ
5202214 канни ложи, включително
анестезия

30

19,40

Екстракция на дълбоко фрак
туриран или дълбоко разру
5102214
шен зъб, включително анес
тезия

134

Контролен преглед след ня
коя от горните две дейности

61

Специализирана дентална
помощ за ЗОЛ с психични
заболявания до 18 години
под обща или венозна анестезия

6 124

24-часово активно наблюде
903212 ние при необходимост след
общата анестезия

238

25,30

0,00

обстоен преглед със снемане
на зъбен статус – в т. ч. ед
101212
нократен допълнителен пре
глед за бременни

364

17,30

301212

Обтурация с амалгама или
химичен композит

3 244

508212

Екстракция на временен зъб
с анестезия

509212

148

9,10

0,00

0,00

64

19,40

0,00

36,60

0,00

274

36,60

0,00

4,60

0,00

131

4,60

0,00

559

25,30

0,00

0,00

839

17,30

0,00

42,46

0,00

7 903

42,46

0,00

200

19,95

0,00

333

19,95

0,00

Екстракция на постоянен зъб
с анестезия

26

42,46

0,00

24

42,46

0,00

332212

Лечение на пулпит или перио
донтит на временен зъб

1 221

42,60

0,00

2 788

42,60

0,00

333212

Лечение на пулпит или пе
риодонтит на постоянен зъб

273

139,70

0,00

538

139,70

0,00

Инцизия в съединителнотъ
520212 канни ложи, включително
анестезия

80

30,60

0,00

176

30,60

0,00

408

55,90

0,00

926

55,90

0,00

70

8,05

0,00

161

8,05

0,00

Екстракция
на
510212 фрактуриран или
разрушен зъб
544212

дълбоко
дълбоко

Контролен преглед след ня
коя от горните две дейности

4

8
0,00

5442214

0,00

7
4,60

1022214

4,60

6

617

14 246

БРОЙ 21
1

ДЪРЖАВЕН
2

901212

902212

3

ВЕСТНИК
4

С Т Р. 2 1

5

6

7

8

Обща анестезия за лица с
психични заболявания до 18
години

2 619

Обща анестезия в извънбол
нично лечебно заведение

41,25
(на час, макси
2 591 мална продъл
жителност 180
минути)

0,00

6 117

41,25

0,00

Обща анестезия в болнично
лечебно заведение

41,25
(на час, макси
28 мална продъл
жителност 360
минути)

0,00

7

41,25

0,00

Лечебно-консултативна коми
сия (ЛКК)

6 124

0

0

261 Подготовка за ЛКК

0

2,5

0

0

2,5

0,00

262 ЛКК

0

2,5

0

0

2,5

0,00

263 По искане на ЛКК

0

2,5

0

0

2,5

0,00

0

2,5

0,00

264 По искане на ТЕЛК

0

(2) В съответствие с чл. 55а ЗЗО НЗОК и
БЗС планират и договарят закупуването за
ЗОЛ дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО
в съответствие с параметрите на разходите
по бюджета на НЗОК за 2016 г. в частта на
здравноосигурителните плащания за дентална
помощ по цени, определени в ал. 1 (заплащани
от НЗОК) и в рамките на договорения брой
дейности на годишна основа.
(3) Текущо през периода на действие на
този НРД в зависимост от оказаната на ЗОЛ
дентална помощ, когато по някоя дейност
се достигне договореният брой дейности на
годишна основа, преди да е извършена корек
цията на цените по чл. 120, тези дейности се
заплащат в рамките на наличните средства за
здравноосигурителните плащания за дентална
помощ по бюджета на НЗОК.
Раздел V
Методики за остойностяване и закупуване
на видовете дентална помощ
Методика за остойностяване на дейностите
в извънболничната дентална помощ
Чл. 106. Методиката за остойностяване
на дейностите в извънболничната дентална
помощ, за които НЗОК през 2016 г. има фи
нансов капацитет да закупи дейностите по
пакета дентална помощ по чл. 45, ал. 2 ЗЗО,
се състои от следните последователни етапи:

2,5

0

1. дефиниране на обхвата на денталната
помощ по пакета по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, запла
щан от съответния вид здравноосигурителни
плащания по ЗБНЗОК за 2016 г., в раздел IV;
2. определяне на прогнозния брой дентални
дейности по видове дейности за заплащане
през 2016 г. съобразно:
2.1. информацията за отчетения и заплатен
годишен брой дейности от съответния вид
през 2013 г. – 2015 г.;
2.2. отчетените тенденции в годишния ръст
на броя на денталните дейности;
2.3. промени в пакетите през предходните
периоди, съотносими към съответната дейност
от пакета за 2016 г.;
2.4. експертна информация от представи
телите на УС на БЗС по чл. 54, ал. 2 ЗЗО за
очакваните/необходимите брой годишни дей
ности за нови (незаплащани през предходните
години) дейности по пакета за 2016 г.;
3. определяне на прогнозните стойности
на необходимите средства за закупуване на
прогнозните брой дентални дейности по видо
ве по т. 2 по действащите през 2016 г. цени и
експертна информация от представителите на
УС на БЗС по чл. 54, ал. 2 ЗЗО за цените за
нови (незаплащани през предходните години)
дейности по пакета за 2016 г.;
4. стойностите, за които НЗОК има фи
нансов капацитет да закупи прогнозните
брой дентални дейности по т. 2, подлежат на
заплащане през 2016 г. по този НРД.
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Чл. 107. Цените на денталните дейности
по реда на настоящия НРД са договорени в
раздел IV.
Методика за закупуване на дейностите в
извънболничната дентална помощ
Чл. 108. Изпълнителят на ИзвбДП има
право на пряко заплащане и/или доплащане
за ЗОЛ в следните случаи:
1. при доплащане до пълните договорени
стойности на ИДП по чл. 100 и 101;
2. когато лицето е получило полагащия
му се обем дейности при условията на този
раздел и желае да продължи лечението си;
3. когато необходимото лечение обхваща
лечебно-диагностични дейности, невключени
в посочения пакет за заплащане съгласно
този раздел;
4. когато при дейност, закупувана от НЗОК,
лицето изрично предпочете методики, средства
или материали, невключени в посочения пакет
за заплащане съгласно този раздел.
Чл. 109. (1) За секторна рентгенография
на зъби и ортопантомография се заплаща на
ИДП, притежаващ разрешение за извършване
на рентгенографска дейност, ако е назначена с
направление за медико-диагностична дейност
от изпълнител на извънболнична дентална
помощ.
(2) За ИДП не се прилага редът за опреде
ляне на стойностите за медико-диагностични
изследвания от пакет „Образна диагностика“
(секторна рентгенография на зъби и ортопан
томография).
(3) Редът на назначаване, заплащане и от
читане на медико-диагностични изследвания
от пакет „Образна диагностика“ (секторна
рентгенография на зъби) от ИДП е както при
изпълнителите на специализирана извънбол
нична медицинска помощ (СИМП).
(4) Назначаването на ВСМД от пакет
„Образна диагностика“ (ортопантомография)
се извършва от общопрактикуващ лекар по
дентална медицина или от лекар по дентална
медицина – специалист, а редът за отчитане
и заплащане е както при изпълнителите на
СИМП.
Чл. 110. На ИДП се заплаща отчетена екс
пертизна дейност, извършена по установения
в глава дванадесета ред.
Чл. 111. (1) Националната здравноосигу
рителна каса закупува отчетена експертиза
на временната неработоспособност от всеки
член на обща или специализирана лекарска
консултативна комисия (ЛКК), но на не повече
от трима членове.
(2) Експертиза по ал. 1 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка
МЗ – НЗОК № 6, за всеки член на ЛКК.
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(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за отчетен преглед, поискан от ЛКК
и Регионалната картотека на медицинската
експертиза (РКМЕ).
(4) Прегледът по ал. 3 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка
МЗ – НЗОК № 6.
(5) Националната здравноосигурителна
каса закупува извършените медико-диагнос
тични дейности, изискани от ЛКК.
Чл. 112. (1) Лекарите по дентална меди
цина, работещи в лечебни заведения – ИДП,
отчитат месечно по електронен път, в утвър
ден от НЗОК формат, оказаната през месеца
дентална дейност, включена в предмета на
договора, през интернет портала на НЗОК
или чрез WEB услуга.
(2) Електронният отчет по ал. 1 съдържа ин
формация за извършените дентални дейности
по чл. 100 и/или по чл. 101, и/или по чл. 102,
и/или по чл. 103, отразена в амбулаторните
листове в определен от НЗОК формат.
(3) Електронни отчети се подписват от
лекарите по дентална медицина, извърши
ли дейността с усъвършенстван електронен
подпис (УЕП) по смисъла на чл. 13, ал. 2 от
Закона за електронния документ и електрон
ния подпис (ЗЕДЕП).
(4) За оказаната извънболнична дентална
помощ на правоимащи лица, осигурени в
друга държава, спрямо които се прилагат
правилата за координация на системите за
социа лна сиг у рност/двуст ранни спогодби
за социално осигуряване, регистрационните
данни на пациента трябва да съответстват на
тези в удостоверителния документ, издаден
от съответната друга държава.
(5) Оказаната от ИДП дейност по ал. 2 се
отчита най-късно до третия работен ден на
месеца, следващ отчетния.
(6) При констатиране на грешки в елек
тронния отчет, свързани с регистрационни
данни и реквизити, ИДП получава автома
тична нотификаци я от информационната
система на НЗОК и електронният отчет не се
обработва от НЗОК до получаване на отчет
с коректни данни.
(7) Грешки по ал. 6 могат да са:
1. регистрационен номер на лечебно заве
дение, ЛПК на лекар по дентална медицина,
код на специалност на лекар по дентална
медицина, отразени в първичните медицин
ски документи: номер на договора с НЗОК,
регистрационните данни на ЗОЛ;
2. отчетена дейност извън предмета на
договора с НЗОК;
3. несъответствия с установените реквизити
и съответните им номенклатури, относими
към заплащаната от НЗОК дейност.
(8) В информационната система на НЗОК
се обработва последният подаден в сроковете
по ал. 5 отчет с коректни данни.
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(9) При необходимост от корекции на от
четените в електронните отчети данни при
установяване на фактически грешки, свър
зани с неправилно въвеждане в софтуера на
денталните лекари и правилно отразени на
хартиен носител, се подава нов електронен
отчет с коригирани данни чрез системата в
периода до изпращане на месечното известие.
Корекции се допускат при:
1. сгрешен код на дейност при правилно
попълване на диагноза и извършена дейност;
2. неточно посочен номер и дата на амбу
латорен лист;
3. липса или грешен личен професионален
код при вярно изписани трите имена на лекаря
по дентална медицина;
4. липса или грешен ЕГН на ЗОЛ в ам
булаторния лист при вярно изписани трите
имена на ЗОЛ.
(10) Отчетената в електронните отчети
дейност се обработва в информационната
система на НЗОК. След окончателната обра
ботка за отчетен месец директорът на РЗОК
или упълномощено от него длъжностно лице
изпраща по електронен път през информаци
онната система на НЗОК месечно известие,
подписано с електронен подпис, съдържащо
отхвърлената и одобрена за заплащане дейност
и съответните основания за отхвърляне (при
наличие на такива). Известието се изпраща
в срок до 17-о число на месеца.
(11) Месечното известие по ал. 10 се подпис
ва от директора на РЗОК или от упълномощено
от него длъжностно лице с усъвършенстван
електронен подпис (УЕП) съгласно чл. 13,
ал. 2 ЗЕДЕП.
(12) Не се допуска подаване на нови елек
тронни отчети от страна на ИДП на одобре
ните в електронната система на НЗОК за
заплащане дейности в електронните отчети
след подаване на месечно известие по ал. 10.
Чл. 113. (1) Националната здравноосигу
рителна каса заплаща договорената и извър
шената дентална дейност след представяне
на финансовоотчетни документи: фактура
(хартиена или електронна), спецификация (хар
тиена или електронна) и отчет за извършена
дентална дейност на всеки лекар по дентална
медицина (хартиен или електронен).
(2) В спецификациите и отчетите по ал. 1
се включва само договорената и извършената
дентална дейност, отчетена в електронните
отчети, и съдържат информацията за извърше
ните дентални дейности, отразена в амбула
торните листове в определен от НЗОК формат,
и одобрената неотхвърлена от заплащане в
месечното известие по чл. 112, ал. 10.
(3) При оказана дентална дейност на лица
с право на здравно осигуряване, удостоверено
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от друга държава – членка на ЕС/ЕИП, или
съгласно двустранни спогодби, НЗОК заплаща
след представяне на отделни документи по
ал. 1 и на:
1. приложение към спецификация за ока
зана медицинска помощ на лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на ИДП
копия от удостоверителните документи за
право на здравно осигуряване и „Декларация
при ползване от осигурени лица на права на
спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК
срещу представена ЕЗОК или удостоверение,
временно заместващо ЕЗОК“.
(4) Отчитането на разликата между сумите
по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение
на лицата, които са упражнили правото на
пенсия за осигурителен стаж и възраст, се
извършва с отделни финансовоотчетни доку
менти. Плащанията се извършват чрез РЗОК
до 10 работни дни след постъпване в НЗОК
на трансферните средства от МЗ.
Чл. 114. (1) Изпълнителите на извънбол
нична дентална помощ подават отчетните
финансови документи по чл. 113 на хартиен
носител или по електронен път през инфор
мационната система на НЗОК в PDF формат,
подписан с УЕП съгласно чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕП.
(2) Документите по ал. 1 се подават в срок
до два работни след изпращане на месечното
известие по чл. 112, ал. 10.
Чл. 115. (1) Националната здравноосигури
телна каса заплаща ежемесечно договорената,
извършената и отчетената дейност по чл. 112
след проверка на документите по чл. 113.
(2) Финансовоотчетни документи на ИДП
не се приемат в следните случаи:
1. когато сумите по фактурите, специфика
циите и отчетите не отговарят на изискванията
по чл. 112, ал. 2;
2. когато отчитането е извън регламенти
рания в чл. 114, ал. 2 срок;
3. при липса на някои от задължителните
отчетни документи;
4. когато отчетните документи не са изгот
вени съгласно изискванията и реквизитите,
посочени в тях.
Чл. 116. (1) При констатирано от РЗОК
несъответствие съгласно чл. 115, ал. 2 по
представените финансовоотчетни документи
директорът на РЗОК уведомява чрез инфор
мационната система на НЗОК изпълнителя
на ИДП за необходимите корекции.
(2) В срок до един работен ден от получа
ване на уведомлението по ал. 1 изпълнителят
на ИДП подава на хартиен носител или чрез
информационната система нови финансово
отчетни документи.
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(3) При писмено заявен отказ от страна
на ИДП да изпълни указанията в срока по
ал. 2 РЗОК не заплаща отчетената дейност.
(4) Ако исканите поправки не се извършат
до края на втория месец, следващ отчетния,
на изпълнителя не се заплаща по този ред.
(5) Условия за плащане на ИДП са точно
и правилно попълнените документи съгласно
този раздел.
(6) При неспазване на посочения в чл. 114,
ал. 2 срок за представяне на отчетните доку
менти от ИДП обработката им и съответното
заплащане се извършват в сроковете за след
ващия период на отчитане.
Чл. 117. (1) Районната здравноосигурителна
каса извършва плащанията до 30-о число на
месеца, следващ отчетния.
(2) Плащанията се извършват в левове по
банков път по обявена от ИДП банкова сметка.
Чл. 118. (1) Националната здравноосигу
рителна каса не заплаща за дейност, която
не е подадена в електронните отчети и не е
приета от информационната система на НЗОК
в сроковете по чл. 112, ал. 5.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса не заплаща по настоящия ред за извър
шени дейности от изпълнител, ако те не са
отчетени до 3-тия работен ден на третия ме
сец, следващ отчетния, а за ИДП, отчитащи
медико-диагностична дейност – до 17,00 ч. на
3-тия работен ден на втория месец, следващ
отчетния.
(3) Дейностите (с изключение на лечението
на пулпити и периодонтити), извършени и
отчетeни повторно в срок 12 последователни
месеца от датата на извършване на дейността,
не се заплащат от НЗОК.
(4) Не се заплаща по предвидения ред за
извършена от ИДП дейност за период, който
изпълнителят вече е отчел.
Чл. 119. Когато РЗОК не заплати на ИДП
извършените дейности в сроковете, определени
в договора с ИДП, тя дължи на изпълнителя
законна лихва за просроченото време.
Чл. 120. (1) Представителите на БЗС и
НЗОК ежемесечно наблюдават и анализи
рат изпълнението на бюджета за годината в
частта на здравноосигурителните плащания
за ИзвбДП.
(2) Обемите и цените могат да бъдат про
меняни в съответствие със ЗБНЗОК за 2016 г.:
1. когато очакваното изпълнение на бюдже
та към 31 юли 2016 г. надхвърля с повече от
25 на сто предвидените за седемте месеца в
ЗБНЗОК за 2016 г. средства за заплащане на
ИДП, в срок до 25 юли НЗОК и БЗС извършват
корекция в цените на денталните дейности по
чл. 105, така че очакваният разход по бюджета
за дентална помощ до края на годината да не
се отклонява с повече от 2 на сто;
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2. когато очакваното изпълнение на бюдже
та към 31 август 2016 г. надхвърля с повече
от 17,5 на сто предвидените за осемте месеца
в ЗБНЗОК за 2016 г. средства за заплащане
на ИДП, в срок до 25 август НЗОК и БЗС
извършват корекция в цените на денталните
дейности по чл. 105, така че очакваният раз
ход по бюджета за дентална помощ до края
на годината да не се отклонява с повече от
2 на сто;
3. когато очакваното изпълнение на бюдже
та към 30 септември 2016 г. надхвърля с повече
от 15 на сто от три четвърти от предвидените
в ЗБНЗОК за 2016 г. средства за заплащане на
ИДП, в срок до 25 септември НЗОК извършва
корекция в цените на денталните дейности по
чл. 105, така че очакваният разход по бюджета
за дентална помощ до края на годината да не
се отклонява с повече от 2 на сто;
4. когато очакваното изпълнение на бю
джета към 31 октомври 2016 г. надхвърля с
повече от 10 на сто предвидените за десет
те месеца в ЗБНЗОК за 2016 г. средства за
заплащане на ИДП, в срок до 25 октомври
НЗОК и БЗС извършват корекция в цените
на денталните дейности по чл. 105, така че
очакваният разход по бюджета за дентална
помощ до края на годината да не се отклонява
с повече от 2 на сто.
(3) Когат о т ек у що т о изп ъ л нен ие к ъм
30 юни 2016 г. и очакваното изпълнение към
31 декември 2016 г. на бюджета на НЗОК за
2016 г. показват неусвояване на средствата за
здравноосигурителни плащания за дентална
помощ, НЗОК и БЗС предоговарят цените на
денталните дейности по чл. 105, заплащани от
НЗОК, в рамките на прогнозно изчислените
неусвоени средства до края на 2016 г.
(4) Когато очакваното изпъление на бюдже
та към 31 юли 2016 г. не надхвърля с повече
от 25 на сто предвидените за седемте месеца
в ЗБНЗОК за 2016 г. средства за заплащане на
ИДП, Надзорният съвет на НЗОК в срок до
25.08.2016 г. взема решение за усвояването на
средства в размер 8 милиона лева от резерва
на НЗОК за закупуване на трета дейност
за ЗОЛ над 18-годишна възраст за периода
1.09.2016 г. – 31.12.2016 г.
Чл. 121. (1) Управителят на НЗОК утвърж
дава списък на населените места с неблаго
приятни условия за работа на изпълнители
на първична ИзвбДП.
(2) Вк лючването на населено м ясто в
списъка по ал. 1 се извършва по реда и кри
териите, установени в методика, приета от
НС на НЗОК.
(3) Изпълнителят на ИзвбДП има право на
допълнително заплащане, когато населеното
място, в което е разкрита амбулаторията му, е
определено като неблагоприятно при наличие
едновременно на следните условия:
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1. обслужваните ЗОЛ са с постоянен или
настоящ адрес в населеното място, включено
в списъка по ал. 1;
2. дейността, за която допълнително се за
плаща, е извършена в амбулатория, разкрита в
населено място, включено в списъка по ал. 1.
(4) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите по ал. 1 допълни
телно 20 на сто върху цените на денталните
дейности по чл. 105, ал. 1.
Раздел VІ
Документация и документооборот за изпълнителите на извънболнична дентална помощ
Чл. 122. (1) Документацията, която е длъ
жен да води и съхранява в амбулаторията си
всеки ИДП по оказване на дентална помощ
по реда на ЗЗО, включва първични и отчетни
документи.
(2) Документите по ал. 1 се съхраняват за
срок 5 години от датата на издаването им.
Чл. 123. (1) Изпълнителят на ИзвбДП води
следните първични документи по образци
съгласно приложение № 2:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 2);
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
3. „Рецептурна бланка“ (бл. МЗ – НЗОК);
4. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6);
5. „Направление за хоспитализация/лечение
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 7);
6. „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А);
7. „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3);
8. „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А) – за високоспециализирани дейности
(за анестезиологична консултация);
9. „Рецептурна книжка за военноинвалиди
и военнопострадали“;
10. „Рецептурна книжка на ветераните от
войните“.
(2) Документооборотът по ал. 1 е, както
следва:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 2):
А. От лекаря по обща дентална медици
на или от лекаря – специалист по дентална
медицина:
Електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, подписан с елек
тронен подпис на лекаря по обща дентална
медицина или от лекаря – специалист по
дентална медицина, извършил дейностите.
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен
носител, подписан от лекаря по обща дентална
медицина или от лекаря – специалист по ден
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тална медицина, и ЗОЛ, формират амбулатор
ния журнал на лекаря по дентална медицина;
екземпляр от амбулаторния лист се издава и
предоставя на пациента при поискване.
Б. Националната здравноосигурителна каса
определя електронния формат и информация
та, съдържаща се в него, която изпълнителят
на ДП ежемесечно изпраща през портала на
НЗОК при отчитане на дейността си съгласно
настоящите изисквания.
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – съставя
се в един екземпл яр от изпълнител я на
извънболнична дентална помощ (общопрак
тикуващ лекар по дентална медицина или
лекар – специалист по дентална медицина)
при необходимост за провеждане на медикодиагностични изследвания на ЗОЛ – секторна
рентгенография на зъби и ортопантомография;
изпълнителят на ИДП представя и отчита
в РЗОК „Направлението за медико-диаг
ностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4),
подписано от лекаря по дентална медицина,
извършил изследването, и ЗОЛ, придружено
с електронен отчет, съдържащ назначената
и извършена медико-диагностична дейност,
във формат, определен от НЗОК, подписан с
електронен подпис;
3. „Рецептурна бланка“ (образец бл. МЗ –
НЗОК) – съставя се в два екземпляра от из
пълнителя на дентална помощ;
4. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6) – документът се попълва
в един екземпляр. Използва се в случаите,
когато лекар по дента лна медицина или
лекар – специалист по дентална медицина,
изпраща ЗОЛ към изпълнител на СИДП
за прегледи и консултации, необходими за
представяне пред ЛКК или ТЕЛК, към ЛКК
за извършване на експертиза на работоспо
собността или при допълнително поискани
прегледи от ЛКК. В тези случаи не се издава
„Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3), а всеки специалист, извър
шил прегледа, попълва данните си в отрязък
от талона за медицинска експертиза, откъсва
го и го изпраща в РЗОК. Талонът се отразява
в електронния отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Общият талон от „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6):
1) при предварителни прегледи със специ
алисти за представяне пред ЛКК или ТЕЛК
се отразяват в месечния отчет на лекаря по
дентална медицина – специалист, като тало
ните се представят и отчитат в РЗОК;
2) при изпращане към ЛКК остава при
председателя на ЛКК и се отразяват в ме
сечния отчет, като талоните се представят и
отчитат в РЗОК;
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3) при допълнително поискани прегледи от
ЛКК се отразяват в месечния отчет на лека
ря по дентална медицина – специалист, като
талоните се представят и отчитат в РЗОК;
5. „Медицинско направление за консул
тация или за провеждане на съвместно ле
чение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) – съставя се в
един екземпляр от изпълнителя на дентална
помощ при необходимост от провеждане на
медицинска консултация или лечение със
специалист – психиатър;
6. „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А) – издава се от ИДП за насочване на
ЗОЛ към изпълнител на СИДП или изпълни
тел на ПИМП. Съставя се в един екземпляр
от изпълнителя на извънболнична дентална
помощ (общопрактикуващ лекар по дентална
медицина или лекар – специалист по дентал
на медицина) и се отразява в амбулаторния
лист на ЗОЛ. Изпълнителят на ИДП, оказващ
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ или СИДП под обща анесте
зия за ЗОЛ до 18-годишна възраст с психични
заболявания, отчита в РЗОК „Направление за
консултация“ (бл. МЗ 119А) за ЗОЛ, получили
този вид дентална помощ;
7. „Рецептурна книжка на военноинвалиди
и военнопострадали“ – редът за издаването
є е съгласно Наредба № 4 от 2012 г. за реда
за получаване и заплащане на лекарствени
продукти на военноинвалидите и военно
пострадалите;
8. „Рецептурна книжка на ветераните от
войните“ – редът за издаването є е съгласно
Наредба № 3 от 2012 г. за реда за предписване,
отпускане и контрол на лекарствени продукти
и дентална помощ на ветераните от войните.
Чл. 124. (1) Амбулаторният лист, направ
лението за медико-диагностична дейност и
рецептурната бланка се изготвят съгласно
изисквания и реквизити, посочени в прило
жение № 2.
(2) Изпълнителите на дентална помощ
закупуват за своя сметка необходимите им
за извършване на съответната дейност фор
муляри.
Чл. 125. Изпълнителите на ИзвбДП могат
да използват разпечатани образци на следните
документи:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 2);
2. „Медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение“ (бл.
МЗ – НЗОК № 3);
3. „Медицинско направление за високоспе
циализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А);
4. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
5. „Талон за медицинска експертиза“ (бл.
МЗ – НЗОК № 6);
6. „Направление за хоспитализация/ле
чение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ –
НЗОК № 7);
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7. „Рецептурна бланка“ (образец бл. МЗ –
НЗОК);
8. „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А).
Чл. 126. (1) Финансовите от четни до
кументи към фактурите (спецификациите,
отчети за месечно отчитане на дейността на
ИДП) – приложение № 4 на хартиен носител,
се подготвят в два екземпляра от всички ле
чебни заведения, сключили договор с НЗОК.
Първият екземпляр, придружен с фактура, се
предава в РЗОК съгласно условията и сроко
вете на заплащане, установени в раздел V.
Вторият екземпляр остава в ИДП.
(2) При електронно отчитане финансо
вите отчетни документи (фактурите, специ
фикациите, отчети за месечно отчитане на
дейността на ИДП по приложение № 4) се
изготвят съгласно условията и в сроковете на
заплащане, установени по реда на чл. 114 и
116, и се съхраняват съгласно изискванията
на ЗЕДЕП.
Чл. 127. В РЗОК се води отчетност за
всички първични медицински и отчетни до
кументи, които ИДП представят за отчитане
на извършената дейност: електронен отчет
за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат, спецификации, отчети, фактури и
„Направление за медико-диагностична дей
ност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4), придружено с
електронен отчет, съдържащ назначените и
извършени медико-диагностични изследвания,
във формат, определен от НЗОК, в случай че
са договорени.
Чл. 128. За представени неверни данни в
отчетите по договора се прилагат разпоредбите
на глава осемнадесета и глава деветнадесета.
Чл. 129. (1) Изпълнителят на ПИДП:
1. насочва ЗОЛ към изпълнител на специ
ализирана хирургична извънболнична дентал
на помощ или към изпълнител на ПИМП с
„Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А);
2. насочва ЗОЛ към лечебно заведение – из
пълнител на болнична помощ, с „Направление
за хоспитализация/лечение по амбулаторни
процедури“ (бл. МЗ – НЗОК № 7).
(2) Изпълнителят на СИДП:
1. насочва ЗОЛ към изпълнител на ПИМП
с „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А);
2. насочва ЗОЛ към изпълнител на БП с
„Направление за хоспитализация/лечение по
амбулаторни процедури“ (бл. МЗ – НЗОК № 7).
(3) Спец иа л ис т ът по де т ск а ден та л на
медицина насочва ЗОЛ към изпълнител на
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ с „Направление за консул
тация“ (бл. МЗ 119А).
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛ
НЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОК АЗВА
НЕ Н А ИЗВЪНБОЛНИЧН А ДЕНТА ЛН А
ПОМОЩ
Чл. 130. (1) Обект на контрол при на
стоящите условия и ред са всички лечебни
заведения, сключили договор с НЗОК, които
по смисъла на чл. 58 ЗЗО са изпълнители на
дентална помощ.
(2) Контролът по изпълнение на дого
ворите за оказване на дентална помощ се
осъществява чрез проверки, извършвани от
длъжностни лица – служители на НЗОК, и от
длъжностни лица от РЗОК – контрольори. На
основание чл. 72, ал. 10 ЗЗО условията и редът
за осъществяване на контрол се определят с
инструкция, издадена от управителя на НЗОК.
(3) Конт ролните органи по а л. 2 осъ
ществяват внезапен контрол, контрол преди
заплащане на оказаната дентална помощ и
последващ контрол.
(4) Контролът по ал. 2 може да се извърш
ва и чрез проверки по постъпили жалби от
здравноосигурени лица, вкл. и в случаите по
чл. 35, ал. 2 ЗЗО.
Чл. 131. (1) Длъжностните лица – служи
тели на НЗОК, извършват проверка по изпъл
нение на договорите за оказване на дентална
помощ на основание заповед на управителя
на НЗОК или от оправомощено от него длъж
ностно лице, в която се посочват правните
и фактическите основания за издаването є
и се определят проверяващото лице (лица),
обектът – наименование и месторазположе
ние, срокът, видът и задачата на проверката.
(2) Служителите на НЗОК по ал. 1 могат
да извършват проверки на територията на
цялата страна.
Чл. 132. (1) Управителят на НЗОК или
оправомощено от него длъж ностно лице
може със заповед да разпореди извършва
не на проверка от контрольори от РЗОК с
участието на служители на НЗОК. Заповедта
съдържа: правните и фактическите основания
за издаването є; служителите на НЗОК, които
ще участват в проверката; обекта, задачата,
вида и срока на проверката, както и РЗОК,
на чиято територия тя ще се извърши.
(2) На основание заповедта на управителя
на НЗОК директорът на РЗОК издава заповед,
която съдържа: правните и фактическите
основания за издаването є; служителите на
НЗОК, както и контролните органи на РЗОК,
които ще участват в проверката; конкретния/
конкретните изпълнител/и на медицинска
помощ – обект/и на проверката, задачата и
вида на проверката.
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(3) Служителите на РЗОК – контрольори,
могат да извършват проверки на територията
на съответната РЗОК по заповед на нейния
директор.
Чл. 133. (1) По заповед на управителя на
НЗОК или на оправомощено от него длъжност
но лице служителите на РЗОК – контрольори,
могат да извършват проверки на територията
на друга РЗОК.
(2) За издаване на заповедта по ал. 1 на уп
равителя на НЗОК за извършване на проверка
на територията на друга РЗОК контрольорите
се определят по предложение на директора
на РЗОК, на която са служители.
Чл. 134. (1) При откриване на проверката
проверяващото лице (лица) се легитимира и
връчва екземпляр от заповедта за проверка
ИДП – обект на проверката.
(2) Екземпляр от заповедта за проверка се
подписва от представляващия ИДП или от
упълномощено от него лице.
(3) При отказ да се приеме заповедта про
верката се извършва и без връчването є, като
това обстоятелство, както и датата и часът се
отбелязват в нея и това се удостоверява от
всички участващи в проверката лица.
(4) При приключване на проверката ИДП
са длъжни да предоставят на контролните
органи заверени с подпис и печат копия от
необходимите за извършване на проверката
документи.
Чл. 135. (1) Контролните органи по чл. 72,
ал. 2 ЗЗО: длъжностни лица – служители на
НЗОК, и длъжностни лица от РЗОК – кон
трольори, имат правата по чл. 73, ал. 1 ЗЗО.
(2) За изпълнение на правомощията си
по чл. 73, ал. 1 ЗЗО контролните органи по
чл. 72, ал. 2 имат право на достъп до ин
формация от работодателите, осигурените и
изпълнителите.
Чл. 136. (1) За резултатите от извършената
проверка контролните органи по чл. 72, ал. 2
ЗЗО съставят протокол, в който вписват:
1. обекта на проверката – наименование,
месторазположение;
2. данните за проверката – дата и място
на съставяне, основание за извършване на
проверката, проверяващото лице (лица);
3. описание на установените факти;
4. констатираните нарушения при изпъл
нение на договора с ИДП;
5. задължителните предписания и сроковете
за отстраняване на констатираните наруше
ния, препоръки за подобряване на дейността
на ИДП;
6. подписа на съставителя (ите);
7. срока за възражение, установен в ЗЗО;
8. дата на връчване и подпис на лице
то – обект на проверката.
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(2) Екземпляр от протокола се предоставя на
лицето – обект на проверката, срещу подпис,
а копия от него се изпращат на управителя
на НЗОК, съответно на директора на РЗОК
и на съответната РК на БЗС.
(3) При констатирани от извършената про
верка нарушения на Кодекса за професионал
на етика на лекарите по дентална медицина
директорът на РЗОК уведомява съответната
комисия за професионална етика към БЗС.
Чл. 137. Лицето – обект на проверката,
има право да даде писмено становище пред
управителя на НЗОК, съответно пред дирек
тора на РЗОК по направените от длъжност
ното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО констатации
в 7-дневен срок от връчването на протокола
по чл. 136, ал. 1.
Чл. 138. Санкциите се налагат по реда на
глава деветнадесета.
Чл. 139. (1) При извършване на проверки
те по чл. 131, 132 и 133 могат да присъстват
експерти на БЗС, които не са в договорни
отношения с проверявания изпълнител на
дентална помощ. Експертите предоставят
писмени становища, които са неразделна част
от протокола по чл. 136, ал. 1.
(2) Включването на експертите на БЗС в
заповедите за проверките по ал. 1 на упра
вителя на НЗОК, респ. директора на РЗОК,
се осъществява след посочване от страна на
председателя на РК на БЗС в писмен вид на
представителите на съответната РК на БЗС.
Чл. 140. При установяване на админи
стративни нарушения по чл. 105д и 105е ЗЗО
актовете за установяване на административни
нарушения по ЗАНН се съставят от длъж
ностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО по реда
на ЗАНН и инструкцията на управителя на
НЗОК по чл. 72, ал. 10 ЗЗО.
Чл. 141. (1) При осъществяване на кон
тролната дейност от длъжностни лица – слу
жители на НЗОК, и от длъжностни лица от
РЗОК – контрольори, ЗОЛ могат да бъдат
поканени за доброволно съдействие с цел
уточняване на обстоятелства и факти във
връзка с дейността на ИДП.
(2) В случаите, когато ЗОЛ удостоверяват
своите твърдения с документи, контролните
органи прилагат към протокола от проверката
копия на тези документи, които заверяват с
„Вярно с оригинала“, дата и подпис.
(3) При невъзможност на ЗОЛ да представи
документи същото излага своите твърдения в
писмен вид, като поставя дата и подпис. Пис
мените изложения се прилагат към протокола
от проверката.
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СА НК ЦИИ ПРИ НЕИЗП ЪЛНЕНИЕ Н А
ДОГОВОРИТЕ ЗА ОК АЗВАНЕ НА ИЗВЪН
БОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Раздел І
Налагане на санкции. Видове санкции. Не
основателно получени суми
Чл. 142. (1) При констатирани нарушения
от контролните органи по чл. 72, ал. 2 ЗЗО:
длъжностните лица – служители на НЗОК,
и длъжностни лица от РЗОК – контрольори
по изпълнение на договорите за оказване на
дентална помощ, се налагат:
1. санкции, предвидени в тази глава;
2. глоби или имуществени санкции съгласно
административнонаказателните разпоредби
на ЗЗО.
(2) Предвидените в тази глава санкции се
прилагат при нарушение, констатирано по
реда на глава осемнадесета.
(3) Предвидените в чл. 105д и 105е ЗЗО
глоби или имуществени санкции се прила
гат при нарушение, констатирано по реда на
ЗАНН и инструкцията по чл. 72, ал. 10 ЗЗО
на управителя на НЗОК.
Чл. 143. (1) В случаите, когато ИДП е
получил суми без правно основание, които
не са свързани с извършване на нарушение
по ЗЗО или на НРД, и това е установено при
проверка от контролните органи по чл. 72,
ал. 2 ЗЗО, изпълнителят е длъжен да възста
нови сумите.
(2) В случаите по ал. 1 се съставя прото
кол за неоснователно получени суми. Лице
то – обект на проверката, има право да пред
стави писмено възражение пред управителя
на НЗОК, съответно пред директора на РЗОК,
в 7-дневен срок от връчване на протокола.
(3) След изтичане на срока за възражение
по ал. 2 управителят на НЗОК, съответно
директорът на РЗОК, издава писмена покана
за възстановяване на сумите, получени без
правно основание, която се връчва на ИДП.
(4) Поканата за възстановяване на сумите
по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В 14-дневен срок от получаване на по
каната изпълнителят е задължен доброволно
да внесе дължимите суми.
(6) Когато ИДП не изпълни поканата в
срока по ал. 4, дължимата сума се прихваща
от следващото плащане по договора. Когато
договорът е прекратен и/или не се дължат
плащания по него, сумата се събира по съ
дебен ред.
Чл. 144. (1) Когато ИДП е получил суми
без правно основание в резултат на извършено
нарушение по ЗЗО или на НРД, управителят
на НЗОК, съответно директорът на РЗОК,
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удържа неоснователно платените суми, като
на нарушителя се налагат наказания, опре
делени в ЗЗО или в НРД.
(2) В случаите по ал. 1 управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, издава
писмена покана за възстановяване на сумите,
получени без правно основание, след влизане
в сила на наказателното постановление и/или
на заповедта за налагане на санкция.
Чл. 145. (1) Санкциите по този НРД са:
1. финансова неустойка;
2. прекратяване на договор.
(2) За всяко констатирано нарушение се
прилага съответна по вид и размер санкция.
(3) При констатирани нарушения, извърше
ни от различни лекари по дентална медицина
от лечебното заведение – ИДП, за всяко едно
от тях се налага съответната санкция.
(4) В случаите по ал. 3 общият размер на
санкцията е сбор от санкциите за наруше
нията, извършени от отделните лекари по
дентална медицина.
Раздел ІІ
Санкции при констатирани нарушения
Чл. 146. (1) Когато изпълнител на дентална
помощ наруши условията и реда за оказва
не на дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
ЗЗО, определени в този НРД, управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага
санкция „финансова неустойка“ в размер от
50 до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „фи
нансовата неустойка“ е в размер от 100 до
300 лв., а при последващо нарушение по ал. 1
„финансовата неустойка“ е в размер от 150
до 450 лв.
Чл. 147. (1) Когато изпълнител на дентална
помощ окаже дентална помощ в нарушение
на изискванията за налично и технически из
правно медицинско оборудване и обзавеждане,
управителят на НЗОК, съответно директорът
на РЗОК, налага санкция „финансова неус
тойка“ в размер от 50 до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „фи
нансовата неустойка“ е в размер от 100 до
300 лв., а при последващо нарушение по ал. 1
„финансовата неустойка“ е в размер от 150
до 450 лв.
Чл. 148. (1) Когато изпълнител на дентална
помощ наруши установените изисквания за
работа с медицинска или финансова доку
ментация, с изключение на случаите на явна
фактическа грешка, управителят на НЗОК,
съответно директорът на РЗОК, налага санк
ция „финансова неустойка“ в размер от 50
до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „фи
нансовата неустойка“ е в размер от 100 до
300 лв., а при последващо нарушение по ал. 1
„финансовата неустойка“ е в размер от 150
до 450 лв.
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Чл. 149. (1) Когато изпълнител на дентална
помощ наруши изискванията за предписване
на лекарствени продукти за домашно лече
ние, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели, определени в
този НРД, управителят на НЗОК, съответно
директорът на РЗОК, налага санкция „фи
нансова неустойка“ в размер от 50 до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „фи
нансовата неустойка“ е в размер от 100 до
200 лв., а при последващо нарушение по ал. 1
„финансовата неустойка“ е в размер от 150
до 450 лв.
Чл. 150. (1) Когато изпълнител на дентал
на помощ не изпълни задълженията си за
уведомяване на РЗОК за настъпили промени
в обстоятелства, свързани със сключването
на индивидуалния договор, управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага
санкция „финансова неустойка“ в размер от
50 до 150 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „фи
нансовата неустойка“ е в размер от 100 до
300 лв., а при последващо нарушение по ал. 1
„финансовата неустойка“ е в размер от 150
до 450 лв.
Чл. 151. (1) Управителят на НЗОК, съот
ветно директорът на РЗОК, налага санкция
„финансова неустойка“ в размер от 50 до
150 лв., когато изпълнител на дентална помощ
е извършил някое от следните нарушения:
1. нарушаване на критериите за качество
на денталната помощ, регламентирани в НРД;
2. неудовлетвореност на пациентите от
оказаните дентални дейности, свързани с
оказаната дентална помощ, заплатена от бю
джета на НЗОК, установена съгласно наредбата
по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО, и след оценка на
критериите за качество на денталната помощ,
регламентирани в НРД, и установяване на
нарушаването им.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финан
совата неустойка“ е в размер от 100 до 300 лв.
(3) Управителят на НЗОК, съответно дирек
торът на РЗОК, налага санкция „финансова
неустойка“ в размер от 150 до 450 лв., когато
изпълнител на дентална помощ е извършил
някое от следните нарушения:
1. системно нарушение по смисъла на § 1,
т. 19 от допълнителните разпоредби на ЗЗО на
критериите за качество на денталната помощ,
регламентирани в НРД;
2. системна неудовлетвореност по смисъла
на § 1, т. 19а от допълнителните разпоредби на
ЗЗО на пациентите от оказаните дентални дей
ности, свързани с оказаната дентална помощ,
заплатена от бюджета на НЗОК, установена
съгласно наредбата по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО,
и след оценка на критериите за качество на
денталната помощ, регламентирани в НРД,
и установяване на нарушаването им.
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(4) Заповедта за налагане на санкция под
лежи на оспорване по реда на АПК.
Чл. 152. (1) Управителят на НЗОК, съот
ветно директорът на РЗОК налага санкция
„прекратяване на договора“ при отчитане на
дейност, която не е извършена, както и при
извършване и отчитане на медицинска дей
ност, за която няма съответни медицински
индикации, установено по реда на чл. 72, ал. 2
ЗЗО от изпълнител на извънболнична дентал
на помощ по определен пакет – частично, по
отношение на лекаря по дентална медицина,
който не е извършил тази дейност.
(2) При повторно извършване на наруше
нието по ал. 1 договорът с изпълнителя се
прекратява изцяло.
(3) Заповедта за прекратяване на договора
подлежи на оспорване по реда на АПК.
Раздел ІІІ
Ред за налагане на санкции
Чл. 153. (1) Когато лицето – обект на про
верката, не изрази становище по чл. 137 или
изразеното от него становище не съдържа
възражения по направените констатации от
длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, уп
равителят на НЗОК, съответно директорът на
РЗОК, издава заповед, с която налага санкция.
(2) В 14-дневен срок след получаването на
заповедта по ал. 1 ИДП е задължен добро
волно да внесе дължимите суми.
(3) Когато ИДП не внесе доброволно дъл
жимата сума, тя се прихваща от следващото
плащане по договора. Когато договорът е
прекратен и/или не се дължат плащания по
него, сумата се събира по съдебен ред.
Ч л. 154. (1) В сл у чаи те, когато лице
то – обект на проверка, оспори констатациите
на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО,
управителят на НЗОК, съответно директорът
на РЗОК, в 7-дневен срок от получаване на
писменото становище по чл. 137 изпраща спора
за решаване от арбитражна комисия. Когато
констатациите са оспорени пред управителя
на НЗОК, спорът се решава от арбитражна
та комисия на тази РЗОК, с чийто директор
изпълнителят на дентална помощ – обект на
проверката, е сключил договор.
(2) Арбитражната комисия се произнася с
решение в едномесечен срок от получаване
на преписката.
Чл. 155. (1) В случай че арбитражната ко
мисия потвърди констатациите на длъжност
ното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, управителят
на НЗОК, съответно директорът на РЗОК,
издава заповед за налагане на предвидените
в НРД санкции.
(2) Санкциите по ал. 1 се налагат със
заповед на управителя на НЗОК, съответно
директора на РЗОК, която се издава в срок
до един месец от уведомяването от страна
на арбитражната комисия на управителя на
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НЗОК, съответно директора на РЗОК, че са
потвърдени констатациите на длъжностното
лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, и се съобщава на
лицето.
(3) Когато нарушението е установено от
длъжностни лица – контрольори на РЗОК,
извършили проверка на територията на друга
РЗОК, предложението до управителя на НЗОК
за издаването на заповедта за санкция се прави
от директора на тази РЗОК, с чийто директор
изпълнителят на дентална помощ – обект на
проверката, е сключил договор.
(4) Санкциите подлежат на съдебно об
жалване по реда на Административнопроце
суалния кодекс.
Раздел ІV
Правила за работа на арбитражните комисии
Чл. 156. (1) На територията, обслужва
на от РЗОК, се конституират арбитражни
комисии, които разглеждат оспорените от
лицата – обект на проверка:
1. констатации на длъжностни лица – слу
жители на НЗОК;
2. констатации на длъжностни лица от
РЗОК – контрольори.
(2) Арбитражната комисия се състои от
представители на РЗОК и съответната РК
на БЗС.
(3) В едномесечен срок от обнародването
на този НРД директорът на съответната РЗОК
издава заповед за определяне на състава на
арбитражна комисия след посочване от страна
на председателя на РК на БЗС в писмен вид
на представителите на съответната РК на БЗС
в арбитражната комисия.
(4) Директорът на съответната РЗОК орга
низира създаването на арбитражна комисия
за всеки конкретен случай и тя осъществява
своята дейност при условията и по реда, оп
ределени в този раздел.
(5) При осъществяване на правомощията си
по ал. 4 директорът на РЗОК включва в арби
тражната комисия за всеки конкретен случай
посочените по реда на ал. 3 представители
на РК на БЗС, които имат отношение към
описаните факти и направените констатации
в протокола на съответното длъжностно лице
по чл. 72, ал. 2 ЗЗО.
Чл. 157. (1) Арбитражните комисии се
конституират за срока на действие на НРД.
(2) Броят на представителите на РЗОК в
състава на всяка арбитражна комисия е равен
на общия брой представители на РК на БЗС,
както следва: 3-ма представители на РЗОК и
3-ма представители на РК на БЗС.
(3) За всяка от квотите се определят по
трима резервни членове по същия ред, по
който се определят постоянните членове.
(4) Комисията се председателства от чле
новете є на ротационен принцип за срок три
месеца.
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(5) В случаите на отсъствие на председателя
функциите му се изпълняват от заместникпредседател – представител на съответната
квота.
Чл. 158. Арбитражните комисии работят
в съответствие с чл. 75 ЗЗО.
Чл. 159. (1) Всяка арбитражна комисия
разглежда споровете в пълен състав. Ако
някой от постоянните членове отсъства, се
включва резервен член от съответната квота.
(2) Всяка от страните по спора може в пис
мен вид да иска отвод на член на комисията,
ако са налице обстоятелства, които пораждат
основателни съмнения относно неговата без
пристрастност и независимост.
Чл. 160. (1) Председателят на комисията
свиква заседанията, докладва спора, разпре
деля между членовете на комисията задълже
нията във връзка с изготвяне на решението
и комплектуване на преписките.
(2) Арбитражната комисия разглежда спо
ровете по документи, които страните предва
рително са представили.
(3) Ако комисията прецени, тя може да из
слуша представител(и) на проверяващия екип
(длъжностни лица – служители на НЗОК, и/
или длъжностни лица от РЗОК – контрольо
ри), както и на ИДП, направил възражения.
Комисията може да изисква всички необхо
дими документи, справки и други материали,
необходими за формиране на решение.
Чл. 161. На всяко заседание на комисията
се води протокол, който се подписва от всички
членове на комисията.
Чл. 162. (1) Арбитра ж ната комиси я се
произнася с решение по предмета на спора.
(2) Решението на комисията е в писмен
вид, съдържа мотиви и се подписва от всички
членове.
(3) Срокът за произнасяне на решение е
едномесечен, считан от датата на получаване
на преписката.
(4) Решението се взема с обикновено мно
зинство, присъствено и чрез явно гласуване.
(5) Решението на комисията се изготвя в
три екземпляра – по един за ИДП, управителя
на НЗОК, съответно директора на РЗОК, и
съответната РК на БЗС. Решенията се връчват
по начин, удостоверяващ получаването им.
Чл. 163. (1) В случай че арбитражната
комисия потвърди констатациите на длъж
ностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО изцяло
или частично, управителят на НЗОК, съот
ветно директорът на РЗОК, издава заповед
за налагане на предвидените в НРД санкции.
(2) В случай че арбитражната комисия
отхвърли изцяло констатациите на длъжност
ното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, управителят
на НЗОК, съответно директорът на РЗОК,
писмено уведомява лицето – обект на про
верката, за решението за прекратяване на
производството.
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(3) В случаите, когато арбитражната коми
сия не стигне до решение по констатациите
на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО
поради равен брой противоположни гласове,
комисията изготвя протокол, екземпляр от
който се предоставя на управителя на НЗОК,
съответно директора на РЗОК, и на предсе
дателя на РК на БЗС. Препис-извлечение от
протокола се предоставя на лицето – обект
на проверката.
(4) След запознаване с протокола по ал. 3
и писмено съгласуване с председателя на УС
на БЗС управителят на НЗОК, съответно
директорът на РЗОК, може да наложи пред
видените в този НРД санкции.
Чл. 164. (1) В специална книга в РЗОК се
посочва датата на постъпване на всяка пре
писка в арбитражната комисия.
(2) След приключване на всяка преписка
цялата документация се извежда в книгата
по ал. 1. Копия от преписките се подреж
дат в архив и се съхраняват от комисията в
РЗОК не по-малко от една година. Книгата
се съхранява от председателя на комисията.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този договор:
1. „Здравноосигурени лица“ се считат и ли
цата, за които се прилагат схемите за социална
сигурност на ЕС, както и лицата, включени в
международни спогодби за социално осигуря
ване, по които Република България е страна,
и доказали правата си с удостоверителни
документи за право на обезщетения в нату
ра в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания
съгласно приложение № 3.
2. „Повторно нарушение“ е такова, извърше
но от лекар по дентална медицина от лечебно
заведение – ИДП, за което на нарушителя е
била наложена и влязла в сила санкция за
същия вид нарушение в рамките на действие
на този НРД.
3. „Последващо нарушение“ е извършва
нето на три или повече нарушения от лекар
по дентална медицина от лечебно заведе
ние – ИДП, след наложена и влязла в сила
санкция за същия вид нарушение в рамките
на действие на този НРД.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този рамков договор влиза в сила от
1.04.2016 г. и отменя Националния рамков
договор за денталните дейности за 2015 г.
§ 3. Договорите с изпълнители на извън
болнична дентална помощ влизат в сила,
както следва:
1. от 1 април 2016 г., при условие че съот
ветният изпълнител до момента на сключ
ване на новия договор е работил по договор
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с НЗОК за оказване на същия вид дентална
помощ и че новият договор се подпише в
срока по чл. 18;
2. от датата на подписване, при условие
че изпълнителят по т. 1 е договорил дейност,
която не е извършвал по договор с НЗОК до
31 март 2016 г. за новата по вид дейност;
3. от датата на подписване на договора, в
случай че съответният изпълнител до момента
на сключване на новия договор не е работил
по договор с НЗОК.
§ 4. В случай че лечебно заведение за
извънболнична дентална помощ не сключи
договор с НЗОК при настоящите условия,
за извършената от него дейност от 1 април
2016 г. до датата на отказа се подписва срочен
договор.
§ 5. Член 17, ал. 2 се прилага след из
вършване на регистрация по реда, по който
регистрирано по реда на чл. 40 ЗЛЗ лечебно
заведение може да регистрира втори или
следващ адрес на дейност на територията на
РЗИ, различна от РЗИ по първоначалната
регистрация, съгласно наредбата по чл. 41,
ал. 4 и 5 ЗЛЗ.
§ 6. Всички образци на първични медицин
ски документи, приети с НРД за денталните
дейности за 2015 г., се прилагат до издаването
на нови такива.
§ 7. В случаите на констатирани нарушения,
извършени до 31.03.2016 г. през периода на
действие на предходния индивидуален договор
с изпълнител на дентална помощ, на основа
ние § 45 ЗИД на ЗЗО (ДВ, бр. 48 от 2015 г.)
глоби и имуществени санкции се налагат при
условията и по реда на ЗЗО и ЗАНН.
§ 8. В случаите по чл. 59, ал. 11, т. 4 ЗЗО
финансова санкция съгласно НРД се нала
га след проучване на удовлетвореността на
пациентите по реда на наредбата по чл. 19,
ал. 7, т. 15 ЗЗО от дейността на лечебните
заведения за извънболнична помощ – след
1 януари 2017 г., като резултатите от първото
проучване не водят до налагане на санкции
по ЗЗО.
§ 9. При необходимост от промяна на пра
вилата в хода на изпълнение на финансовата
година корекциите във формата на XML
файл се извършват в срок един месец. Новият
формат на отчетния файл влиза в сила един
месец след публикуването му на интернет
страницата на НЗОК.
§ 10. Директорите на РЗОК осъществяват
ежемесечен мониторинг на ИДП, формиращи
най-голям разход на територията на съответ
ната РЗОК.
§ 11. (1) До 30.06.2016 г. ИДП могат да
предоставят електронния отчетен документ по
чл. 112, ал. 1, съдържащ извършената дентал
на дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове, в определен от НЗОК формат, по
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реда на чл. 112 или на технически носител,
предоставен в РЗОК. След 30.06.2016 г. отчи
тането се извършва само по реда на чл. 112.
(2) РЗОК уведомява ИДП при нарушена
физическа структура на носителя или при
неспазен формат на електронния отчетен
документ. Електронният отчетен документ се
коригира от изпълнителя на ИДП в рамките
на отчетния период.
(3) При необходими корекции в отчетните
документи по чл. 112, 113 и 116 РЗОК уве
домява ИДП и корекциите се извършват в
установените срокове на отчитане.
(4) РЗОК предоставя на ИДП месечното
известие по чл. 112, ал. 10 в срок до 17-о
число на месеца.
(5) Алинеи 2, 3 и 4 се отнасят за случаи
те, в които в периода до 30.06.2016 г. ИДП
предоставят електронния отчетен документ,
съдържащ извършената дентална дейност на
ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове, в оп
ределен от НЗОК формат в РЗОК.
§ 12. (1) Националната здравноосигури
телна каса уведомява представителите на УС
на БЗС по чл. 54, ал. 2 ЗЗО за реализираната
техническа възможност за използване на ре
гистрационна система за здравноосигурителни
събития при изпълнители на медицинска
помощ чрез биометрични идентификатори
на пациентите.
(2) Представителите на УС на БЗС по чл. 54,
ал. 2 ЗЗО тестват регистрационната система
по ал. 1 за срок от 3 месеца.
(3) След реализирано успешно тестване по
реда на ал. 1 и 2 от НЗОК и представителите
на УС на БЗС по чл. 54, ал. 2 ЗЗО на осно
вание чл. 53, ал. 2 ЗЗО страните по НРД го
актуализират по реда на приемането му.
(4) Изпълнителите на дентална помощ в
срок от 3 месеца от актуализирането на НРД
по ал. 3 се задължават да въведат регистра
ционната система и да подпишат съответни
допълнителни споразумения към сключените
с НЗОК договори по чл. 59, ал. 1 ЗЗО за за
дължително прилагане на регистрационната
система.
§ 13. (1) Този рамков договор за денталните
дейности се сключва на основание чл. 53, ал. 1
ЗЗО, обнародва се в „Държавен вестник“ и се
публикува на официалната интернет страница
на НЗОК.
(2) При промени в действащото законо
дателство и при необходимост този рамков
договор за денталните дейности се актуали
зира по реда на приемането му по чл. 54 ЗЗО.
§ 14. Неразделна част от този договор са
следните приложения, които се подписват от
страните по договора, обнародват се в притурка
към „Държавен вестник“ и се публикуват на
официалната интернет страница на НЗОК:
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приложение № 1 „Правна рамка“;
приложение № 2 „Първични медицински
документи“;
приложение № 3 „Документи, свързани с
оказване на медицинска и дентална помощ
на лица, осигурени в други държави“;
приложение № 4 „Финансови документи“;
приложение № 5 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с изпълнители на
извънболнична дентална помощ“;
приложение № 6 „Списък със заболявания
та, при които здравноосигурените лица са
освободени от заплащане на потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“;
приложение № 7 „Притурка към здравно
осигурителната книжка и декларация“.
За Националната здравно-	
За Българския
осигурителна каса:
зъболекарски съюз:
Председател
Председател
на НС на НЗОК:
на УС на БЗС:
Кирил Ананиев
Д-р Борислав Миланов
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Бойко Атанасов
Д-р Георги Димов
Д-р Бойко Пенков
Д-р Николай Шарков
Д-р Ваньо Шарков
Д-р Донка СтанчеваД-р Станимир
Забуртова
Хасърджиев
Д-р Олег Гладков
Д-р Иван Кокалов
Д-р Светослав Гачев
Тома Томов
Д-р Георги Сойтариев
Григор Димитров
Д-р Ирена Божидарова
Д-р Евгени Тасовски
Д-р Нелия Михайлова
Управител на НЗОК:
Д-р Глинка Комитов
Министър на здравеопазването:
Д-р Петър Москов
1930

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

в областта на туризма между Министерството
на туризма на Република България и Министерството на енергетиката, търговията,
индустрията и туризма на Република Кипър
(Одобрен с Решение № 105 от 18 февруари
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
22 февруари 2016 г.)
Министерството на туризма на Република
България и Министерството на енергетиката,
търговията, индустрията и туризма на Репуб
лика Кипър, наричани по-нататък „Страните“,
декларирайки общата си воля за отваряне на
нова ера и по-нататъшно насърчаване на дву
странните отношения в туристическия сектор,
отчитайки подписания в Никозия Договор
за сътрудничество в областта на туризма меж
ду правителството на Република България и
правителството на Република Кипър,
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убедени, че договорените по това спора
зумение действия ще дадат нов импулс за
сътрудничество между двете страни и понатат ъшно заздравяване на двустранните
отношения в областта на туризма,
с цел да разширят сътрудничеството между
двете страни в областта на туризма въз основа
на равнопоставеността и взаимната изгода
се разбраха следното:
Параграф 1
Този Меморандум за разбирателство има за
цел да засили и заздрави сътрудничеството в
областта на туризма между двете държави за
взаимна полза и съответствие с националното
законодателство и регулациите, действащи в
двете страни.
Параграф 2
Страните ще насърчават сътрудничеството
в областта на културния туризъм със специ
ално внимание към религиозния туризъм,
отчитайки многобройните религиозни обекти
и манастири в двете страни.
Параграф 3
Страните ще насърчават техните национал
ни асоциации на пътните и туристическите
агенции и транспортните компании да пред
приемат стъпки за директни контакти с цел
сътрудничество в организиране на съвместни
туристически програми и нарастване на дву
странния туристопоток.
Параграф 4
Страните ще препоръчат на съответните
си власти, както и на компетентните си про
фесионални организации да си сътрудничат
и да обменят опит в областта на яхтения и
круизния туризъм, спортен и голф туризъм.
Параграф 5
Страните ще:
a) обменят опит в областта на промоцията
на туризма, планирането и маркетинга на
туристически дейности;
b) обменят туристически информационни
материали, като постери, слайдове, видео,
CDs, филми и нови публикации;
c) насърчават взаимното организиране на
опознавателни турове, конгреси, семинари,
както и панаири, фестивали, изложби и кул
турни седмици.
Параграф 6
С т ра н и т е ще улесн я ват дей нос т та на
частния туристически сектор във връзка с
промоцията на общи продукти, свързани със
съвместното представяне на историческото,
природното и културното наследство в ком
бинирани туристически пакети за туристи от
далечни дестинации, по-специално на паза
ри като Република Индия, САЩ, Китайска
народна република и Япония.
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Параграф 7
Страните ще обменят информация относно
националното законодателство, свързано с
насърчителни мерки за чуждестранни капи
талови инвестиции и съвместни дружества в
областта на туризма в своите страни, както
и относно гаранциите за защита на чужде
странните капитали, внесени като инвестиция.
Страните може да обменят информация за
възможностите за такива инвестиции, които
се предоставят в двете страни, и за проекти,
в които е желателно участието на чужде
странен капитал.
Параграф 8
Страните могат да правят изменения в
този Меморандум за разбирателство само по
взаимно писмено съгласие.
Параграф 9
Всички спорове, произтичащи от тълкува
нето или прилагането на този Меморандум,
ще бъдат решавани чрез консултации между
двете Страни.
Параграф 10
Този Меморандум за разбирателство вли
за в сила от датата на неговото подписване.
Меморандумът за разбирателство ще остане
в сила за период от пет години, като ще бъде
продължаван автоматично за следващи петго
дишни периоди, освен ако една от Страните
не уведоми другата Страна писмено за своето
намерение да прекрати този Меморандум наймалко шест месеца предварително. Страните
ще се консултират помежду си как да отстра
нят всички евентуално възникнали спорни
въпроси. Прекратяването няма да повлияе
върху изпълнението на програмите, проек
тите или планираните съвместни дейности,
стартирани по силата на този Меморандум
за разбирателство.
Подписан в гр. София на 22.02.2016 г. в два
оригинални екземпляра на български, гръцки и
английски език, като текстовете имат еднаква
правна сила. В случай на различия в тълкува
нето на този Меморандум за разбирателство
меродавен ще бъде текстът на английски език.
За Министерството
на туризма на
Република
България:
Николина Ангелкова,
министър на
туризма на
Република
България

1816

За Министерството
на енергетиката,
търговията,
индустрията и
туризма на
Република Кипър:
Йоргос Лакотрипис,
министър на
енергетиката,
търговията,
индустрията
и туризма
на Република
Кипър
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НАРЕДБА № 3
от 7 март 2016 г.

за образованието, практическата подготовка и
професионалната квалификация, необходими
за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат из
искванията за образованието, практическата
подготовка и професионалната квалификация,
необходими за полагане на изпит за придоби
ване на правоспособност за упражняване на
професията ,,Планински водач“ на територията
на Република България.
(2) С наредбата се определят условията
и редът за признаване на правоспособност
за упражняване на професията „Планински
водач“, придобита в държава – членка на
Европейския съюз (ЕС), на държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство (ЕИП), или на Кон
федерация Швейцария.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАК
ТИЧЕСК А ПОДГОТОВК А И ПРОФЕСИО
НАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ
ТА „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ“. ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБ
НОСТ И СЪОТВЕТНО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ
НА ПРОФЕСИЯТА „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ“
Раздел I
Oбщи положения
Чл. 2. (1) Планински водач е лице, вписано
в Националния туристически регистър (НТР)
по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ)
за упражняване на професията „Планински
водач“, което води и придружава туристи в
планинска и природна среда, като по време
на осъществяването на избрания маршрут
се грижи за сигурността на туристите и им
дава информация за природно-географските
особености и за забележителностите по него.
(2) Планинският водач води туристи по
маршрути в планинска и природна среда,
които са недостъпни за моторни превозни
средства и достъпът на санитарен автомобил
за оказване на спешна медицинска помощ е
затруднен или невъзможен.
(3) Не е планински водач по смисъла на
тази наредба лице, което води и придружава
туристи при практикуването на:
1. орнитоложки, ботанически и други ви
дове екотуризъм, свързан със специализирано
наблюдение на флората и фауната, освен ако
избраният маршрут не предполага пешеходен
преход в планина съгласно ал. 2;
2. конен туризъм;
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3. ловен и риболовен туризъм;
4. шосейно колоездене;
5. каякинг и рафтинг туризъм;
6. офроуд;
7. спелеотуризъм.
Чл. 3. (1) Правоспособността за професията
„Планински водач“ се определя в следните
подредени по възходящ ред нива:
1. „Планински водач“ – първо ниво;
2. „Планински водач“ – второ ниво („Ал
пийски водач“).
(2) „Планински водач“ – първо ниво, може
да придобие лице, което отговаря на изис
кванията по чл. 12, ал. 1 или 2. Нивото дава
право на планинския водач да води туристи
и групи в планините на страната посредством
пешеходен туризъм, а в снежни условия – и
със снегоходки, по маршрути, без използване
на алпийска техника и съоръжения.
(3) Планинският водач по ал. 1, т. 1 може
да придобие специализация за:
1. Планински водач със ски;
2. Планински водач с колело.
(4) Специализациите по ал. 3 се придобиват
след едногодишен стаж по нивото и успешно
завършен специализиран курс.
(5) „Планински водач“ – второ ниво, може
да придобие лице, което има минимум 2 го
дини стаж по първо ниво и специализация по
ал. 3, т. 1. Нивото дава право на планинския
водач да води туристи и групи със ски по ал
пийски и катерачни маршрути в планините
на страната и по света с използване на съот
ветната ски, алпийска техника и съоръжения
съобразно придобитата специализация.
Чл. 4. (1) Квалификация за професията
„Планински водач“ – първо ниво, се придобива
с придобиването на степен на професионална
квалификация по смисъла на ЗПОО при спаз
ване на държавните образователни изисквания
по Наредба № 8 от 2006 г. за придобиване на
квалификация по професията „Планински
водач“ (ДВ, бр. 12 от 2007 г.).
(2) Квалификацията по ал. 1 може да се
придобие от всеки дееспособен български
гражданин или гражданин на ЕС, на държа
ва – страна по Споразумението за ЕИП, или на
Конфедерация Швейцария, който е преминал
успешно съответното обучение.
(3) Придобитата професионална квалифика
ция се удостоверява със свидетелство за профе
сионална квалификация или със свидетелство
за валидиране на степен на професионална
квалификация, издадени съгласно Наредба
№ 4 от 2003 г. за документите за системата
на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).
Чл. 5. Професията „Планински водач“ може
да се упражнява от лице, което отговаря на
изискванията за образование, практическа
подготовка и професионална квалификация,
определени в тази наредба, придобило право
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способност за планински водач след вписване
в Списъка на правоспособните планински
водачи, част от НТР.
Чл. 6. Не може да бъде планински водач
лице, което е:
1. осъждано с влязла в сила присъда за
престъпление от общ характер, освен ако е
реабилитирано;
2. поставено под запрещение.
Раздел II
Изисквания за образованието, практическата
подготовка и професионалната квалификация,
необходими за полагане на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване
на професията ,,Планински водач“
Чл. 7. (1) Планинският водач трябва да
има придобито минимум средно образование.
(2) Средното образование се удостоверява
с диплома за средно образование, издадена
съгласно Наредба № 4 от 2003 г. за документите
за системата на народната просвета.
(3) Когато средното образование е придоби
то в училище на друга държава, се представя
удостоверение, издадено съгласно Наредба
№ 2 от 2003 г. за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени на
образование и професионална квалификация
по документи, издадени от училища на чужди
държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.).
Чл. 8. Професионалната квалификация за
професията „Планински водач“ се придобива
съобразно уменията на лицето да упражнява
дейностите по чл. 9 и 30 и наличието на уме
нията и компетенциите по чл. 29, придобита
съгласно чл. 4, ал. 1 и удостоверена със сви
детелство за професионална квалификация по
чл. 4, ал. 3.
Чл. 9. Дейностите, формиращи профе
сионалната квалификация на планинските
водачи, са:
1. осъществяване воденето на туристи по
маршрут в планинска и природна среда;
2. осигуряване безопасността и сигурността
на туристите;
3. ориентиране и придвижване в различ
ни метеорологични условия и разнообразни
терени;
4. работа с различни видове лична и гру
пова екипировка.
Чл. 10. (1) Практическата подготовка се
придобива по време на задължително стажу
ване към планински водач, вписан в Списъка
на правоспособните планински водачи, част
от НТР, или към регистриран туроператор,
вписан в Регистъра на туроператорите и ту
ристическите агенти, част от НТР, предлагащ
програми за планински/спортен и/или прик
люченски туризъм.

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

(2) Стажуването по ал. 1 е с минимална
продължителност от 2 активни седмици в
реална обстановка и включва участие и из
пълнение на основните дейности по чл. 30.
Активната седмица обхваща период от 7 дни.
(3) Целта на практическата подготовка е
да се изградят практически знания, умения и
компетентности, необходими за упражняване
на бъдещата професия „Планински водач“.
(4) Проведената практическа подготовка
приключва с писмена препоръка, издадена
от правоспособния планински водач, или със
служебна бележка, издадена от регистрирания
туроператор, в която се посочват обемът и
начинът на подготовка и при необходимост
се правят съответни препоръки. Когато се
преценява, че проведеният стаж не е доста
тъчен да осигури необходимите практически
умения, лицето може да проведе повторен
стаж. В случаите, когато и след повторния
стаж се прецени, че лицето не притежава не
обходимите практически умения, това обстоя
телство се отразява в препоръката, съответно
в служебната бележка. В последния случай
лицето може да проведе нов стаж не по-рано
от 6 месеца от приключване на стажа.
Чл. 11. (1) Изискванията и редът за при
добиване на практическа подготовка и про
фесионална квалификация за упражняване
професията „Планински водач“ не се прилагат
за лице, което има висше образование по
свързани със спортно-туристическата дейност
специалности от професионално направление
„Спорт“ от област на висше образование
„Здравеопазване и спорт“ съгласно Класифи
катора на областите на висше образование
и професионалните направления (ДВ, бр. 64
от 2002 г.).
(2) Висшето образование по ал. 1 се удос
товерява с диплома за завършена образова
телно-квалификационна степен на висшето
образование „бакалавър“, издадена от акре
дитирано висше училище.
Раздел III
Изисквания, необходими за придобиване на
правоспособност по професията „Планински
водач“. Придобиване на удостоверение за
правоспособност
Чл. 12. (1) Правоспособност по професията
„Планински водач“ за нивото по чл. 3, ал. 1,
т. 1 може да придобие всеки дееспособен
български гражданин или гражданин на ЕС,
на държава – страна по Споразумението за
ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който:
1. има образование съгласно чл. 7, ал. 1;
2. има професионална квалификация съ
гласно чл. 8;
3. е преминал практическа подготовка
съгласно чл. 10;
4. е положил успешно изпит за придобиване
на правоспособност;
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5. не е лишен от правоспособност на пла
нински водач;
6. отговаря на условията по чл. 6;
7. е физически и психически здрав да уп
ражнява професията.
(2) Правоспособност по професията „Пла
нински водач“ за нивото по чл. 3, ал. 1, т. 1
може да придобие и всеки дееспособен бъл
гарски гражданин, който:
1. има образование съгласно чл. 11, ал. 1;
2. отговаря на изискванията по т. 7 на ал. 1.
(3) Обстоятелството по ал. 1, т. 7 се удосто
верява с медицинско свидетелство, съдържащо
заключение, че лицата са здрави и годни за
упражняване на професията.
(4) Правоспособност за нивото по чл. 3,
ал. 1, т. 2 се придобива от правоспособни
планински водачи, вписани в Списъка за пра
воспособните планински водачи, част от НТР,
които отговарят на изискванията, съответно
на чл. 3, ал. 4. В тези случаи се представя
документ, удостоверяващ изискуемия стаж.
Чл. 13. (1) Изпит за придобиване на пра
воспособност се полага от лицата по чл. 12,
ал. 1 и 2 и по чл. 35, ал. 1.
(2) Изпитът за правоспособност се про
вежда в Министерството на туризма два пъти
годишно.
(3) Изпитът за правоспособност се провежда
от изпитна комисия по въпросник, утвърден
от министъра на туризма след съгласуване с
министъра на младежта и спорта.
(4) Критериите за оценка и областите от
знания, застъпени във въпросника по ал. 2,
се обявяват предварително на кандидатите,
като се публикуват на официалната интернет
страница на Министерството на туризма.
Чл. 14. (1) Министърът на туризма опреде
ля със заповед деня и часа на провеждане на
изпита, състава на комисията за провеждане
на изпита, както и допуснатите до изпит
кандидати.
(2) Денят, часът и списъкът на допуснатите
до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен
срок преди датата на провеждането на изпита
в Министерството на туризма и се публику
ват на официалната интернет страница на
министерството.
Чл. 15. Изпитната комисия се състои от
председател и до 6 членове. Като членове на
комисията могат да бъдат включени пред
ставители на: Министерството на туризма,
Министерството на образованието и науката,
Министерството на младежта и спорта, на
акредитирани висши училища и на браншови,
продуктови и професионални туристически
сдружения, вписани в НТР, по преценка на
министъра на туризма.
Чл. 16. За участие в изпит за придобиване
на правоспособност се допускат лица, които
отговарят на изискванията на наредбата и са
представили изискуемите се документи.
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Чл. 17. (1) За явяване на изпит за придо
биване на правоспособност кандидатът по
чл. 12, ал. 1 и 2 подава писмено заявление до
министъра на туризма, към което прилага:
1. копие на диплома за завършено сред
но образование и копие на свидетелство за
професиона лна к ва лификаци я, съответно
на свидетелство за валидиране на степен на
професионална квалификация, или копие на
диплома за завършено висше образование;
2. препоръка на правоспособен планински
водач или служебна бележка от регистриран
туроператор за практическата подготовка (не
се изисква за лицатa с висше образование по
специалност съгласно чл. 11);
3. свидетелство за съдимост;
4. медицинско свидетелство;
5. снимка с размер 3,5 см × 4,5 см.
(2) За явяване на изпит за придобиване на
правоспособност кандидатът по чл. 35, ал. 1
подава писмено заявление до министъра на
туризма, към което прилага:
1. копие на документа за придобита право
способност като планински водач в съот
ветната държава – членка на ЕС, в държа
ва – страна по Споразумението за ЕИП, или
в Конфедерация Швейцария;
2. снимка с размер 3,5 см × 4,5 см;
3. документите по ал. 1, т. 3 и 4.
Чл. 18. (1) Изпитът за придобиване на
правоспособност се оценява с „издържал“
или „неиздържал“. Резултатите от изпита се
вписват в протокол, който се подписва от чле
новете на изпитната комисия и се съхранява
в Министерството на туризма.
(2) При оценка „неиздържал“ кандидатът
има право да се яви повторно на изпит на
една от следващите обявени дати.
Чл. 19. Министърът на туризма или опра
вомощено от него длъжностно лице издава на
кандидата, който е получил оценка „издър
жал“, удостоверение за правоспособност за
планински водач съгласно приложение № 1.
Раздел IV
Придобиване на право за упражняване на
професията „Планински водач“
Чл. 20. (1) Лицата, които отговорят на
изискванията на тази наредба и са придобили
правоспособност за планински водачи, могат
да упражняват професията „Планински водач“
само след вписване в Списъка на правоспо
собните планински водачи, част от НТР.
(2) Министърът на туризма или оправо
мощено от него длъжностно лице издава на
вписаното лице идентификационна карта
съгласно приложение № 2.
(3) Идентификационната карта по ал. 2
дава възможност за ясна идентификация чрез
снимка и съдържа най-малко двете имена на
съответния планински водач.
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(4) Планинските водачи са длъжни при
упражняване на професията да носят на видн о
място идентификационната си карта по начин,
който да осигурява във всеки един момент
идентификацията им.
Чл. 21. (1) При загуба или унищожаване
на идентификационната карта по чл. 20, ал. 2
министърът на туризма или оправомощено
от него длъжностно лице издава дубликат на
картата по заявление на съответния планин
ски водач, към което се прилага документ за
платена такса съгласно тарифата по чл. 69,
ал. 3 ЗТ.
(2) За издаване на дубликат по ал. 1 ли
цето подава заявление в 10-дневен срок от
узнаване на загубата или от унищожаването
на идентификационната карта. Издаването на
дубликат се отразява в НТР.
Чл. 22. (1) Придобилите правоспособност
планински водачи могат да предлагат своите
услуги като:
1. лица, упражняващи свободна професия
съгласно Закона за данъците върху доходите
на физическите лица; или
2. наети или самонаети лица.
(2) Начинът на упражняване на професията
„Планински водач“ се отразява в НТР.
Г л а в а

т р е т а

ВПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ НАЦИ
ОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР.
ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ВПИСА
НИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 23. Вписванията в Списъка на право
способните планински водачи, част от НТР,
и заличаванията се извършват от определени
от министъра на туризма длъжностни лица,
които:
1. проверяват в 14-дневен срок от постъпване
на заявлението дали са налице условията за
вписване на кандидата в списъка към НТР
и дават становище за вписване или за отказ;
2. писмено уведомяват кандидатите за
нередовности в заявленията и приложените
документи в 7-дневен срок от разглеждането им;
3. дават становище за отказ за вписване в
НТР при неотстраняване на нередовностите
по т. 2;
4. извършват вписванията и заличаванията
в НТР въз основа на съответната заповед на
министъра на туризма или оправомощено от
него длъжностно лице;
5. връчват идентификационните карти по
чл. 20, ал. 2;
6. въз основа на заявление отразяват на
стъпилите промени в обстоятелствата, под
лежащи на вписване;
7. подготвят доклад до министъра на ту
ризма за заличаване от НТР;
8. дават справки за вписаните в НТР об
стоятелства.
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Чл. 24. (1) Първоначалното вписване в НТР
се извършва по заявление по образец до ми
нистъра на туризма съгласно приложение № 3.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. копие на удостоверението по чл. 19;
2. снимка с размер 3,5 см × 4,5 см;
3. документ за платена такса за вписване
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(3) Документите може да се подават и по
електронен път по реда на чл. 144 ЗТ.
(4) В случай че заявлението с приложените
документи по ал. 1 са редовни, се извършва
вписване в НТР въз основа на заповед на
министъра на туризма или на оправомощено
от него длъжностно лице.
Чл. 25. В Списъка на правоспособните
планински водачи, част от НТР, се вписват
правоспособните планински водачи и свър
заните с тях данни и обстоятелства съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 8 ЗТ.
Чл. 26. (1) В НТР се вписват следните
данни и обстоятелства:
1. имената и данните за контакт – адрес,
телефон, адрес на електронна поща на съот
ветния планински водач;
2. начинът на упражняване на професията
(наето лице; самонаето лице; лице, упражня
ващо свободна професия);
3. номерът и датата на идентификационната
му карта и на издадения дубликат;
4. извършените промени във вписаните
обстоятелства;
5. заповедта за вписване, а при заличава
не – заповедта за заличаване.
(2) В регистъра по ал. 1 подлежат на впис
ване и данните за нивото на правоспособния
планински водач и придобитата допълнителна
професионална квалификация.
Чл. 27. (1) При промяна на вписаните
обстоятелства планинският водач в 7-дневен
срок от настъпването є е длъжен да я заяви
в Министерството на туризма за отразяване
в регистъра.
(2) В случаите по ал. 1 се подава заявление
по образец, посочен в Наредбата за организа
цията на Единната система за туристическа
информация, приета с ПМС № 23 от 2015 г.
(ДВ, бр. 13 от 2015 г.), към което се прилага
документ за платена такса съгласно тарифата
по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
Чл. 28. (1) Министърът на туризма или
оправомощено от него длъжностно лице със
заповед заличава вписания планински водач
от НТР:
1. по писмено искане на правоспособното
лице до министъра на туризма;
2. при смърт;
3. при възникване на обстоятелствата по
чл. 6;
4. при подаване на неверни данни при
вписването му;
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5. при неупражняване на професията в
продължение на две години.
(2) Заповедта по ал. 1, т. 4 и 5 подлежи
на обжалване по реда на Административ
нопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи
на предварително изпълнение. Обжалването
на заповедта не спира нейното изпълнение,
освен ако съдът постанови друго.
(3) Със заличаването от регистъра пла
нинският водач губи своята правоспособност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЛАНИН
СКИЯ ВОДАЧ
Чл. 29. (1) Планинският водач е длъжен да
поддържа професионалната си компетентност,
включително относно състоянието и тенден
циите на развитие на планинския туризъм и
нормативната уредба на туризма, както и да
спазва Кодекса за професионална етика на
планинските водачи.
(2) Задължение на планинския водач е
да бъде дисциплиниран, наблюдателен, да
поддържа физическа форма в съответствие
с утвърдената от специалисти стандартна
схема (тестовата батерия), осигуряваща из
дръжливост при продължително физическо
натоварване, да бъде лоялен и отговорен към
потребителите на туристически услуги.
Чл. 30. Основните дейности, които изпъл
нява планинският водач, са:
1. подготвителни дейности, които включват:
a) извършване на предварителна подготовка
за запознаване с маршрута и други необходими
подготвителни действия;
б) запознаване с характера и профила на
терена и с друга необходима за маршрута
информация;
в) набавяне на подход яща ек ипировка
(индивидуална и/или групова);
г) проверка на годността и изправността на
екипировката и съоръженията на участниците
в проявата;
д) консултиране и подпомагане на туристи
те при избор и използване на екипировката,
както и за различните начини на придвижване
в зависимост от ситуацията;
2. основни дейности:
a) установява професионален контакт с
туристите;
б) инструктира групата за характерните
особености на маршрута и тактиката за про
веждането на прехода;
в) при преходи с продължителност повече
от един ден ежедневно проверява годността и
изправността на екипировката и съоръженията
на участниците в проявата;
г) води туристите по набелязания маршрут,
обезпечавайки сигурността им;
д) при необходимост, когато метеороло
гичните и други условия налагат това, както
и съобразно психо-физически особености и

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

координационно-двигателни способности на
туристите, взема решение и коригира програ
мата на участниците;
е) предоставя информация за природни,
културни и исторически забележителности
по маршрута;
ж) подпомага туристите при ползването
на специализирана туристическа екипировка
и съоръжения;
з) при продължителни преходи ежедневно се
информира за метеорологичната обстановка;
и) осигурява подходящ микроклимат;
й) съдейства за разрешаване на критични
ситуации;
к) води отчетна документация;
3. заключителни дейности, свързани с из
готвяне и представяне в тридневен срок на
туроператора на отчет за проведената про
грама, ако това е уговорено в трудовия или в
гражданския договор за наемане на планин
ския водач, както и оформяне в предвидените
срокове на отчетните и/или други документи
съобразно изискванията, установени в да
нъчното и осигурителното законодателство,
включително когато дейността е осъществена
при условията на свободна практика.
Чл. 31. Планинският водач носи отговор
ност, включително имуществена, за вредите,
причинени от виновно неизпълнение на него
вите задължения, до размер на удостоверения
материален интерес.
Г л а в а

п е т а

ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ ОТ ЕВРОПЕЙ
СКИЯ СЪЮЗ
Раздел I
Общи положения
Чл. 32. (1) Планински водач от Европейския
съюз е гражданин на ЕС, на държава – страна
по Споразумението за ЕИП, или на Конфедера
ция Швейцария, придобил правоспособност за
планински водач съгласно законодателството
на някоя от тези държави.
(2) При осъществяване на професионалната
си дейност в Република България планинският
водач от ЕС има правата и задълженията на
планински водач.
Чл. 33. (1) Планински водач от ЕС може да
упражнява професията „Планински водач“ и
да придружава туристически групи на терито
рията на Република България само съвместно
с планински водач, вписан в Списъка на пра
воспособните планински водачи, част от НТР,
освен ако не е положил и издържал успешно
изпита за придобиване на правоспособност.
(2) При осъществяване на съвместната дей
ност по ал. 1 запознаването на туристите по
време на маршрута с природно-географските
особености и културното и историческото
наследство на България се извършва от пла
нинския водач, вписан в Списъка на право
способните планински водачи, част от НТР.
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Чл. 34. (1) В случаите на лишаване, вклю
чително временно, от правоспособност или от
правото да упражнява дейността на планински
водач от съответно компетентния орган на
държавата, в която той я е придобил, лицето
губи правото да упражнява професията „Пла
нински водач“ на територията на Република
България.
(2) Когато лишаването от правоспособност
и за упражняване на дейността е настъпило
по време на реализирането на маршрут, съ
щият се поема незабавно от придружаващия
планински водач по чл. 33, ал. 1.
Раздел II
Трайно установяване с цел упражняване на
професията „Планински водач“ на територията на Република България
Чл. 35. (1) Планински водач от ЕС, който
се е установил по предвидения ред трайно в
Република България с цел упражняване на
професията „Планински водач“, може да я
упражнява след успешно положен изпит за
придобиване на правоспособност и вписване
в Списъка на правоспособните планински
водачи, част от НТР.
(2) Кандидатът за вписване по ал. 1 пода
ва заявление до министъра на туризма, към
което прилага:
1. копие на документа за самоличност на
кандидата;
2. копие на документа, издаден по предви
дения ред, за трайно установяване в Република
България с цел упражняване на професията
„Планински водач“;
3. копие на удостоверението по чл. 19;
4. снимка с размер 3,5 см × 4,5 см;
5. документ за платена такса за вписване
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(3) Вписването в Списъка на правоспособ
ните планински водачи, част от НТР, дава пра
во на планинския водач от ЕС да практикува
професията под званието „Планински водач“.
Раздел III
Временно или еднократно упражняване на
професията „Планински водач“ на територията на Република България
Чл. 36. (1) Планински водач от ЕС може
свободно да предоставя съответните турис
тически услуги като планински водач в Ре
публика България, ако е:
1. законно установен в друга държава членка
с цел упражняване на професията „Планински
водач“ на нейна територия;
2. упражнявал тази професия в държавата
членка по установяване в продължение наймалко на две през последните 10 години,
когато професията не е регулирана в тази
държава членка.
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(2) Изискването по ал. 1, т. 2 не се при
лага, когато професията или образованието
и обучението, изисквани за упражняването
є, са регулирани в държавата членка по ус
тановяване.
Чл. 37. (1) Разпоредбите на този раздел се
прилагат само в случаите, когато планински
водач от ЕС се премести в Република България
с цел да упражнява професията „Планински
водач“ еднократно или за определен период
от време.
(2) Еднократният или временният характер
на упражняването на професията подлежи
на преценка за всеки конкретен случай по
отношение на срока, честотата, редовността
и непрекъснатостта на предоставянето є.
Чл. 38. (1) При временно или еднократно
упражняване на професията „Планински во
дач“ на територията на Република България
преди извършване на първото действие пла
нинският водач от ЕС е длъжен да уведоми
писмено министъра на туризма.
(2) Заедно с уведомлението по ал. 1 на
министъра на туризма се представят:
1. копие на документа на заявителя за
неговата самоличност и гражданство;
2. удостоверение, издадено от компетент
ния орган на съответната държава членка,
че заявителят е законно установен на тери
торията є с цел упражняване на професията
„Планински водач“, както и че към момента
на издаване на удостоверението не му е на
ложена забрана, включително временна, за
упражняване на професията;
3. копие на документа, удостоверяващ
правоспособността в държавата, в която е
придобита;
4. доказателства, потвърждаващи упраж
няването на съответната дейност в продъл
жение най-малко на две през последните 10
години – в случаите по чл. 36, ал. 1, т. 2.
(3) При несъответствие или промяна в
обстоятелствата, удостоверени с докумен
тите по ал. 2, заявителят подава документи,
доказващи промяната в едномесечен срок от
настъпването є.
(4) При изпълнение на изискванията по ал. 2
министърът на туризма или оправомощено
от него длъжностно лице издава незабавно
на заявителя удостоверение за извършеното
уведомяване по образец съгласно приложе
ние № 4.
(5) Отказът да се издаде удостоверение
по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 39. Информация за планинските водачи
по чл. 38, ал. 1 и за срока за упражняване
на професията се публикува към Списъка
на правоспособните планински водачи, част
от НТР.
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КОНТРОЛ. АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 40. (1) Комисията за защита на потре
бителите извършва контрол на планинските
водачи за спазване изискванията на наредбата.
(2) За констатираните нарушения се със
тавят актове за установяване на админи
стративно нарушение по реда на Закона за
административните нарушения и наказания
(ЗАНН).
(3) За налагане на административни нака
зания председателят на Комисията за защита
на потребителите издава наказателни поста
новления по реда на ЗАНН.
(4) Установяването на нарушенията, из
даването, обжалването и изпълнението на
наказателни постановления се извършва по
реда, предвиден в ЗАНН.
Чл. 41. На лицата, упражняващи профе
сията „Планински водач“, без да са вписани
в Списъка на правоспособните планински
водачи, част от НТР, се налагат глоби съ
гласно чл. 219 ЗТ.
Чл. 42. На лицата, упражняващи професи
ята „Планински водач“, без да носят своята
идентификационна карта, се налагат глоби
съгласно чл. 220 ЗТ.
Чл. 43. За нарушения на наредбата, извън
случаите по чл. 41 и 42, се налагат глоби и
имуществени санкции съгласно чл. 229 ЗТ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Практикуващите планински во
дачи към момента на влизане в сила на
тази наредба, които са придобили степен на
професионална квалификация по професи
ята „Планински водач“ по реда на Закона
за професионално образование и обучение,
се вписват в Списъка на правоспособните
планински водачи, част от НТР, въз основа
на заявление до министъра на туризма. Към
заявлението се прилагат:
1. снимка с размер 3,5 см × 4,5 см;
2. документи, че са налице обстоятелства
по ал. 1, както следва:
а) копие на диплома за завършено средно
образование, и
б) копие на свидетелство за професионална
квалификация или свидетелство за валидиране
на степен на професионална квалификация;
3. свидетелство за съдимост;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за вписване
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(2) В Списъка на правоспособните пла
нински водачи, част от НТР, се вписват и
лица с висше образование по свързани със
спортно-туристическата дейност специално
сти от професионално направление „Спорт“
от област на висше образование „Здраве
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опазване и спорт“ съгласно Класификатора
на областите на висше образование и про
фесионалните направления въз основа на
заявление до министъра на туризма, към
което се прилагат:
1. снимка с размер 3,5 см × 4,5 см;
2. копие на диплома за завършено висше
образование;
3. свидетелство за съдимост;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за вписване
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(3) Заявленията с приложените документи
по ал. 1 и 2 се подават в срок до шест месеца
от обнародването на наредбата в „Държавен
вестник“.
(4) Заявлението с приложените документи
по ал. 1 и 2 се разглеждат в 14-дневен срок
от датата на постъпването им.
(5) В случай че представените документи
отговарят на изискванията по ал. 1, съответ
но по ал. 2, министърът на туризма издава в
срока по ал. 4 заповед за вписване в Списъка
на правоспособните планински водачи, част
от НТР.
(6) В случай на констатирана непълнота
и/или нередовност в представените доку
менти по ал. 1 или 2 лицата се уведомяват
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писмено в 7-дневен срок от разглеждането
им, като им се предоставя 14-дневен срок
за отстраняването на непълнотите и/или
нередовностите от деня на получаване на
уведомлението. Срокът по ал. 4 спира да тече
до датата на отстраняване на непълнотата,
съответно нередовността.
(7) Ако в указания срок от получаване
на уведомлението по ал. 6 заявителят не от
страни непълнотите и/или нередовностите,
министърът на туризма със заповед прекра
тява производството, зa което зaявителят се
уведомявa писмено.
(8) На вписаните по ал. 1 и 2 планински
водачи министърът издава идентификационна
карта съгласно чл. 148, ал. 1 ЗТ.
(9) След изтичането на срока по ал. 3 заяв
ленията се подават и разглеждат по общия ред.
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 146, ал. 2 от Закона за туризма.
§ 3. Наредбата влиза в сила в 6-месечен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1, който влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николина Ангелкова
Приложение № 1
към чл. 19

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за правоспособност
за упражняване на професията „Планински водач“
Снимка

№ .................../................

на ........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия по документ за самоличност)
лични данни .....................................................................................................................................................................,
призната правоспособност за ниво: ………....................................................................................................………………,
допълнителна квалификация: ..............................................................................................................................................
На гърба на удостоверението
Издадено на ......................... 20...........г.
МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА
.................................................................................................................................................................................................
(подпис и печат)
Издава се на основание чл. 19 от Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата
подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за
упражняване на професията „Планински водач“.
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Приложение № 2
към чл. 20, ал. 2
Образец на идентификационна карта

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Идентификационна карта за планински водач № ………
Снимка:

Имена: ………………..............................................................................................................................................…………………..
Адрес: ………………..............................................................................................................................................…………………..
Издадена на: …..............................................................................................................................................………………….
Подпис на длъжностно лице и печат:

На гърба на идентификационната карта
Притежателят на тази идентификационна карта е правоспособен планински водач, който съгласно
Закона за туризма има право да упражнява професията.
Ниво на правоспособност:
Специализация:
Подпис на длъжностно лице:

Приложение № 3
към чл. 24, ал. 1
1. Вх. №/дата

ДО МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в Списъка на правоспособните планински водачи, част от Националния туристически
регистър
2.1. От (име, презиме, фамилия)

2.2. ЕГН

3.1. Адрес на лицето

3.2. (пощ. код)

3.3. (населено място)

3.4. (ж.к./кв.)

3.5. улица №

3.6. (бл., вх., ет., ап.)

3.7. (тел.)

3.8. (e-mail)

4. Приложени документи (отбележете с „Х“ приложените документи):
4.1. копие на удостоверение за придобита правоспособност
4.2. снимка с размер 3,5 см × 4,5 см
4.3. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ
5. Дата и място

6. Подпис и печат
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Приложение № 4
към чл. 38, ал. 4

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
Удостоверение № ……………………./………………..г.
за извършено уведомяване по чл. 38, ал. 1 от Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието,
практическата подготовка и професионалната квалификация за придобиване на правоспособност
за упражняване на професията „Планински водач“
Подпис на длъжностно лице и печат:
1866

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7842
от 29 юни 2015 г.

по административно дело № 9748 от 2014 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – Второ отделение, в съдебно
заседание на тринадесети октомври две хиляди
и четиринадесета година в състав: председа
тел: Светлана Йонкова, членове: Надежда
Джелепова, Таня Радкова, при секретар Ми
хаела Цветкова и с участието на прокурора
Маринела Тотева изслуша докладваното от
съдията Надежда Джелепова по адм. дело
№ 9748/2014.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Обра зу ва но е по ж а лба на фон да ц и я
„Право и Интернет“ със седалище София,
представлявана от изпълнителния директор
Александра Владимирова Цветкова, „Иде
ин“ – ЕООД, със седалище Русе, предста
влявано от управителя Жечка Калинова,
„Фиес та Тра вел“ – ЕООД, с ъс седа л и ще
София, представлявано от управителя Иван
Савов – съдружници в гражданско дружество
Консорциум „Идеин – ФПИ – Фиеста“ със
седалище София, чрез пълномощника адв.
Донка Стоянова, срещу ПМС № 196 от 10
юли 2014 г. в неговата цялост за одобряване
на Тарифа за таксите, които се събират в про
изводствата по глава единадесета от Закона
за обществените поръчки пред Комисията
за защита на конкуренцията и Върховния
административен съд (ДВ, бр. 58 от 15 юли
2014 г., в сила от 15 юли 2014 г.). Сочи се, че
оспореният административен акт е приет в
противоречие с материалноправни разпоредби
и при несъответствие с целта на закона.
В жалбата се поддържа и алтернатив
но искане – в случай че се установи зако
нос ъобразнос т на оспорен и я подза конов

нормативен акт, то се иска отмяната му в
частта по отношение на § 1 от преходните и
заключителните разпоредби на Тарифата за
таксите, които се събират в производството
по глава единадесета от Закона за обществе
ните поръчки пред Комисията за защита на
конкуренцията и Върховния административен
съд, поради противоречието му с материал
ноправни разпоредби на нормативни актове
от по-висока степен.
По реда на чл. 189, ал. 2 АПК по делото към
оспорването на фондация „Право и Интернет“
със седалище София, представлявана от изпъл
нителния директор Александра Владимирова
Цветкова, „Идеин“ – ЕООД, със седалище
Русе, представлявано от управителя Жечка
Ка линова, „Фиеста Травел“ – ЕООД, със
седалище София, представлявано от управи
теля Иван Савов – съдружници в гражданско
дружество Консорциум „Идеин – ФПИ – Фи
еста“ със седалище София, са се присъеди
нили „Термикс ЕС“ – ООД, със седалище
Пазарджик, представлявано от управителя
Стефан Гочев, „Хаси – инженеринг“ – ЕООД,
със седалище Пазарджик, представлявано от
управителя Йордан Атанасов Михайлов, и
„Янев 55“ – ЕООД, със седалище Пазарджик,
представлявано от управителя Евтим Николов
Янев. Присъединилите се страни поддържат
подадената жалба на основанията, посочени
в нея.
Ответникът – Министерският съвет на Ре
публика България, чрез пълномощника юрк.
Велико Демирев, намира за неоснователна
подадената жалба.
Представителят на Върховната админи
ст рат ивна п рок у рат у ра дава мот иви рано
заключение за неоснователност на жалбата
и предлага последната да бъде отхвърлена.
Право на оспорване съобразно чл. 186,
ал. 1 АПК имат гражданите, организациите
и органите, чиито права, свободи или за
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конни интереси са засегнати или могат да
бъдат засегнати от оспорения подзаконов
нормативен акт или за които той поражда
задължения. Жалбоподателите са търговски
дружества, респ. – обединения на търговски
дружества, и като такива могат да участват
в процедури по възлагане на обществени
поръчки. Обжалваната тарифа касае такси,
събирани в производствата по обжалване
на решенията на възложителите по Закона
за обществените поръчки. Това означава, че
правата и законните интереси на жалбопода
телите могат да бъдат засегнати от тарифата
с оглед бъдещо или настоящо упражняване
на установеното в чл. 56 от Конституцията
на Република България (КРБ) право на за
щита. Посочените обстоятелства обосновават
правен интерес от оспорване на тарифата.
Оспорването на подзаконови нормативни ак
тове е безсрочно – чл. 187, ал. 1 АПК, поради
което настоящият състав намира жалбата за
процесуално допустима.
Тарифата е подзаконов нормативен акт
съгласно определението на чл. 75, ал. 1 АПК.
Издадена е от компетентен орган в пред
видената от закона форма, въз основа на
законова делегация – чл. 122о, ал. 1 от За
кона за обществените поръчки (ЗОП), който
предвижда, че за производства по тази глава
(единадесета) пред Комисията за защита на
конкуренцията и Върховния административен
съд се дължат държавни такси и разноски.
Предвидено е също, че държавните такси са
пропорционални и се определят с тарифа,
одобрена от Министерския съвет. Изпълнена
е процедурата по чл. 78 АПК, чл. 37, ал. 1
от Закона за нормативните актове (ЗНА) и
чл. 5, ал. 5 КРБ.
При издаването на подзаконовия норма
тивен акт съществено са нарушени админи
стративнопроизводствените правила, визи
рани в текста на чл. 26, ал. 2 ЗНА. Нормата
предвижда, че преди внасянето на проект за
нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проек
та го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта. В
случая това императивно изискване на закона
не е спазено. Проектът за Постановление на
Министерския съвет за одобряване на Тарифа
за таксите, които се събират в производството
по глава единадесета от Закона за обществе
ните поръчки пред Комисията за защита на
конкуренцията и Върховния административен
съд е обявен на интернет страницата на Ми
нистерството на правосъдието на Република
България за времето от 24 юни 2014 г. до
7 юли 2014 г. Това обстоятелство не е спорно
между страните по делото, а и се установява
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от представената по делото разпечатка от
страницата на Министерството на правосъ
дието. При липсата на изрична разпоредба в
Закона за нормативните актове относно бро
енето на сроковете ще следва да се прилага
разпоредб ата на чл. 60, ал. 5 от Гражданския
процесуален кодекс (ГПК), съгласно която
срокът, който се брои на дни, се изчислява от
деня, следващ този, от който започва да тече
срокът, и изтича в края на последния ден.
Изчислен по този начин, срокът, предоставен
от съставителя за предложения и становища
по проекта, е 13-дневен. На 8 юли 2014 г.,
когато изтича четиринадесетдневният срок
от публикуването на проекта, последният е
изпратен на Министерския съвет, видно от
приложеното по преписката писмо с изх. № 0400-23 от 8 юли 2014 г. на Министерството на
правосъдието. По този начин на заинтересо
ваните лица не е бил предоставен минимално
изискуемият 14-дневен срок.
Неспазването на установения със закон
срок за публикуване на проекта представлява
съществено нарушение на административно
производствените правила. В позитивното
право няма дефиниция на понятията „същест
вено“ и „несъществено“ нарушение, поради
което проявлението им се преценява във
всеки конкретен случай. Съобщаването на
проекта и мотивите му има за цел да осигури
реализирането на предоставената от закона
възможност за изразяване на мнения и стано
вища на заинтересованите лица. Процедурата
по приемането на нормативния администрати
вен акт е императивно разписана в защита на
публичния интерес, поради което допуснатото
нарушение е съществено. Разпоредбата на
чл. 26, ал. 2 ЗНА следва да бъде тълкувана в
съответствие с чл. 77 АПК, който задължава
компетентния орган да издаде нормативен
акт, след като обсъди проекта с направените
становища, предложения и възражения, което
в случая не е изпълнено.
При издаването на подзаконовия норма
тивен акт са допуснати и противоречия с
материалноправни разпоредби. Както беше
посочено по-горе, видът на таксите, съби
рани в производствата по глава единадесета
от Закона за обществените поръчки пред
Комисията за защита на конкуренцията и
Върховния административен съд, е определен
с текста на чл. 122 от ЗОП – пропорциона
лен. Разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Закона
за държавните такси (ЗДТ) предвижда, че
пропорционалните такси се определят върху
цената на документа или услугата, а когато
цената не е указана, таксата се определя върху
пазарната цена. В противоречие с посочената
норма в оспорената тарифа е възприето, че
пропорционалната такса се определя върху
посочената от възложителя прогнозна стой
ност на обществена поръчка, съответно върху
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посочената прогнозна стойност на обособе
ната позиция. В тази връзка в доклада към
проекта за постановлението е посочено, че
прогнозната стойност представлява и цената
на обжалваемия интерес от ск лючването
на договора за обществена поръчка. Тази
обосновка е изначално неправилна, докол
кото прогнозната стойност, определена от
възложителя при обявяване на процедурата,
може да се различава значително от цената,
на която ще се сключи договорът за общест
вената поръчка. Освен това следва да се има
предвид и характерът на производствата, които
се образуват пред Комисията за защита на
конкуренцията. Последната е администра
тивен орган и производствата пред нея са
административни, подчинени на принципите
на административното производство. Поради
това цената на обжалваемия интерес – дори
да се приеме като такъв прогнозната строй
ност на възложителя, която е използвана като
основа за определяне размера на таксата, не
представлява пазарна цена по смисъла на
чл. 2, ал. 2 ЗДТ.
Съображенията относно издаването на
оспореното постановление се извеждат от до
клада с мотивите на вносителите на проекта,
като в него необходимостта от определяне
на завишен размер на таксите, събирани от
Комисията за защита на конкуренцията по
повод разглеждането на жалби по глава еди
надесета от Закона за обществените поръчки,
е мотивирано с обстоятелството, че броят на
обжалваните процедури е твърде висок – над
15 на сто от обявените обществени поръчки.
Тази обосновка сочи, че – обратно на декла
рираното в доклада, целта на определянето
на по-високи размери на таксите е ограни
чаването на достъпа на заинтересованите
лица до административен и съдебен контрол
върху актовете на възложителите по Закона
за обществените поръчки. В подкрепа на
този извод е и посоченото в доклада очак
вано намаляване на подаваните жалби, като
целта е доближаване до средния процент на
обжалване на обществените поръчки в дър
жавите – членки на Европейския съюз, който
е от 3 до 5 на сто.
С оглед горното се налага изводът, че
оспореното Постановление за одобряване на
Тарифа за таксите, събирани от Комисията за
защита на конкуренцията и Върховния адми
нистративен съд е издадено в противоречие с
нормата на чл. 2 ЗДТ. Това е така, тъй като
определените с тарифата пропорционални
такси не са определени съобразно цената
на услугата. В доклада на вносителите на
проекта също не е посочена цена, която да
може да бъде определена като пазарна такава
и да може да послужи като основа на такова
определяне. Не са посочени и обстоятелства,
установяващи необходимостта от повишаване
размера на таксите, събирани от Комисията за
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защита на конкуренцията, респ. от Върховния
административен съд, във връзка с обжалване
на процедурите за избор на изпълнители по
Закона за обществените поръчки.
Постановлението противоречи и на раз
поредбите на чл. 60, ал. 1 и чл. 120, ал. 2
от Конституцията на Република България
(КРБ), тъй като при определяне на одобре
ните с него такси е нарушен принципът за
съответствието на тези такси с направените
разходи за осъществяване на дейността, за
която се събират. В случая таксите не са
обосновани нито с реалното увеличение на
себестойността на предоставяните услуги,
нито с реалното увеличение на доходите на
гражданите и юридическите лица. Цената
на услугата безспорно има влияние върху
нейната достъпност. Повишаването на дъл
жимите такси ще доведе до ограничаване
на конституционно гарантираните права на
гражданите за достъп до правосъдие. Изло
жените в тази връзка съображения в доклада
на вносителите на проекта относно това, че
участниците в процедурите за обществени
поръчки са в състояние без затруднения да
заплатят таксите, не са подкрепени с конкрет
ни факти. Необосновано е и твърдението, че
таксите – предмет на оспорената тарифа, са
значително по-ниски от пропорционалните
такси, които се събират от съдилищата по
Гражданския процесуален кодекс. Действи
телно, последните са определени на 4 % от
обжалваемия интерес, но долната граница
е значително по-ниска от предвидената по
тарифата долна граница от 850 лв.
Изложените обстоятелства определят ПМС
№ 196 от 10 юли 2014 г. за одобряване на
Тарифа за таксите, които се събират в про
изводствата по глава единадесета от Закона
за обществените поръчки пред Комисията
за защита на конкуренцията и Върховния
административен съд като издадено в про
тиворечие с материалноправни разпоредби
и при допуснато съществено нарушение на
административнопроизводствените правила,
което води до неговата незаконосъобраз
ност – чл. 146, т. 3 и 4 във връзка с чл. 196
АПК. Поради това постановлението ще следва
да бъде отменено изцяло.
Следва да се допълни и това, че по отно
шение на § 1 от ПЗР на Тарифата за таксите,
които се събират в производствата по глава еди
надесета от Закона за обществените поръчки
пред Комисията за защита на конкуренцията
и Върховния административен съд е налице
още едно основание за отмяна. Посочената
разпоредба има обратно действие – в сила
от 15 юли 2014 г., и преурежда възникнали
преди издаването є факти, като им придава
правно значение. Съгласно нормата на чл. 14
ЗНА обратна сила на нормативен акт може да
се даде само по изключение, и то с изрична
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разпоредба (ал. 1); обратна сила на нормативен
акт, издаден въз основа на друг нормативен
акт, може да се даде само ако такава сила
има актът, въз основа на който той е издаден
(ал. 2); не може да се дава обратна сила на
разпоредби, които предвиждат санкции, ос
вен ако не са по-леки от отменените (ал. 3).
В случая не е налице изрична разпоредба,
придаваща обратно действие на § 1 в Закона
за обществените поръчки, на основание на
който е издадена тарифата, не е предвидено
обратно действие и с нормата се въвеждат
такси, които са по-високи от предишните.
Предвид изхода на делото и направеното
искане ще следва да бъде осъден Министер
ският съвет да заплати на фондация „Право и
Интернет“ със седалище София направените
по делото разноски в размер 7250 лв., от които
7200 лв. адвокатски хонорар и 50 лв. държавна
такса за производството. Възражението за
прекомерност на адвокатското възнагражде
ние съдът намира за неоснователно предвид
предмета на спора, обуславящ фактическата
и правната сложност на делото.
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният администра
тивен съд, Второ отделение,
РЕШИ:
Отменя Постановление № 196 от 10 юли
2014 г. на Министерския съвет за одобряване
на Тарифа за таксите, които се събират в про
изводствата по глава единадесета от Закона
за обществените поръчки пред Комисията
за защита на конкуренцията и Върховния
административен съд (ДВ, бр. 58 от 15 юли
2014 г., в сила от 15 юли 2014 г.).
Осъжда Министерския съвет да заплати на
фондация „Право и Интернет“ със седалище
София направените по делото разноски в
размер 7250 лв.
Решението подлежи на обжалване с каса
ционна жа лба пред пет членен състав на
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му.
Решението подлежи на обнародване при
условията и по реда на чл. 194 АПК.
Председател:
Георги Колев
1926

РЕШЕНИЕ № 2261
от 29 февруари 2016 г.

по административно дело № 10528 от 2015 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – петчленен състав – II ко
легия, в съдебно заседание на петнадесети
октомври две хиляди и петнадесета година
в състав: председател: Боян Магдалинчев,
членове: Анна Димитрова, Илияна Дойчева,

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

Виолета Главинова, Еманоил Митев, при
секретар Светла Панева и с участието на
прокурора Лидия Ангелова изслуша доклад
ваното от съдията Виолета Главинова по
адм.д. № 10528/2015 г.
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на
Министерския съвет на Република Бълга
ри я чрез юрк. Демирев против Решение
№ 7842 от 29.06.2015 г., постановено по адм.д.
№ 9748/2014 г. от Върховния административен
съд, тричленен състав на Второ отделение.
Оплакванията са за неправилност на съ
дебния акт като постановен в нарушение на
материалния закон, на съдопроизводствените
правила и необоснованост с искане за отмя
ната му и решаване на делото по същество.
Ответниците по касационната жалба – фон
дация „Право и Интернет“ със седалище
София, „Идеин“ – ЕООД, със седалище Русе,
„Фиеста Травел“ – ЕООД, със седалище Со
фия – съдружници в гражданско дружество
Консорциум „Идеин – ФПИ – Фиеста“ със
седалище София, чрез пълномощника адв.
Донка Стоянова, оспорват основателността
на жалбата.
Представителят на Върховната админи
стративна прокуратура дава мотивирано за
ключение за допустимост и неоснователност
на касационното обжалване.
Върховният административен съд, петчле
нен състав на ВАС, Втора колегия, за да се
произнесе, взе предвид следното:
Касационната жалба на Министерския
съвет срещу решението на тричленния състав
на ВАС, Второ отделение, е подадена в срока
по чл. 211 АПК от страна с правен интерес
от обжалването. Разгледана по същество, е
неоснователна.
С обж а л ва но т о решен ие т ри ч лен н и я т
състав на ВАС, Второ отделение, отменя
Постановление № 196 от 10 юли 2014 г. на
Министерския съвет за одобряване на Тарифа
за таксите, които се събират в производствата
по глава единадесета от Закона за обществе
ните поръчки пред Комисията за защита на
конкуренцията и Върховния административен
съд (ДВ, бр. 58 от 15 юли 2014 г., в сила от
15 юли 2014 г.). За да постанови този правен
резултат, съдът приема следното: 1. Тарифата
като подзаконов нормативен акт съгласно
определението на чл. 75, ал. 1 АПК е изда
дена от компетентен орган в предвидената от
закона форма, въз основа на законова делега
ция – чл. 122о, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) (Нов – ДВ, бр. 52 от 2010 г.;
изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.;
отм., бр. 33 от 2012 г., нов, бр. 40 от 2014 г.,
в сила от 1.07.2014 г.), който предвижда, че
за производства по тази глава (единадесета)
пред Комисията за защита на конкуренцията
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и Върховния административен съд се дължат
държавни такси и разноски. Предвидено е
също, че държавните такси са пропорцио
нални и се определят с тарифа, одобрена от
Министерския съвет. 2. Спазена е процедура
та по чл. 78 АПК, чл. 37, ал. 1 от Закона за
нормативните актове (ЗНА) и чл. 5, ал. 5 от
Конституцията на Република България (КРБ).
3. При издаването на подзаконовия нормати
вен акт е допуснато съществено нарушение на
административнопроизводствените правила,
тъй като императивно изискване на закона
по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните
актове (ЗНА) преди внасянето на проект за
нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проек
та го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта не
е спазено. 4. В противоречие с разпоредбата
на чл. 2, ал. 2 от Закона за държавните такси
(ЗДТ) в оспорената тарифа е възприето, че
пропорционалната такса се определя върху
посочената от възложителя прогнозна стой
ност на обществена поръчка, съответно върху
посочената прогнозна стойност на обособената
позиция, които стойности не представляват
пазарна цена по смисъла на цитираната норма.
5. В съображенията за издаване на постановле
нието не са изложени такива, обосноваващи
необходимостта от повишаване размера на
таксите, събирани от Комисията за защита на
конкуренцията, респ. от Върховния админи
стративен съд, във връзка с обжалване проце
дурите за избор на изпълнители по Закона за
обществените поръчки. 6. Одобрените такси
не са обосновани нито с реалното увеличение
на себестойността на предоставяните услуги,
нито с реалното увеличение на доходите на
гражданите и юридическите лица, което е в
противоречие с разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и
чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република
България (КРБ) и води до ограничаването на
конституционно гарантираните права на граж
даните за достъп до правосъдие. На последно
място, решаващият състав на ВАС приема, че
на разпоредбата на § 1 от ПЗР на Тарифата за
таксите, които се събират в производствата
по глава единадесета от Закона за обществе
ните поръчки пред Комисията за защита на
конкуренцията и Върховния административен
съд е придадено обратно действие – в сила от
15 юли 2014 г., като преурежда възникнали
преди издаването є факти, като им придава
правно значение, което е в противоречие с
чл. 14 ЗНА.
Решението е правилно, липсват основания
по чл. 209, т. 3 АПК за отмяната му. Съдебният
акт е постановен при спазени процесуални и
материалноправни изисквания и е обоснован,
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формираните правни изводи са съответни на
закона и изцяло се споделят от настоящия
касационен състав.
Неоснователно е касационното възраже
ние за нарушения на материалния закон при
постановяването на обжалваното решение.
На първо място, обоснован е изводът на
тричленния състав за допуснато съществено
нарушение на изискването по чл. 26, ал. 2 ЗНА,
което съставлява самостоятелно основание
за отмяна на акта като незаконосъобразен.
Императивното изискване на цитираната
разпоредба е „Преди внасянето на проект на
нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проек
та го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта“. В
случая проектът е обявен на интернет стра
ницата на Министерството на правосъдието
на Република България за времето от 24 юни
2014 г. до 7 юли 2014 г., видно от представе
ните по делото доказателства. Последните не
са опровергани, поради което твърдението на
касатора, че е спазен срокът за публичност и
разгласяване, е неоснователно. Налице е на
рушение на минималноизискуемия по закона
срок, което правилно е прието за съществено
нарушение на процедурата по приемане на
подзаконовия нормативен акт и съставлява
препятствие на предоставената от закона
възможност за отправяне на предложения и
становища по проекта. Ирелевантни за прецен
ката за спазване на задължителния по чл. 26,
ал. 2 ЗНА срок за публикуване на проекта са
възраженията за датата на влизане в сила на
разпоредбата на чл. 122 от ЗОП на 1.07.2014 г.,
създадена с § 121 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за обществените
поръчки, от която дата според касатора е за
дължително заплащането на таксите по ЗОП.
Към този момент такива не са формирани.
А Постановление № 196 от 10 юли 2014 г. на
Министерския съвет за одобряване на Тарифа
за таксите, които се събират в производствата
по глава единадесета от Закона за обществе
ните поръчки пред Комисията за защита на
конкуренцията и Върховния административен
съд (ДВ, бр. 58 от 15 юли 2014 г., в сила от
15 юли 2014 г.) е подзаконов нормативен акт
и неговите подготовка, издаване и прилагане
се подчиняват на правнорегламентираната
процедура в Закона за нормативните актове
и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на
Закона за нормативните актове за издаването
му, която подлежи на самостоятелен съдебен
контрол.
На второ място, правилни и в съответствие
с материалния закон са изводите на решава
щия състав на ВАС за допуснато нарушение
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на разпоредбата на чл. 2, ал. 2, изречения
първо и второ от Закона за държавните так
си (ЗДТ), съгласно който пропорционалните
такси се определят върху цената на документа
или услугата. Когато цената не е указана,
таксата се определя върху пазарната цена. В
оспорената пред тричленния състав на ВАС
тарифа е прието, че пропорционалната такса
се определя върху посочената от възложителя
прогнозна стойност на обществена поръчка,
съответно върху посочената прогнозна стой
ност на обособената позиция, като в мотивите
към проекта за постановлението е изложено,
че прогнозната стойност представлява и цената
на обжалваемия интерес от сключването на
договора за обществена поръчка. Прогнозната
стойност е предвиждане (планиране) на сред
ствата за финансиране на съответната общест
вена поръчка, включително разчетените по
бюджета на възложителя, без да претендира
и да се идентифицира с пазарната цена на
услугата, която в разглеждания случай е стой
ността на административната, респективно
правораздавателната, дейност на Комисията
за защита на конкуренцията и на Върховния
административен съд в производствата по
глава единадесета от ЗОП.
Финансовата обосновка на проекта на
постановлението на Министерския съвет се
заключава в анализ на досега действащата так
са и до очакваните резултати от предлагането
на проекта, изразяващи се в ограничаване на
относителния дял на неоснователните жалби
и в увеличаване на приходите за държавния
бюджет с относително по-високите пропор
ционални такси. В обосновката липсва ико
номически анализ на себестойността на едно
производство по глава единадесета от ЗОП,
който да изведе предпоставките за промяна
на вида и размера на таксите. Таксата като
парично задължение към държавата, дължи
ма в лицето на компетентен държавен орган
при извършването на определена дейност от
страна на този орган, следва да бъде разхо
доориентирана и икономически обоснована.
Определените с обжалваното постановление
държавни такси не са обосновани нито с
реалното увеличение на себестойността на
предоставяните услуги, нито с реалното уве
личение на доходите на гражданите, поради
което е налице установеното от първоин
станционния съд нарушение на материалния
закон – чл. 2, ал. 2 ЗДТ.
На трето място, нарушението на Закона
за държавните такси обуславя и следващия
правилен извод в обжалваното решение за про
тиворечие на министерското постановление с
разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Конституцията,
регламентираща задължението на гражданите
да плащат данъци и такси, установени със
закон, съобразно техните доходи и имущество.
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В административните съдебни производ
ства, обратно на предвиденото за гражданските
производства, размерът на държавната такса
не е обвързан от интереса по делото, като за
специфичните материи в административното
право са предвидени специални размери. При
сравнителен анализ на държавните такси в
административните и съдебните админи
стративни производства се установява, че
в областта на производствата за възлагане
на обществени поръчки таксите пред КЗК и
пред ВАС, които следва да бъдат заплащани,
са значително по-високи от таксите, които се
дължат за останалите административни спо
рове, независимо че съдебният контрол върху
административни актове и приравнени на тях
е подчинен на едни и същи принципи и пра
вила, регламентирани в АПК и специалните
закони, включително и за издадените по реда
на ЗОП. Ето защо са правилни изводите на
първоинстанционния съд, че повишаването на
дължимите такси ще доведе до ограничаване
на конституционно гарантираните права на
гражданите за достъп до правосъдие (чл. 56
и 120 от Основния закон). Елемент от тази
гаранция е и финансовата достъпност на
съдебните услуги, защото заплащането на
държавни такси е част от нормативно уста
новения ред за упражняване на правото на
съдебна защита. Съдържанието на това право
многократно е тълкувано и от Европейския
съд за правата на човека, който приема, че
то следва да може да бъде упражнено, без
съответната държава да поставя каквито и
да било правни и практически пречки, освен
ако е налице законна цел за това. Не може
да се приеме като законна цел икономически
необоснованото съображение за високия брой
на обжалваните процедури за обществени
поръчки.
На последно място – правилни са изво
дите на тричленния състав на ВАС, че на
разпоредбата на § 1 от ПЗР на Тарифата за
таксите, които се събират в производствата
по глава единадесета от Закона за общест
вените поръчки пред Комисията за защита
на конкуренцията и Върховния администра
тивен съд е придадено обратно действие – в
сила на 15 юли 2014 г., тъй като пренормира
възникнали преди издаването є факти, като
им придава правно значение, определяйки
прилагането є от 1.07.2014 г. Неоснователно
е възражението на касатора в тази връзка,
че от значение за момента на прилагането на
тарифата е влизането в сила на чл. 122о ЗОП,
който въвежда таксата. В разглеждания случай
не е налице изрична разпоредба в Закона за
обществените поръчки, придаваща обратно
действие на § 1 от тарифата, на основание
на който е издадена, а с нормата, както е
изложено по-горе, се въвеждат такси, които
са по-високи от предишните.
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По изложените съображения обжалваното
решение като валидно, допустимо и правилно
следва да бъде потвърдено с настоящото.
С оглед изхода на съдебния спор и напра
веното от ответника по касация искане ще
следва да бъде осъден Министерският съвет
да заплати на фондация „Право и Интернет“
със седалище София, „Идеин“ – ЕООД, със
седалище Русе, „Фиеста Травел“ – ЕООД, със
седалище София – съдружници в гражданско
дружество Консорциум „Идеин – ФПИ – Фи
еста“ със седалище София, направените по
делото разноски в размер 3600 лв., възна
граждение за един адвокат, което настоящата
инстанция не намира за прекомерно, предвид
фактическата и правната сложност на делото.
Воден от горното, на основание чл. 221, ал. 2
АПК, петчленен състав на ВАС, Втора колегия,
РЕШИ:
Оставя в сила Решение № 7842 от 29.06.2015 г.,
постановено по адм.д. № 9748/2014 г. от Вър
ховния административен съд, тричленен състав
на Второ отделение.
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати на фондация „Право
и Интернет“ със седалище София, „Иде
ин“ – ЕООД, със седалище Русе, „Фиеста
Травел“ – ЕООД, със седалище София – съ
дружници в гражданско дружество Консор
циум „Идеин – ФПИ – Фиеста“ със седалище
София, направените по делото разноски в
размер 3600 лв.
Определението е окончателно.
Председател:
Георги Колев
1927

РЕШЕНИЕ № 11617
от 4 ноември 2015 г.

по административно дело № 3788 от 2014 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – пето отделение, в съдебно
заседание на деветнадесети октомври две
хиляди и петнадесета година в състав: пред
седател: Марина Михайлова, членове: Или
яна Дойчева, Мариета Милева, при секретар
Мадлен Дукова и с участието на прокурора
Искренна Величкова изслуша докладваното
от съдията Илияна Дойчева по адм. дело
№ 3788/2014 г.
Производството по делото е образувано по
жалби на Община Банско, Община Козлодуй,
Община Бяла Слатина и Община Оряхово
против ПМС № 4 от 16.01.2014 г. за условия
та, реда и критериите за избора на проекти
и програми и прозрачното изразходване на
средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2014 г. (Публична инвестиционна програма
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„Растеж и устойчиво развитие на регионите“).
Жалбоподателите навеждат доводи за незако
носъобразност на подзаконовия нормативен
административен акт като постановен при
съществени нарушения на административно
производствените правила и в противоречие
с материалния закон. Молят за отмяната му.
Общини Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхо
во обжалват и чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 19
от 7.02.2014 г. за одобряване на средства от
резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г., в частта „289 087 061 лв.,
разпределени по проекти/програми и по
общини съгласно приложение № 1“; цялото
приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1; чл. 1,
ал. 3 в частта „с регионално“; чл. 1, ал. 4 и
§ 2 от заключителните разпоредби в частта,
която се отнася до изпълнението на проекти
те и разпределението на средствата по чл. 1,
ал. 2, т. 1.
Ответната страна – Министерският съвет
на Република България чрез процесуалния
си представител оспорва жалбите. Навежда
доводи за тяхната недопустимост и в условие
на евентуалност за тяхната неоснователност.
Прокурорът от Върховната административ
на прокуратура е дал заключение за основа
телност на жалбите.
С ъ о б р а з н о о п р е д е л е н и е № 51 81 о т
11.05.2015 г., постановено по адм. д. № 15495/
2014 г. по описа на Върховния административен
съд, жалбите са допустими и жалбоподателите
имат правен интерес от оспорването на ПМС
№ 19 от 7.02.2014 г. в посочените в жалбата
им части.
Настоящият състав на Върховния адми
нистративен съд намира жалбите на Община
Банско, Община Козлодуй, Община Бяла Сла
тина и Община Оряхово против ПМС № 4 от
16.01.2014 г. за условията, реда и критериите
за избора на проекти и програми и прозрач
ното изразходване на средствата по чл. 1,
ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (Публична
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите“) за основателни, като
съображенията за това са следните:
Обжалваният подзаконов административен
акт е издаден на основание чл. 1, ал. 6 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г., съгласно който Минис
терският съвет определя условията, реда и
критериите за избора на проекти и програми и
прозрачното разходване на средствата по ал. 5,
т. 1 за постигане на икономически растеж,
устойчиво развитие на регионите, създаване на
възможност за генериране на заетост и доходи
и повишаване на конкурентоспособността на
икономиката. Следователно оспореният акт
е издаден въз основа на законова делегация
от компетентен орган и в предписаната от

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

закона форма. Независимо от това при пос
тановяване на обжалваното постановление са
допуснати съществени нарушения на админи
стративнопроизводствените правила. Видно от
приложените по делото доказателства е, че
съставителят на оспорения административен
акт е обявил проекта на интернет страницата
си на 10.01.2014 г., като е дал срок за изразява
не на становища до 23.01.2014 г. (л. 27). ПМС
№ 4 е прието на 16.01.2014 г., публикувано
е в ДВ, бр. 6 от 21.01.2014 г., и по силата на
§ 2 от същото влиза в сила от 15.01.2014 г. От
изложеното следва, че оспореното постановле
ние е издадено при съществени нарушения на
административнопроизводствените правила.
В нарушение на чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове съставителят на проекта
не е публикувал същия заедно с мотивите,
съответно с доклада, и не е предоставил наймалко 14-дневен срок за предложения и стано
вища по проекта. Проектът е публикуван на
10.01.2014 г., без мотивите, съответно доклада,
а постановлението е издадено на 16.01.2014 г.
Посоченото нарушение е съществено, тъй като
е ограничило правото на заинтересуваните
лица за изразяване на становища и мнения.
Съгласно императивното правило на чл. 14,
ал. 2 от Закона за нормативните актове об
ратна сила на нормативен акт, издаден въз
основа на друг нормативен акт, може да се
даде само ако такава сила има актът, въз
основа на който той е издаден. В случая това
изискване не е налице, тъй като постановле
нието е издадено в изпълнение на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г., който няма обратно действие. Така
констатираните нарушения при издаване на
оспореното постановление са съществени и
са достатъчни основания за неговата отмяна.
ПМС № 4 от 16.01.2014 г. за условията,
реда и критериите за избора на проекти и
програми и прозрачното изразходване на
средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г. (Публична инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите“)
е издадено и в нарушение на материалния
закон. Определените в чл. 7 от същото кри
терии са общи и неизмерими. В ПМС № 4 от
2014 г. не са предвидени срокове за подаване
на проекти, за разглеждането им, за подаване
на възражения, което води до ограничаване на
възможността за получаване на информация за
подаване на проекти и съответно препятства
участие в процедурата. Нарушен е чл. 8 АПК,
тъй като не са предоставени равни възмож
ности за достъп до информация кога и в какви
срокове се приемат документи за одобряване
на проекти. Не е предвидена и процедура за
подаване на възражения срещу акта на Меж
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дуведомствения съвет, с който даден проект не
се одобрява, като по този начин е ограничено
правото на защита на лицата, чиито проекти
не са одобрени. Така констатираните наруше
ния са в противоречие и с изискванията на
чл. 1, ал. 6 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г., като не е
осигурено прозрачното разходване на сред
ствата за Публичната инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите“,
което води и до противоречие на оспореното
постановление с целта на закона.
С оглед на изложеното, ПМС № 4 от
16.01.2014 г. е незаконосъобразно и следва да
бъде отменено.
Жалбоподателите общини Козлодуй, Бяла
Слатина и Оряхово са обжалвали чл. 1, ал. 2,
т. 1 от ПМС № 19 от 7.02.2014 г. за одобряване
на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г., в частта
„289 087 061 лв., разпределени по проекти/
програми и по общини съгласно приложение
№ 1“; цялото приложение № 1 към чл. 1, ал. 2,
т. 1; чл. 1, ал. 3 в частта „с регионално“; чл. 1,
ал. 4 и § 2 от заключителните разпоредби в
частта, която се отнася до изпълнението на
проектите и разпределението на средствата
по чл. 1, ал. 2, т. 1.
Съгласно сега действащата редакция на
чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 19 от 7.02.2014 г.
средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините – 273 782 187 лв.,
разпределени по проекти/програми и по об
щини съгласно приложение № 1. Жалбопо
дателите са обжалвали тази норма в частта
„289 087 061 лв., разпределени по проекти/
програми и по общини съгласно приложение
№ 1“. Жалбите в тази им част са неоснователни,
тъй като от една страна, нормата е изменена,
а изменението не е обжалвано в законоустано
вения срок, което води до неоснователност на
оспорването в тази му част. От друга страна,
размерът на определените бюджетни средства
в рамките на бюджета, визиран в чл. 1, ал. 5
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г., е по целесъобразност и не
подлежи на съдебен контрол.
Жалбите в останалата им част са основа
телни. От събраните по делото доказателства
по несъмнен начин е установено, че преди
постановяване на обжалваното постановле
ние не са спазени изискванията на чл. 66
АПК за публично оповестяване на проекта,
като не са посочени и формите на участие
на заинтересуваните лица в производството,
като на практика последните не са участвали.
Посоченото нарушение е съществено, тъй като
е възпрепятствало участието на заинтересу
ваните лица в производството по издаване на
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акта и е достатъчно основание за отмяна на
оспорените текстове. Предвид задължителните
указания на петчленния състав, че общините
имат правен интерес да оспорват ПМС № 19
от 2014 г. в посочените в жалбите им части, то
административният акт следва да се отмени в
частта му по чл. 1, ал. 3 в частта, която гласи
„с регионално“; да се отмени чл. 1, ал. 4 и
§ 2 от заключителните разпоредби на поста
новлението в частта му, която се отнася до
изпълнението на проектите и разпределението
на средствата по чл. 1, ал. 2, т. 1.
Доводите на ответната страна, че с пос
ледващите промени на постановлението са
спазени изискванията на чл. 66 АПК и по
този начин се санира неспазването на ци
тираната норма при издаване на ПМС № 19
от 7.02.2014 г., са неоснователни, тъй като
обжалваните норми на чл. 1, ал. 3 и 4 и § 2
не са отменени или изменени.
По отношение на приложение № 1 към чл. 1,
ал. 2, т. 1, съгласно задължителните указания,
дадени в определение № 5181 от 11.05.2015 г.,
постановено по адм. д. № 15495/2014 г. по описа
на Върховния административен съд, и предвид
уточнението на процесуалния представител
на жалбоподателите в съдебно заседание по
делото, проведено на 19.10.2014 г., а именно,
че оспорва ПМС № 19 от 2014 г. в частта,
в която общините – жалбоподатели, не са
включени в списъка на одобрените общини за
разпределяне на средствата, то съдът намира,
че жалбата относно отказа за включване на
жалбоподателите в приложение № 1 към чл. 1,
ал. 2, т. 1 е основателна. Жалбоподателите
са подали документи за участие, като не са
налице доказателства същите да са обсъдени.
Липсват каквито и да било съображения за
неодобряването на проектите им, както и въз
основа на какви критерии програмите им не
са одобрени. Съгласно правилото на чл. 66
АПК общи са административните актове с
еднократно правно действие, с които се съз
дават права или задължения или непосред
ствено се засягат права, свободи или законни
интереси на неопределен брой лица, както
и отказите да се издадат такива актове. В
случая е налице отказ, който е постановен в
нарушение на изискуемата се форма – чл. 74
във връзка с чл. 59, ал. 2 АПК. Нарушен е и
чл. 71 АПК, тъй като актът в оспорената му
част е издаден, без да се изяснят фактите и
обстоятелствата от значение за случая. Неза
коносъобразността на ПМС № 4 от 16.01.2014 г.
относно неопределянето на ясни и конкретни
критерии, срокове за подаване на програмите,
липса на възможност за възражение относно
взетото решение за изключване на програ
мата също обосновават незаконосъобразност
на отказа спрямо жалбоподателите да бъдат
включени в приложение № 1 към чл. 1, ал. 2,
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т. 1 на ПМС № 19 от 2014 г., който следва да
бъде отменен, като на основание чл. 184 във
връзка с чл. 173, ал. 2 АПК преписката следва
да се върне на административния орган за
изрично произнасяне относно одобряването
или не на проектите на общини Козлодуй,
Бяла Слатина и Оряхово.
Предвид изхода на делото и направеното ис
кане от процесуалния представител на Община
Банско следва да се осъди Министерският
съвет да заплати на общината направените по
делото разноски. Възражението на ответната
страна за прекомерност на адвокатското въз
награждение е основателно, поради което и
на основание чл. 78, ал. 5 ГПК същото следва
да се намали на 1000 лв., като се присъди
и сумата 50 лв., представляваща заплатена
държавна такса.
По изложените съображения Върховният
административен съд, пето отделение,
РЕШИ:
Отменя Постановление № 4 от 16.01.2014 г.
на Министерския съвет за условията, реда и
критериите за избора на проекти и програми
и прозрачното изразходване на средствата
по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
(Публична инвестиционна програма „Растеж
и устойчиво развитие на регионите“).
Отменя Постановление № 19 от 7.02.2014 г.
на Министерския съвет за одобряване на
средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г., в следните
части – чл. 1, ал. 3 в частта, която гласи „с
регионално“; чл. 1, ал. 4 и § 2 от заключи
телните разпоредби на постановлението в
частта му, която се отнася до изпълнението
на проектите и разпределението на средствата
по чл. 1, ал. 2, т. 1.
Отменя отказа на Министерския съвет на
Република България да включи в приложе
ние № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1 на ПМС № 19
от 2014 г. общини Козлодуй, Бяла Слатина и
Оряхово и връща преписката в тази є част
на Министерския съвет за произнасяне съ
образно указанията, дадени в мотивите на
настоящото решение.
Отхвърля жалбите на общини Козлодуй,
Бяла Слатина и Оряхово в останалата им част.
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати на Община Банско напра
вените по делото разноски в размер 1050 лв.
Решението може да се обжалва пред пет
членен състав на Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщението.
Председател:
Георги Колев
1928
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РЕШЕНИЕ № 2446
от 7 март 2016 г.

по административно дело № 363 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – петчленен състав – II ко
легия, в съдебно заседание на осемнадесети
февруари две хиляди и шестнадесета година
в състав: председател: Боян Магдалинчев,
членове: Светлана Йонкова, Ангел Калинов,
Галина Солакова, Севдалина Червенкова, при
секретар Григоринка Любенова и с участие
то на прокурора Чавдар Симеонов изслуша
докладваното от съдията Галина Солакова по
адм. дело № 363/2016 г.
Производството е по чл. 208 и сл. АПК.
Образувано е по касационна жалба на
Министерския съвет на Република България
чрез процесуалния представител юрк. Деми
рев против Решение № 11617 от 4.11.2015 г. по
адм. дело № 3788/2014 г. на Върховния адми
нистративен съд, пето отделение, в отмени
телната му част. В жалбата се излагат доводи
за необоснованост и незаконосъобразност на
решението – касационни основания за отмя
на по чл. 209, т. 3 АПК, както и за неговата
недопустимост и се претендира отмяна на
решението със законните последици.
Ответниците – Община Козлодуй, Община
Бяла Слатина, Община Оряхово и Община
Банско, чрез адв. Кашъмов, изразяват ста
новище за неоснователност на касационната
жалба и молят да бъде отхвърлена, а решени
ето – оставено в сила като законосъобразно.
Прокурорът от Върховната административ
на прокуратура дава мотивирано заключение
за неоснователност на касационната жалба и
предлага да се остави в сила решението като
законосъобразно и обосновано. Възраженията
за недопустимост на решението намира за не
основателни поради налично произнасяне по
допустимостта на производството с влязло в
сила определение на петчленен състав на ВАС.
Върховният административен съд, петчле
нен състав, намира касационната жалба за
процесуално допустима като подадена в закон
ния срок и от надлежна страна, а разгледана
по същество – неоснователна, по следните
съображения:
С обжалваното решение е отменено из
цяло Постановление № 4 от 16.01.2014 г. на
Министерския съвет за условията, реда и
критериите за избора на проекти и програми
и прозрачното изразходване на средствата по
чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (Публична
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите“). Отменено е и Поста
новление № 19 от 7.02.2014 г. на Министерския
съвет за одобряване на средства от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г., в частта на: 1. чл. 1, ал. 3 в частта,
която гласи „с регионално“; 2. чл. 1, ал. 4, и 3.
§ 2 от заключителните разпоредби в частта
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му, която се отнася до изпълнението на про
ектите и разпределението на средствата по
чл. 1, ал. 2, т. 1, като е отменен и отказът на
Министерския съвет на Република България
да включи в приложение № 1 към чл. 1, ал. 2,
т. 1 на ПМС № 19 от 2014 г. общини Козло
дуй, Бяла Слатина и Оряхово и преписката
в тази є част е върната за ново произнасяне
със задължителни указания. Жалбата на об
щините Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхово е
отхвърлена в останалата є част, т.е. в частта,
с която се оспорва Постановление № 19 от
7.02.2014 г. на Министерския съвет досежно
вписаната в чл. 1, ал. 2, т. 1 сума „289 087 лв.“,
като в тази част решението като необжалвано
е влязло в сила.
Производството по делото е било прекра
тено с определение № 12568 от 22.10.2014 г.
пора ди липса на подлежащи на съдебно
оспорване актове по смисъла на АПК и пра
вен интерес. Това определение е отменено с
определение № 5181 от 11.05.2015 г. по адм. д.
№ 15495/2014 г. на петчленен състав на ВАС
и делото е върнато за произнасяне по съще
ство. Предвид това се явяват неоснователни
доводите по касационната жалба за недопус
тимост на обжалваното решение. С влязъл в
сила съдебен акт е определен характерът на
оспорените Постановление № 4 от 16.01.2014 г.
на Министерския съвет и Постановление № 19
от 7.02.2014 г. на Министерския съвет, вкл. и
на приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1 на
ПМС № 19 от 2014 г., както и наличието на
правен интерес за жалбоподателите, поради
което повторно произнасянето по допустимост
та на производството на същото основание е
процесуално недопустимо.
Частично основателно е възражението за
недопустимост на обжалваното решение за
частта, с която е отменен отказът на Минис
терския съвет да включи в приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1 на ПМС № 19 от 2014 г.
общини Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхово,
и преписката е върната за ново произнася
не в тази част със задължителни указания.
Правилен е по принцип изводът на съда за
основателност в тази част на оспорването, но
приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1 на ПМС
№ 19 от 2014 г. за общини Козлодуй, Бяла
Слатина и Оряхово съставлява неразделна
част от Постановление № 19 от 7.02.2014 г.
на Министерския съвет, поради което не
може да се квалифицира като различен по
вид административен акт, вкл. и мълчалив
отказ. В тази връзка се явяват основателни
възра жени ята по касационната жа лба за
противоречие с нормата на чл. 22, т. 2 АПК.
Следователно отмяната на Постановление
№ 19 от 7.02.2014 г. на Министерския съвет
поради отмяна на предходното Постановление
№ 4 от 16.01.2014 г. на Министерския съвет
и правомощията по чл. 11 от последното
включва в себе си и отмяна на приложение
№ 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1 на ПМС № 19 от
2014 г., в частта на невписване на общини
Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхово. Предвид
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това произнасянето в изричен диспозитив за
„отмяна на отказа“ на Министерския съвет и
връщането на преписката за ново признасяне
по този отказ подлежи на обезсилване, тъй
като не се касае за индивидуален админи
стративен акт и последиците от отмяната на
приложение № 1 са идентични с тези от от
мяната на оспорената част от Постановление
№ 19 от 7.02.2014 г. на Министерския съвет.
В останалата си част решението е допусти
мо, правилно и законосъобразно, съобразено с
изяснената по делото фактическа обстановка.
За да постанови отмяна на оспореното
изцяло Постановление № 4 от 16.01.2014 г.
на Министерския съвет за условията, реда и
критериите за избора на проекти и програми
и прозрачното изразходване на средствата по
чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (Публична
инвестиционна програма „Растеж и устой
чиво развитие на регионите“), тричленният
състав е приел, че са допуснати нарушения
на административнопроизводствените правила
от категорията на съществените, водещи до
незаконосъобразност на това основание – на
рушена е процедурата по чл. 26, ал. 2 ЗНА,
императивното изискване на чл. 14, ал. 2 ЗНА
и чл. 8 АПК. По отношение незаконосъобраз
ността на частично оспореното Постановление
№ 19 от 7.02.2014 г. на Министерския съвет
е прието, че не са спазени изискванията
на чл. 66 АПК и чл. 74 във връзка с чл. 59,
ал. 2 АПК и чл. 71 АПК, както и че незако
носъобразността на Постановление № 4 от
16.01.2014 г. на Министерския съвет води до
незаконосъобразност и на Постановление № 19
от 7.02.2014 г. на Министерския съвет поради
липсата на надлежни правила, критерии и
срокове по програмите.
Безспорни са по делото обстоятелствата по
обявяване на проекта, срока за становища и
приемане на Постановление № 4 от 16.01.2014 г.
на Министерския съвет, а именно: проектът
е публикуван на 10.01.2014 г., без мотивите
(доклада), със срок за изразяване на станови
ща до 23.01.2014 г., а постановлението (ПМС
№ 4) е прието на 16.01.2014 г., обнародвано в
„Държавен вестник“ на 21.01.2014 г. (бр. 6) и
по силата на § 2 влиза в сила от 15.01.2014 г.
Налице е драстично разминаване освен в сро
ка, предоставен за становища по смисъла на
чл. 26, ал. 2 ЗНА, и в сроковете по приемане
и влизане в сила на постановлението. Освен
че влиза в сила един ден преди приемането
му, обратно действие е придадено и считано
от обнародването в „Държавен вестник“,
т.е. подзаконовият нормативен акт поражда
последици преди оповестяването му. В тази
връзка са обосновани изводите за съществено
нарушение на чл. 14, ал. 2 ЗНА. Визираните
нарушения на императивни норми от ЗНА са
достатъчно основание за незаконосъобразност
на процесното ПМС № 4, поради което и без
да се обсъждат останалите нарушения (по
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АПК), отмяната му като законосъобразна
следва да се потвърди. Отпадането от прав
ния мир на визираните в ПМС № 4 условия,
ред и критериите за избора на проекти и
програми и прозрачното изразходване на
средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2014 г. води до основателност на частичното
оспорване на последващото ПМС № 19, вкл. и
по отношение на приложение № 1 към чл. 1,
ал. 2, т. 1 на ПМС № 19 от 2014 г., тъй като
липсват критериите за одобряване на проек
тите/програмите във визирания обхват. Освен
това постановлението се явява прието и на
отпаднало основание и компетентност на ор
гана поради отмяната на чл. 11 от ПМС № 4,
който оправомощава Министерския съвет „да
приеме последващо постановление със списък
на одобрените програми/проекти и …“.
Предвид изложеното, обжалваното реше
ние следва да се остави в сила в обжалваната
му част и да се обезсили в частта, с която
е отменен „отказът“ на МС и преписката е
върната за ново произнасяне с включване в
приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1 на ПМС
№ 19 от 2014 г. на общини Козлодуй, Бяла
Слатина и Оряхово.
Водим от горното и на основание чл. 221,
ал. 2 АПК, Върховният административен съд,
петчленен състав,
РЕШИ:
Оставя в сила Решение № 11617 от 4.11.2015 г.
по адм. дело № 3788/2014 г. на Върховния ад
министративен съд, пето отделение, в частта,
с която е отменено Постановление № 4 от
16.01.2014 г. на Министерския съвет за услови
ята, реда и критериите за избора на проекти
и програми и прозрачното изразходване на
средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2014 г. (Публична инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите“)
и Постановление № 19 от 7.02.2014 г. на Ми
нистерския съвет за одобряване на средства
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г., в частта на: 1.) чл. 1, ал. 3
в частта „с регионално“; 2.) чл. 1, ал. 4, 3.)
§ 2 от заключителните разпоредби в частта,
касаеща изпълнението на проектите и разпре
делението на средствата по чл. 1, ал. 2, т. 1,
и 4.) приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1
на ПМС № 19 от 2014 г. за общини Козлодуй,
Бяла Слатина и Оряхово.
Обезсилва решението в частта, с която
се отменя „отказът“ на Министерския съвет
и се връща преписката за ново произнасяне
и включване в приложение № 1 към чл. 1,
ал. 2, т. 1 на ПМС № 19 от 2014 г. на общини
Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхово.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Колев
1929
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-41
от 25 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 3, т. 2 и ал. 6 от
Закона за прилагане на Общата организация на
пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз (ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1 от Наредба
№ 16 от 2007 г. за подготовка и представяне
на искания до Европейската комисия относно
земеделските продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с
продуктовата спецификация и поддържане на
база данни на производителите и контролиращите лица и доклад от заместник-министъра
на земеделието и храните с рег. № 93-871 от
25.01.2016 г. нареждам:
1. Разрешавам на „Биоагричерт Италия България“ – ЕООД, Пловдив, ул. Белград 2, ет. 3, офис
305, да упражнява дейност като контролиращо
лице по смисъла на чл. 37 от Регламент (ЕС)
№ 1151/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 ноември 2012 г. относно схемите за
качество на селскостопанските продукти и храни
в съответствие с чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС за
осъществяване на контрол за съответствие със
спецификацията на храна с традиционно специфичен характер „Кайсерован врат Тракия“.
2. Заповедта да се изпрати в 10-дневен срок на
заявителя и всички заинтересовани лица.
3. Заповедта да се публикува на интернет
страницата на МЗХ в 10-дневен срок.
4. Заповедта да се доведе до знанието на
съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.

1933

Министър:
Д. Танева

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-7
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП във връзка
с чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 1 ППЗНП,
в изпълнение на решение за промяна в адреса
на Професионална гимназия по електроника
„Джон Атанасов“ – Стара Загора, отразено в
доклад № 808141-106 от 25.11.2015 г. на дирекция
„Държавна собственост и обществени поръчки“,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, считано от
15.09.2016 г. определям официален адрес и адрес
за провеждане на обучението на Професионална

гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – Стара Загора, както следва: Стара Загора, ул. Ген.
Столетов 185.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

1906

Министър:
М. Кунева

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-106
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61
от Закона за защитените територии и чл. 22,
ал. 2 от Наредбата за разработване на планове
за управление на защитени територии, приета
с ПМС № 7 от 2000 г., утвърждавам плана за
управление на поддържан резерват „Изгорялото гюне“. Екземпляри от плана за управление
на поддържан резерват „Изгорялото гюне“ да
се предоставят на съответните регионални и
местни органи.

1907

Министър:
Ив. Василева

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 122-ЖЗ
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 16, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 13, ал. 1, т. 6 и ал. 7 от Закона за Комисията
за финансов надзор (ЗКФН), § 17, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на КЗ във
връзка с чл. 121, ал. 1 и 2 КЗ и представените към
заявлението документи Комисията за финансов
надзор реши
1. Издава разрешение за доброволно прекратяване на „Дженерали животозастраховане“ – АД,
ЕИК: 040179707, със седалище и адрес на управление София 1504, район „Оборище“, бул. Княз
Дондуков 68.
2. Отнема лиценза за извършване на дейност
по застраховане на „Дженерали животозастраховане“ – АД, ЕИК: 040179707, със седалище и адрес
на управление София 1504, район „Оборище“,
бул. Княз Дондуков 68.
На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на
обжалване пред Комисията за финансов надзор
в 14-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването му.

1943

За председател:
А. Джалъзов
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-4
от 9 март 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
територията на район „Подуяне“ (без територията,
за която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди № 300-5-33 от
21.05.2003 г. и № РД-18-3 от 7.02.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра,
Заповед № РД-18-22-1 от 27.07.2005 г. на началника
на Службата по кадастъра – София, Заповед № РД18-23-1 от 11.06.2010 г. на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София,
и заповеди № РД-18-95 от 20.10.2008 г., № РД-1813 от 11.03.2010 г., № РД-18-33 от 17.05.2011 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър), Столична община,
област София (столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 8.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

1918

Изпълнителен директор:
Св. Наков

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3424-П
от 7 март 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 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. (ДВ, бр. 90 от 2011 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 4012 от 7.03.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна
държавна собственост № 052002, с площ 30 762
кв. м, намиращ се в местността Маркова могила, гр. Червен бряг, община Червен бряг, област
Плевен, с предоставени права за управление на
областния управител на област Плевен (наричан
по-нататък „имота“), 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 – 90 600 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноск а – 2 0 0 0 0 л в . (б е з в к л ю ч е н Д ДС ) и л и
равностойностт а 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 15-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 20-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 които 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 оглед 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 20-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.
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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.

1904

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3425-П
от 9 март 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. 31, ал. 1
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. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1615 от 18.08.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 67 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4022 от 9.03.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните
работи, Главна дирекция „Гранична полиция“,
Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Смолян, представляващ: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 67653.934.37.1.5, с предназначение:
за търговска дейност – магазин, с площ 115,86
кв. м, намиращ се в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 67653.934.37, намираща се на бул. България 25, Смолян, община
Смолян, област Смолян, ведно с прилежащите
1,77 % идеални части от общите части на сграда
№ 1 (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 – 100 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 15 000 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 15-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,
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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 20-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 20-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.

1957

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
ЗАПОВЕД № РД-01-05-88
от 1 март 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА, Решение
№ 6 от 5.02.2016 г. на Общинския съвет – гр. Кочериново, във връзка с чл. 10, ал. 8 и чл. 36, ал. 1,
т. 3 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП нареждам:
1. Да се преобразува чрез сливане ЦДГ „Радост“ – с. Бараково, като филиал към ОДЗ „Ален
мак“ – Кочериново.
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2. Да се трансформира кухнята на ЦДГ „Радост“ – с. Бараково, в офис за разливане на храна
съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2007 г.
за здравните изисквания към детските градини
и Наредба № 5 от 2006 г. за хигиена на храните.
3. Да се съкратят длъжностите „завеждащ
административна служба“, „готвач“, „директор на
детска градина“ и „огняр и поддръжка на МТБ“.
4. Трудовите правоотношения с персонала на
ЦДГ „Радост“ – с. Бараково, да бъдат уредени
при условията на чл. 123 или чл. 328, ал. 1, т. 2
от Кодекса на труда.
5. Задъл ж ителната док у ментаци я, на личният инвентар и сградният фонд на ЦДГ „Радост“ – с. Бараково, да се приемат за управление
и стопанисване от ОДЗ „Ален мак“ – Кочериново.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.

1871

Кмет:
Ив. Минков

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ЗАПОВЕД № 0226
от 8 март 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8
и 9 ЗНП и чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП във връзка
с Решение № 125 от 22.02.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Севлиево, нареждам:
1. Считано от 1.04.2016 г. да се закрие Целодневна детска градина – с. Стоките, с адрес:
с. Стоките, община Севлиево, област Габрово.
2. Децата, обучавани и възпитавани в ЦДГ –
с. Стоките, да се пренасочат към ЦДГ „Априлче“, гр. Априлци, ул. Васил Левски 109, община
Априлци, и/или ЦДГ „Детелина“, с. Батошево,
община Севлиево, при условията на чл. 9 ЗНП,
като им се осигури безплатен транспорт.
3. За д ъ л ж и т ел нат а док у мен т а ц и я на
ЦДГ – с. Стоките, да се приеме от директора на
ЦДГ „Детелина“, с. Батошево, и да се съхранява
в архива на детската градина.
4. Стопанисването на материално-техническата
база на детската градина в с. Стоките да се възложи на кмета на с. Стоките след извършването
на инвентаризация от органите на общинската
администрация – Севлиево.
5. Персоналът, работещ в детската градина – 1,5
бр. педагогически и 1,5 бр. непедагогически, да
бъде освободен по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса
на труда.
Заповедта подлежи на обжалване по реда и в
сроковете, предвидени в АПК.

1935

Кмет:
Ив. Иванов

63. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
№ 12 от 2.02.2016 г., издадено от директора на ТД
на НАП – Велико Търново, възлага на Детелин
Богданов Иванов с адрес: Плевен, ул. Гренадирска
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38, вх. Б, ап. 16, група № 96/15-5, представляваща
поземлен имот с идентификатор № 56722.668.68,
номер по предходен план: 7158, намиращ се в
Плевен, ул. Рибарица 10, НТП ниско застрояване
(до 10 м) с площ по скица 339 кв. м, при съседи
с идентификационни № 56722.668.65, 56722.668.67,
56722.668.69 и 56722.668.61 съгласно скица № 15176434 от 29.04.2015 г., издадена от СГКТ – Плевен,
по кадастралнaта карта и кадастралните регистри
на гр. Плевен, а съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 84, том III,
рег. № 2076, дело № 255 от 23.05.2007 г., издаден
от Пепа Цакова – нотариус с район на действие
РС – Плевен, вписан в СВ – Плевен, под вх. рег.
№ 9069 от 23.05.2007 г., акт № 25, том ХХІІІ, дело
№ 53171 от 2007 г. и Решение № 5 от 7.03.2012 г.
по с.гр.д. № 23/2010 г. по описа на ОС – Плевен,
влязло в сила на 15.02.2013 г., имотът представлява дворно място с площ 320 кв. м, намиращ се
в Плевен, съставляващ УПИ ІІІ-7158 в кв. 182а
по плана на гр. Плевен, ведно с построените в
имота къща, лятна кухня и шапрон, при съседи
по скица: ул. Рибарица, УПИ ІІ-7159 на наследници на Васил Панчев и др. – за обезщетение
жилищно строителство, УПИ ІV-7157 на наследници на Никола Димитров Бакърджиев и др., ПИ
7167, а съгласно констативен протокол № 21 от
19.02.2014 г., съставен и подписан от служители на
ТД на НАП – Велико Търново, сградите липсват,
за сумата 13 320 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдия по вписванията
чрез службата по вписванията.
1870
2. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научната специалност
„Неврология“ – едно място за военнослужещ за
нуждите на катедра „Нервни болести и неврохирургия“ – МБАЛ – София, към ВМА. Срок за
подаване на документите – 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в конкурсите и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта на
ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел
„Учебна и научноизследователска дейност“, тел.
02/922-51-30.
1988
4. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по: 3.2.
Психология (Възрастова и педагогическа психология. Педагогическа психология – психология на
ученето) – един; 3.7. Администрация и управление
(вземане на решения при риск и неопределеност
и управление на софтуерни проекти и компании,
на български и английски език) – един; 4.2. Химически науки (биофизикохимия) – един; 2.1.
Филология (български език – фонетика и диалек
тология) – един; 2.1. Филология (стара българска
литература и писмена култура на Византия и
славяните) – един; доценти по: 3.8. Икономика
(приложение на информационните технологии в
икономиката – складове от данни, информационни системи и средства за бизнес анализ) – един;
4.2. Химически науки (аналитична химия) – един;
2.1. Филология (Славянски езици. Исторически
синтаксис на руския език и текстология) – един;
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2.1. Филология (Български език – история на българския книжовен език и езикова култура) – един;
1.3. Педагогика на обучението (методика на обучението по чужд език (английски език) – един;
1.3. Педагогика на обучението (методика на
обучението по информатика и информационни
технологии, роботика и дронове) – един; 1.3.
Педагогика на обучението по... (методика на
обучението по физика) – един; 1.3. Педагогика
на обучението по... (методика на обучението по
физическо възпитание и спорт – фехтовка) – един;
главни асистенти по: 3.2. Психология (медицинска
психология – клинична психология) – един; 4.2.
Химически науки (технология на финия органичен
и биохимичен синтез) – един; 4.4. Науки за земята
(социална и икономическа география) – един;
4.4. Науки за земята (география на населението
и селищата) – един; 2.1. Филология (история на
френския език) – един; 2.1. Филология (приложна
лингвистика – испански език) – един; 2.1. Филология (славянски езици – руски език) – един;
1.2. Педагогика (аудио-визуални информационни
технологии в образованието) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая 2, София
1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 02/986-11-83,
приемно време – от 15 ч. до 17,30 ч.
1919
44. – Нов български университет, София,
обявява следните конкурси за: доцент в област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по чужди езици (немски език); професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.6. Право (история на държавата
и правото); главен асистент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата (семиотика),
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 215,
тел. 811-02-35.
1856
20. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: доценти към катедра „Маркетинг и управление на производството“ в област
на висшето образование 3. „Социални, стопански
и правни науки“, професионално направление 3.7.
„Администрация и управление“, научна специалност „Организация на производството (горска
индустрия)“, по дисциплината „Организация и планиране на ДПМ“, по учебния план на специалност
„Технология на дървесината“ – един; към катедра
„Компютърни системи и информатика“ в област
на висшето образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление 3.7.
„Администрация и управление“, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в
икономиката (информационни технологии)“, по
дисциплината „Информатика“ – един; главни
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асистенти в област на висшето образование 5.
„Технически науки“, професионално направление
5.13. „Общо инженерство“, дисциплина „Проектиране на обществено обзавеждане“ – един; в
област на висшето образование 6. „Аграрни науки
и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.5. Горско стопанство, дисциплина „Рязане
на дървесина и режещи инструменти“ – един; в
област на висше образование 6. „Аграрни науки
и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.5. Горско стопанство, специалност
„Ландшафтна архитектура“, по дисциплината
„Паркоустрояване на селищата“ към катедра
„Парково и ландшафтно проектиране“ – един,
всички със срок за подаване на документите 2
месеца считано от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Документите се подават в
стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда
на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски 10, тел.
за информация – 02/91-907, в. 445.
1921
280. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия
и травматология“, за нуждите на Катедрата по
ортопедия и травматология – един за база Клиника по костна патология и обща ортопедия при
УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ – Горна баня, и един
за база Клиника по ортопедия и травматология
към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1614, бул. Н. Петков
56, при техническия секретар на катедрата – Р.
Кехайов, тел. 02/8181621.
1883
281. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Генетика“, за нуждите на Катедрата по медицинска
генетика със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, Катедра по медицинска генетика,
ул. Здраве 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 6, стая
661, тел. 02/952 03 57.
1884
282. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Образна диагностика“, за нуждите на Катедрата
по образна диагностика на база Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г.
Софийски 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика – от 8 до 14 ч., тел. 02/9230 348.
1885
283. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Анатомия, хистология и цитология“, за нуж-
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дите на Катедрата по анатомия, хистология и
ембриология със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, ул. Здраве 2, Катедра по анатомия,
хистология и ембриология, ет. 3, кабинет № 2,
тел. 02/952 04 55.
1886
625. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за един професор в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Акушерство и гинекология“ за Катедрата по
здравни грижи със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по
обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432
579 (сектор наука).
1924
234. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България обявява конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент в област на висшето образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление (Основи
на строителния бизнес)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за
нуждите на катедра „Икономика и управление на
строителството“. Документи – в отдел „НИДД“,
стая 503, тел.: 052/830-813.
1947
7. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация, специалност „Машинознание и машинни елементи“, за нуждите на факултет „Транспортен“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие
(kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“,
кабинет 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
1944
905. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор за военнослужещ в Департамент
за следдипломна квалификация и обучение на
чуждестранни студенти в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (национална сигурност)“, учебни
дисциплини – „Теория на организациите“ и „Управление на проекти“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в училището, тел. 552-230, 552-243,
632-015, вътр. 16704, и на сайта на училището:
www.naval-acad.bg.
1948
9. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН – София, обявява конкурси за: доцент
по професионално направление 4.1. Физически
науки (специалност „Физика на кондензираната
материя“) за нуждите на „Теоретичен отдел“;
главен асистент по професионално направление
4.1. Физически науки (специалност „Физика на
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вълновите процеси“) за нуждите на направление
„Физическа оптика и оптични методи“, и двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, София 1784, бул. Цариградско шосе
72, тел. 877-34-92.
1887
1. – Институтът по океанология – БАН – Вар
на, обявява конкурси за заемане на академични
длъжности: професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и
информатика“, професионално направление 4.4.
„Науки за земята“, научна специалност „Геология
на океаните и моретата“, научно направление
„Геолого-геоморфоложко картиране на морското дъно“ – един; доцент в област на висше
образование 4. „Природни науки, математика
и информатика“, професионално направление
4.3. „Биологически науки“, научна специалност
„Хидробиология“, научно направление „Ихтиология“ – един, двата със срок за подаване на
документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института – експерт
управление на човешките ресурси, тел. 052/370486, в. 116.
1920
7. – Сл у жбата по геодези я, картографи я
и кадастър – Софийска област, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралният регистър
на недвижимите имоти за територията на група
поземлени имоти по трасето на железния път в
обхвата на железопътен възел София, попадащи
в землищата на с. Равно поле и гр. Елин Пелин,
община Елин Пелин, област София, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област.
1523
12. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралният регистър
на недвижимите имоти за територията на имот,
собственост на ДП „Национа лна компани я
„Железопътна инфраструктура“, по трасето на
железoпътен участък гара Волуяк – гара Костинброд – спирка Петърч, попадащ в землището на
с. Петърч, община Костинброд, област София,
които са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област.
1625
11. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Хасково, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землищата
на Свиленград и с. Капитан Андреево (без територията на жп линията Пловдив – Свиленград,
за която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със Заповед № 300-5-62
от 1.09.2004 г. на изпълнителния директор на
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Агенцията по кадастъра), община Свиленград,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково.
1522
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на план за регулация на м. НПЗ
Илиянци-изток, кв. 1 (част), кв. 1а, улица по
о.т. 2а-2б-2в-2г-2д и план за регулация за улица
по о.т. 2д-2е, който е изложен в район „Сердика“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Сердика“.
1582
3. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места – „Пътна
връзка до УПИ II-21, 22, масив 139, местност
До казармите, землище на гр. Айтос“, с възложител „Алмар Сийфуд“ – АД. Пътната връзка
преминава през поземлен имот № 139028 с НТП
„полски път“, публична общинска собственост,
и достига до УПИ II-21, 22, масив 139, местност
До казармите, землище на гр. Айтос. Проектът
се намира в дирекция „ТСУС“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1683
29. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен
план за уличен водопровод и ел. захранване за
обект: „Жилищно застрояване“ в поземлен имот
КИ 99087.18.98 по кадастралната карта на кв. Горни
Воден, Асеновград. Проектът и придружаващата
го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1839
30. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен план за обект: „Два броя кабелни линии
20 kV – 400 мм 2 от КРУ № 9 и КРУ № 24 на
п/ст 110/20 kV „Станимака“ до място на бъдеща
възлова станция в ПИ 011377, собственост на
„Тракия икономическа зона“ – АД, в местност
Капсида, землище гр. Куклен, община Куклен,
област Пловдив“. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1840
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31. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП
(парцеларен план) за новопроектирана кабелна
линия и новопроектиран водопровод за захранване на поземлен имот с КИ № 49309.23.36 по КК
на с. Мулдава. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1841
32. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП
(парцеларен план) за новопроектирана кабелна
линия и новопроектиран водопровод за захранване
на поземлен имот с КИ № 00702.18.615, 00702.18.616,
00702.18.617 и 00702.18.618 по КК на Асеновград.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1842
33. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП
(парцеларен план) за новопроектирана кабелна
линия и новопроектиран водопровод за захранване на поземлен имот с КИ № 00702.19.136 по КК
на Асеновград. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1843
34. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП
(парцеларен план) за новопроектирана кабелна
линия и новопроектиран водопровод за захранване
на поземлен имот с КИ № 22839.44.18 по КК на
с. Долнослав. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1844
35. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП
(парцеларен план) за новопроектирана кабелна
линия и новопроектиран водопровод за захранване на поземлен имот с КИ № 00702.11.57 по КК
на Асеновград. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1845
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36. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПРЗ
за УПИ I – Комплексно жилищно строителство, търговия, обществено хранене, услуги и
клубове, в кв. 1, и УПИ I – Детско заведение за
175 деца в кв. 2, по регулационния план на ж.к.
Юг – Асеновград. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1846
12. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект на ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия
за обект: „Нов БКТП в УПИ III-023044, кв. 47,
с. Гурмазово, община Божурище, кабел 20 kV
от ВЕП 20 kV „Гурмазово“ до проектен БКТП.
Нова мрежа НН от БКТП и външно ел. захранване за „Двуетажна жилищна сграда с гараж“,
намираща се в УПИ III-357, м. Турската, кв. 40,
по плана на с. Гурмазово, община Божурище,
Софийска област“. Трасето преминава пред
имоти с идентификатори № 18174.042, 18174.039,
18174.23.33, 18174.081 и 18174.050. Проектът на
ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане
в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1909
1. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект на ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия за
обект: „Външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна“ – сграда в УПИ I-160006, кв. 42,
по плана на с. Хераково, община Божурище“.
Трасето преминава пред имот с идентификатор
№ 77246.159.14. Проектът на ПУП – парцеларен
план, е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1908
3. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен прект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за външен водопровод, с дължина 1038 м до
имот с идентификатор 05815.34.322 по КК и КР,
м. Синьово, преминаващ през имоти с идентификатори 05815.34.303 и 05815.31.307 по КК и КР,
землище Ботевград, общинска собственост. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
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сованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до общинската администрация.
1822
6. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за кв. 62 и улична регулация
между о.т. 23, о.т. 3421, о.т. 3422, о.т. 3423, о.т. 3424,
о.т. 3425 и о.т. 25, по плана на 25-и м.р., гр. Вар
на. Проектът е изложен в техническата служба
на район „Приморски“ при Община Варна, ет.
2, стая 28. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до община Варна чрез район „Приморски“.
1747
5. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-150 – „За обществено обслужване – образование“, кв. 694, и
УПИ III-152 – „За образование“, кв. 694а, и план
за улична регулация и надземно застрояване
между о.т. 335 и о.т. 330 по плана на 2-ри м.р.,
гр. Варна. Проектът е изложен в Община Варна,
ет. 5, стая 503а. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Варна.
1889
12. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – парцеларни планове за трасета на водопровод и ел.
провод за захранване на ПИ 150134 по КВС на
Велинград. Ел. проводът започва от РК към БКТП
„Митници“, която се намира пред ПИ 150132 по
КВС на Велинград, и чрез прокопаване на нова
подземна кабелна линия с дължина на трасето
462 м по общински полски път № 150102 достига
до нов трафопост в ПИ 150134. Новото трасе на
водопровода ∅ 40 е с дължина 1 м и представлява отклонение от съществуващ водопровод АЦ
∅ 80, който минава в южната част на имота до
нова водомерна шахта. Трасето е изцяло в имота
на възложителя, местност Вельовица, в землището на Велинград, ЕКАТТЕ 10450. Проектът
се намира в отдел „КРЗП“, Община Велинград,
бул. Хан Аспарух 35, ет. 1, стая № 2, и може да
се прегледа от заинтересуваните и да се възрази
в срок един месец от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ до кмета на община
Велинград на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1890
13. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – парцеларен план за трасе, прекарване на нова подземна
КЛ НН, която започва от съществуващ трафопост
„Марина ливада“, който се намира в ПИ 148016 по
КВС на Велинград, и минава успоредно на около
1 м от западната имотна граница на ПИ 148016
през общински полски път 148015 и достига до
ново депо и КРШ пред ПИ 148094. Дължината на
трасето е 76 м, местност Марина ливада, в землището на Велинград, ЕКАТТЕ 10450. Проектът
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се намира в отдел „КРЗП“, Община Велинград,
бул. Хан Аспарух 35, ет. 1, стая № 2, и може да
се прегледа от заинтересуваните и да се възрази
в срок един месец от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ до кмета на община
Велинград на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1891
541. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ (план за застрояване) с ел. и ВиК схеми
и ПП (парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура) – външно електроприсъединяване и външно водозахранване за ПИ с
идентификатор 18157.79.28 по КК на гр. Гурково
за изграждане на обект: „За производствени и
складови дейности – строителни материали“, с
трасе на външно електроприсъединяване, преминаващо през ПИ с идентификатори 18157.80.283
и 18157.501.503 по КК на гр. Гурково, и трасе на
външно водозахранване, преминаващо през ПИ
с идентификатори 18157.80.283 и 18157.501.503 по
КК на гр. Гурково. Проектът се намира в стая
№ 5 на общинската администрация – гр. Гурково.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация – гр. Гурково.
1586
541а. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план
за регулация) за с. Лява река, община Гурково.
Проектът се намира в стая № 5 на общинската администрация – гр. Гурково. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – гр. Гурково.
1587
541б. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план за
регулация) за с. Димовци, с. Брестова, с. Дворище, с. Жълтопоп и с. Жерговец, община Гурково.
Проектът се намира в стая № 5 на общинската администрация – гр. Гурково. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – гр. Гурково.
1588
1. – Община Девин на основание чл. 25, ал. 4
ЗОС обявява, че е издадена Заповед № РД-0983 от 2.02.2016 г. на кмета на община Девин за
отчуждаване на имоти, частна собственост, за
изграждане на спортна зала в УПИ-I, кв. 159, по
ПУП на гр. Девин и част от ул. Руен, гр. Девин,
както следва: имот с проектокадастрален номер
20465.502.5936, с площ 142 кв. м по кадастралната
карта на гр. Девин, представляващ незастроен терен, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско
застрояване до 10 м, за предстояща процедура
по принудително отчуждаване на имота, който е
собственост на наследници на Тодор Анастасов Бадев, с размер на дължимото обезщетение 4296 лв.;
имот с проектокадастрален номер 20465.502.5935, с
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площ 124 кв. м по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ незастроен терен, трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
начин на трайно ползване – ниско застрояване до
10 м, за предстояща процедура по принудително
отчуждаване на имота, който е собственост на
наследници на Шина Радева Бадева, с размер на
дължимото обезщетение 3751 лв.; имот с проектокадастрален номер 20465.502.5937, с площ
38 кв. м по кадастралната карта на гр. Девин,
представляващ незастроен терен, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин
на трайно ползване – ниско застрояване до 10
м, за предстояща процедура по принудително
отчуждаване на имота, който е собственост на
наследници на Мария Анастасова Терзиева, с
размер на дължимото обезщетение 1150 лв.; имот
с проектокадастрален номер 20465.502.5938, с
площ 150 кв. м по кадастралната карта на гр. Девин, представляващ незастроен терен, трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
начин на трайно ползване – ниско застрояване до
10 м, за предстояща процедура по принудително
отчуждаване на част от имота с площ 70 кв. м,
имотът е собственост на наследници на Емине и
Неджип Големечеви, с размер на дължимото обезщетение 2118 лв. Обезщетенията ще се изплащат
по банков път чрез „Асет банк“, клон Смолян,
офис Девин, след 30.03.2016 г. при представяне на
банкова сметка от собствениците и наследниците.
1548
2. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
са изработени проекти за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
подземно ел. захранване 0,4 kV през държавен имот
ПИ 23947.71.561 – за път от републиканската пътна
мрежа (публична държавна собственост), и общински имот ПИ 23947.71.17 – полски път (публична
общинска собственост), и ПУП – ПП за трасе на
водопровод през държавни имоти: ПИ 23947.177.544
и ПИ 23947.71.561 – за път от републиканската
пътна мрежа (публична държавна собственост),
и общински имот ПИ 23947.71.17 – полски път
до ПИ с идентификатор 23947.71.18, местност
Бижевото, по КК на землището на гр. Дряново,
община Дряново, необходими за изграждане на
обект: „Бунгала за настаняване с цел обучение и
квалификация“, в ПИ с идентификатор 23947.71.18.
Проектите за ПУП – ПП може да се разгледат в
общинската администрация – Дряново, стая 204,
и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на връчване на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1837
1. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен по частен път от и за сметка на
„Вимар – инвест“ – ООД, ЕИК 202161132, с управител Вилислав Цветанов Димитров, проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на подземно ел. захранване НН, преминаващо през поземлен имот
ПИ 000264 – полски път (публична общинска
собственост) по КВС на землището на с. Зая,
до ПИ 502.0003, ЕКАТТЕ 30418, местност Червената круша, на землището на с. Зая, община
Дряново, необходимо за изграждане на обект:
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„Къщи за гости“ в ПИ 502.0003. Проектът за
ПУП – ПП може да се разгледа в общинската
администрация – Дряново, стая 204, и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1838
1. – Община с. Георги Дамяново, област Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план с обхват: ПИ
с № 020097 в землището на с. Еловица, община
Георги Дамяново, за ел. проводно отк лонение – въздушен ел. провод 20 kV и изграждане на
мачтов трафопост 25 kV с ЖР за захранване на
водохващане на ВЕЦ „Лопушна Енерджи“ – ООД.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на общинската администрация, с. Георги Дамяново, ул. Единадесета 2, ет. 3, стая № 306. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1847

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, първо отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
съобщава, че е постъпила жалба от сдружение
„Център за законодателни оценки и законодателни
инициативи“ – София, представлявано от Николай Данчев Димитров – председател на управителния съвет, и от членовете на управителния
съвет – Николай Панайотов Панайотов и Петър
Василев Кьосев, с която се оспорва изцяло Постановление № 317 от 17.11.2015 г. на Министерския
съвет на Република България, за изменение на
Тарифата за таксите, които се събират от Агенция
„Пътна инфраструктура“, приета с Постановление
№ 219 на МС на Република България (обн., ДВ,
бр. 79 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г.,
бр. 3, 100 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2010 г., бр. 26
от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), приета за разглеждане по адм. дело № 14071/2015 г. по описа на
Върховния административен съд, първо отделение,
насрочено за 22.03.2016 г.
2072
Административният съд – Варна, Х касационен състав, на основание чл. 181 АПК съобщава,
че с Решение № 1089 от 14.05.2015 г. по адм.д.
№ 2448/2014 г. е прогласил нищожността на чл. 7,
ал. 1, т. 2, буква „г“ от Наредбата за насърчаване
на инвестициите с общинско значение в община
Дългопол и издаване на сертификати клас В, приет с Решение № 56-6 от 27.06.2014 г. по протокол
№ 56 на Общинския съвет – гр. Дългопол, и е
отхвърлил жалбата на кмета на община Дългопол
срещу Решение № 56-6 от 27.06.2014 г. по протокол
№ 56 на Общинския съвет – гр. Дългопол, в частта
на чл. 10, ал. 2 от Наредбата за насърчаване на
инвестициите с общинско значение в община
Дългопол и издаване на сертификати клас В.
1888
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Административният съд – Варна, четиринадесети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба от Радул Ивелинов Ковачев, Стефан
Борисов Стоянов, Мария Филипова Капралова,
Антония Иванова Антонова и Дарина Петрова
Иванова, всичките от Варна, срещу Решение
на Общинския съвет – гр. Варна, № 2106-14 от
30.03.2015 г. за одобряване на ПУП – ПРЗ на
кв. Чайка в частта на отредените УПИ І-126, кв. 17,
по плана на 20-и подрайон на гр. Варна, открит
и закрит паркинг, и прилежащите на УПИ І-126
улици по осови точки – 120-163 и осови точки
119-164-165. По жалбата е образувано адм. дело
№ 2066/2015 г. по описа на Административния
съд – Варна, XІV състав, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 16.05.2016 г. от
14 ч. Съгласно чл. 182, ал. 2 АПК всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
1946
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от „Апиакта 97“ – ООД, ЕИК 110042689,
със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Раковска 1, ет. 4, представлявано от управителя
Красимир Стойчев Кънчев; СК „Солид“ – ЕООД,
ЕИК 110547054, със седалище и адрес на управление Ловеч, ж.к. Червен бряг, бл. 108, вх. В,
ет. 3, ап. 8, представлявано от управителя Милена Петкова Иванова; „Бонева“ – ЕООД, ЕИК
110546899, със седалище и адрес на управление
Ловеч, ул. Акад. Иширков 30, представлявано
от управителя Лилия Иванова Бонева-Кънчева;
„Миро“ – ООД, ЕИК 110006611, със седалище и
адрес на управление Ловеч, ул. Княз Имеретински 52, бл. Пчела, ет. 3, ап. 9, представлявано от
управителя Румен Маринов Иванов и Мариела
Цветанова Ангелова, Троян, ул. Ген. Карцов 18,
вх. В, ет. 2, срещу Заповед № 9 от 5.01.2016 г. на
кмета на община Ловеч, издадена на основание
чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 2
и чл. 113, ал. 1 и 4 и чл. 124а, ал. 8 ЗУТ, въз основа на която е образувано адм.д. № 35/2016 г. по
описа на Административния съд – Ловеч. Заинтересованите лица могат да се конституират като
ответници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорване.
1960
Административният съд – София-град, второ
отделение, 31 състав, съобщава, че по жалба на
„Дамил“ – ООД – София, против Решение № 307
от 28.05.2015 г. на Столичния общински съвет, с
което се одобрява проект за план за регулация,
план за застрояване и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
за м. Дианабад, район „Изгрев“, в частта, с която
е одобрен план за регулация и план за застрояване относно УПИ ІІІ-1584, кв. 9, м. Дианабад,
е образувано адм. д. № 9888/2015 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.04.2016 г. от 14 ч. Указва на заинтересуваните лица, че имат право в едномесечен
срок от деня на обнародването в „Държавен
вестник“ да се конституират като ответници по
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делото, като подадат заявление в Административния съд – София-град, което да отговаря на
изискванията на чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
1959
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано административно дело № 889/2016 г. по
описа на ІІ отделение, 28 състав, насрочено за
18.05.2016 г. от 9,30 ч. по жалба на Александър
Спасов Алексиев срещу Решение № 342 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на Столичния общински
съвет в частта му, с която е одобрен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на план за регулация и застрояване на кв. 87А,
касаеща поземлен имот № 1310, намиращ се в
гр. София, район „Надежда“ – Столична община.
В едномесечен срок от деня на обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържанието, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ, и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
1872
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава че, по жалба на кмета
на община „Тунджа“ против Решение № 48 от
27.01.2016 г., прието на заседание на Общинския
съвет „Тунджа“ с протокол № 5 от 27.01.2016 г.,
и против Решение № 67 от 23.02.2016 г., прието
на заседание на Общинския съвет „Тунджа“ с
протокол № 6 от 23.02.2016 г., е образувано адм.д.
№ 36/2016 г. по описа на А дминистративния
съд – Ямбол, за 2016 г., насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 26.04.2016 г. от
10 ч. С оспорените решения Общинският съвет
„Тунджа“ е упражнил правомощието си по чл. 21,
ал. 1, т. 6 ЗМСМА за приемане на годишния
бюджет на общината. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания
при всяко положение на делото.
1945
Районният съд – гр. Средец, призовава Араик Грачики Оганисян, гражданин на Република
Армения, с неизвестен адрес, като ответник
по гр.д. № 20/2016 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея. При неявяване книжата
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ще се смятат за редовно връчени и на ответника
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1873
Районният съд – гр. Средец, призовава Грачья
Араикович Оганисян, гражданка на Република Армения, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д.
№ 20/2016 г. по описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към нея.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1874
Районният съд – гр. Средец, призовава Наира
Агвановна Оганисян, гражданка на Република
Армения, с неизвестен адрес, като ответник
по гр.д. № 20/2016 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея. При неявяване книжата
ще се смятат за редовно връчени и на ответника
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1875
Районният съд – гр. Средец, призовава Александър Араикович Оганисян, гра ж данин на
Република Армения, с неизвестен адрес, като
ответник по гр.д. № 20/2016 г. по описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в съда в
канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1876
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-14 състав, по т.д. № 13/2016 г. призовава
кредиторите на „Интер булгериан пропъртис
голд“ – ООД(н), ЕИК 131400303, за присъствието им в съдебно заседание, което ще се проведе
на 22.03.2016 г. от 9 ч. в сградата на Съдебната
палата, бул. Витоша 2.
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