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насърчаване на малките и средните
предприятия на Република България и
Организацията за подкрепа на малкия
и средния бизнес на Република Молдова 40
Министерство
на труда и социалната
политика
 Наредба № РД-07-1 от 4 април 2016 г.
за реда и условията за определяне на
целевите групи по Оперативна про
грама за храни и/или основно матери
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ално подпомагане, съфинансирана от
Фонда за европейско подпомагане на
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОД НО С ЪБРА Н И Е
УК АЗ № 94
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението
и условията на Механизма за Турция в полза
на бежанците и на сертификата за принос
на Република България с приложения към
него график на плащанията, приет от ХLІІI
Народно събрание на 30 март 2016 г.
Издаден в София на 7 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Общото споразумение
за създаване на рамка за управлението и
условията на Механизма за Турция в полза
на бежанците и на сертификата за принос
на Република България с приложения към
него график на плащанията
Ч лен ед и нс т вен. Рат ифи ц и ра Общо т о
споразу мен ие за с ъ зда ва не на ра м к а за
управлението и условията на Механизма за
Турция в полза на бежанците, одобрен от
държавите членки на 3 февруари 2016 г., и
сертификата за принос на Република България с приложения към него график на
плащанията.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно съб
рание на 30 март 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
членове на Съвета за електронни медии от
квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите
и изслушването на кандидатите в Комисията
по културата и медиите, както и процедурата
за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за радиото
и телевизията и чл. 89, ал. 7 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати за членове
на Съвета за електронни медии от квотата
на Народното събрание, представянето и
публичното оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията
по културата и медиите, както и процедурата
за избор от Народното събрание.
I. Предлагане на кандидати за членове
на Съвета за електронни медии от квотата
на Народното събрание и представяне на
документите им.
1. Предложенията за кандидати за членове
на Съвета за електронни медии се правят от
народни представители или от парламентарни
групи. Предложенията се внасят в писмена
форма до Комисията по културата и медиите
чрез председателя на Народното събрание в
7-дневен срок от приемането на процедурните
правила от Народното събрание.
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2. Предложенията за членове на Съвета за
електронни медии се придружават от писмени
мотиви, които аргументират професионалното признание и обществения авторитет на
съответния кандидат. Към предложенията се
прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше образование;
г) документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в следните области: електронни
медии, електронни съобщения, журналистика,
право или икономика;
д) свидетелство за съдимост;
е) документ, удостоверяващ, че кандидатът
отговаря на изискването на чл. 25 от Закона
за радиото и телевизията за притежаване на
българско гражданство;
ж) кандидатът представя документ за извършена проверка за принадлежност по чл. 27,
ал. 3 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сиг у рност и разузнавателните слу жби на
Българската народна армия.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Внесените предложения по раздел I,
т. 1 заедно с документите по раздел І, т. 2 се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание незабавно, но не по-късно от 5 дни
преди изслушването.
2. Публикуването на предложенията и
документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.
Всички данни в документите на кандидатите
за членове на Съвета за електронни медии
от квотата на Народното събрание, които са
лични данни по смисъла на Закона за защита
на личните данни, се заличават.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите могат да представят на
Комисията по културата и медиите становища
за предложените кандидати, включващи и
въпроси, които да им бъдат поставени.
4. Средствата за масова информация могат
да изпращат в Комисията по културата и медиите въпроси към кандидатите, които да им
бъдат поставени. Становищата и въпросите
се изпращат по пощата на адрес: гр. София
1169, пл. Княз Александър І № 1, Комисия по
културата и медиите, или по електронен път
на e-mail: kkm@parliament.bg.
5. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
6. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
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събрание в срок до три дни от получаването
им при спазване изискванията на Закона за
защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Не се
публикуват конкретни данни, съставляващи
класифицирана информация, както и факти
от личния живот на лицата.
III. Изслушване на кандидатите.
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по културата и медиите
проверява представените документи и дали
съответният кандидат отговаря на изискванията за заемане на длъжността член на Съвета
за електронни медии.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по културата и медиите, което се излъчва в реално време в
интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Комисията по културата и медиите изслушва допуснатите кандидати, като поред
ността се определя по азбучен ред според
собствените им имена по списък, който се
съставя след постъпване на предложенията.
4. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията – до две минути.
Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, професионалното признание и обществения авторитет
на кандидата.
5. На всеки кандидат се дава възможност за
лично представяне, включително за допълване
на данни от професионалната си биография
и за представяне на вижданията си за дейността на Съвета за електронни медии – до
10 минути.
6. Комисията по култ у рата и медиите
провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят
поотделно своите въпроси към кандидатите
за членове на Съвета за електронни медии по
азбучен ред по собствени имена на кандидатите – до две минути на народен представител
за кандидат.
7. След изчерпване на въпросите по т. 6 от
всички народни представители към съответния
кандидат той отговаря на тях – до 10 минути.
8. Председателят на Комисията по културата
и медиите задава в резюме въпросите, отправени от лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание, на които не е получен отговор.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
10. Комисията по културата и медиите
изготвя доклад от изслушването по смисъла
на чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в
който са представени кандидатите, и го внася
за разглеждане и гласуване от Народното
събрание. Към доклада се прилага списък
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на кандидатите, участвали в изслушването,
подреден по азбучен ред на собствените им
имена. Към доклада се прилага и проект на
решение за избор на всеки кандидат за член
на Съвета за електронни медии.
11. Докладът на Комисията по културата
и медиите от изслушването на кандидатите
за членове на Съвета за електронни медии
се предоставя на народните представители
не по-късно от 24 часа преди началото на
заседанието, на което ще бъдат гласувани
кандидатурите, и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата
на Народното събрание.
IV. Избор на членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Комисията по култ у рата и медиите
представя на Народното събрание доклад за
проведеното изслушване на кандидатите за
членове на Съвета за електронни медии.
3. Провеждат се разисквания по реда на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание.
4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
5. Кандидатите за членове на Съвета за
електронни медии от квотата на Народното
събрание се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред според
собствените им имена по приложен списък.
6. За избран се смята кандидатът, получил
повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако няколко от кандидатите за член
на Съвета за електронни медии са получили
повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е
кандидатът, получил най-много гласове „за“.
8. Когато никой от кандидатите за член
на Съвета за електронни медии не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
9. В случай, че двама или повече кандидати
имат равен брой гласове, се провежда ново
гласуване между тях при същите условия.
10. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за член на Съвета за
електронни медии не получи необходимите
гласове, Народното събрание приема решение
за откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 8 април 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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Приложение
към раздел І, т. 2, буква „а“ от решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата.......................................
с ЕГН....................................................................... ‚
л.к. №...................................................................... ,
изд. на......................................................................
от МВР.................................................................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за член
на Съвета за електронни медии.
2738

Декларатор:................

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 77
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Василий Христов Такев от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Републ ика
Латвия със седалище във Варшава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2617

УКАЗ № 78
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Емил Савов Ялнъзов – извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Републ ика Полша, и за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Република Латвия със седалище
във Варшава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 79
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Освобождавам Веселин Петров Вълканов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България във Великото херцогство Люксембург със седалище
в Брюксел.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Минист ър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 80
На основание чл. 98, т. 6 от Конститу
цията на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Назначавам Мая Николова Добрева – извънреден и пълномощен посланик на Реп ублика Българи я в Кра лство Белги я, и
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България във Великото херцогство Люксембург със седалище в Брюксел.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Минист ър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2620

УКАЗ № 87
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 12,
ал. 3 от Закона за Българската народна банка
ПОСТА НОВЯВА М:
Назначавам Елица Велизарова Николова
за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 17 юни 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на управителя на Българската народна банка.
Издаден в София на 5 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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М И Н ИС Т ЕРСК И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
ОТ 7 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на болница
„Лозенец“, приет с Постановление № 147 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 63 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 74 и 108 от
2001 г., бр. 63 и 83 от 2005 г., бр. 17 от 2008 г.,
бр. 14 от 2009 г., бр. 58 и 88 от 2010 г., бр. 13
от 2011 г. и бр. 74 и 108 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „заболявания“ се
поставя точка и запетая и текстът докрая
се заличава.
2. Създава се т. 9:
„9. асистирана репродукция.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 5
се създава т. 37:
„37. Обща медицина.“
Минист ър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2675

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
ОТ 8 АПРИЛ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2016 г. за
финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения
в системата на народната просвета
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за финансово подпомагане на дейността на
извънучилищните педагогически учреждения
за 2016 г. в размер 4 219 763 лв., разпределени по бюджетите на общините съгласно
приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и
учениците“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2016 г.
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(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното вза
имоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет, за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за финансово подпомагане на извънучилищните педагогически
учреждения по бюджетите на общините за 2016 г.
Община

Средства (в лв.)

ВЕСТНИК
Община
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Средства (в лв.)

Bелико Tърново

71 200

Горна Oряховица

53 400

Eлена

10 700

Павликени

17 800

Cтражица

13 300

Белоградчик

10 700

Брегово

10 700

Борован

10 700

Bраца

71 200

Mездра

17 800

Mизия

10 700

Oряхово

10 700

Габрово

1 325

Cевлиево
Балчик

35 600
8 300

Генерал Тошево

13 300

Каварна

13 300

Tервел

8 300

Шабла

10 700

Aрдино

10 700

Джебел

10 700

Kрумовград

17 800

Kърджали

92 525

Mомчилград

13 300

Kюстендил

53 400

Cапарева баня

10 700

Ловеч

53 400

Благоевград

93 400

Tетевен

17 800

Петрич

53 400

Tроян

35 600

Бургас

222 500

Берковица

8 300

Hесебър

17 800

Bълчедръм

10 700

Поморие

17 800

Bършец

10 700

Cунгурларе

13 300

Mонтана

71 200

Aксаково

17 800

Белово

10 700

391 988

Bелинград

53 400

Дългопол

13 300

Пазарджик

71 200

Провадия

17 800

Панагюрище

17 800

Bарна
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Община

Средства (в лв.)

Пещера

17 800

Cептември

17 800

Перник

71 200

Pадомир

17 800

Белене

10 700

Hикопол

10 700

Плевен
Aсеновград
Пловдив
Стамболийски

168 900
53 400
249 000
8 300

Сопот

13 300

Kубрат

13 300

Лозница

10 700

Pазград

129 000

Две могили
Pусе

10 700
213 600

Cилистра

54 725

Kотел

17 800

Cливен

71 200

Девин

10 700

Златоград

10 700

Cмолян

53 400

Чепеларе

10 700

Столична община

759 150

Ихтиман

17 800

Чирпан

13 300

Kазанлък

71 200

Tърговище

33 400

Димитровград

1 325

Каспичан

10 700

Нови пазар

17 800

Шумен

106 800

Елхово

8 300

„Тунджа“

13 300

Ямбол

92 525

Всичко:
2739

4 219 763
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РЕШЕНИЕ № 243
ОТ 4 АПРИЛ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовик, от находище
„Голия връх“, участък „Запад“, с. Върбешница и с. Горна Кремена, община Мездра,
област Враца, на ЕТ „А лекс – Ко – А лександър Койчев“ – гр. София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 от Закона за
подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона
за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона
за подземните богатства, § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИС ТЕРСК И ЯТ С ЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концеси я за добив с п редмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – варовик, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Голия връх“, участък „Запад“, с. Върбешница
и с. Горна Кремена, община Мездра, област
Вра ца, на ЕТ „А лекс – Ко – А лекса н д ър
Койчев“ – гр. София, който се извършва със
средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
202,8 дка, коя то е ин диви д уа лизи рана с
координатите на точки от № 1 до № 17 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. Площта на находище „Голия връх“,
участък „Запад“, с общ размер 185,4 дка, индивидуализирана с координати на точки от
№ 1 до № 17 в координатна система „1970 г.“
2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън
добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на положително решение по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) или на решение, с
което е преценено да не се извършва ОВОС
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по реда на ЗООС, и оценка за съвместимостта
на проекта с предмета и целите на опазване
на защитените зони.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер ЕТ
„Алекс – Ко – Александър Койчев“ – гр. София – титуляр на Удостоверение за търговско
откритие № 0364 от 30 юни 2008 г., издадено
от министъра на околната среда и водите.
6. Концеси ята да се осъществява при
следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на енергетиката на проектите и
плановете по това решение, съобразени с
мерките и препоръките от решението по т. 4.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред и на пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица
освен с разрешение на Министерския съвет
при условията и по реда на действащото
законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
(ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
п и т ей но - би т ово водоснабд я ва не и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация
на са ни тарно - ох ра н и т ел н и т е зон и около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоиз-
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точниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от
министъра на енергетиката при съгласуване
на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива варовик от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концеси ята подземни богатства – варовик;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на
концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Голия връх“, у частък „Запад“,
складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
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получени в резултат на дейностите по концеси ята; с допълнителното споразу мение
се определят размерът, условията и редът
за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и по концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да внася дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра на енергетиката, при необходимост и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; при необходимост от изменения и
допълнения на цялостния проект да се уведоми Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Враца, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването от
министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
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7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки пет
години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обек т и за рек ул т иваци я на засегнат и те
земи, представляващи неразделна част от
съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност
за земните недра, околната среда, водите,
човешкото здраве, защитените със закон
територии и обекти, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и дейс т ви т ел но п рода ден и т е кол и чес т ва
варовик и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичането
на отчетния период;
7.2.6.2. в срок до 31 януари на съответната
година да представи отчети за:
а) вложените инвестиции през изтеклата
година;
б) изпълнението на годишния работен
проек т за добив и първична преработка
и изменението на запасите и ресу рсите,
включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на
посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документа-
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цията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодично наблюдение на територията на добивните
работи от регионалния исторически музей
по местонахождение на концесионната площ;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в
срокове, определени в съгласувания проект
по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени
в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от задълженията по това решение или
договора или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
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8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, както
и неустойки при неизпълнение на непарични
задължения или при нарушаване на условие
по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 2447 лв. и се предоставя
не по-късно от седем дни след датата на
подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година – банковата гаранция е в размер 100 на сто от
стойността на концесионното плащане за
предходната година с начислен ДДС и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
са валидни до 28 февруари на следващата
година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1 концесионерът е длъжен
да възстанови техния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или неточно изпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие
по концесията. Формите на неизпълнение,
условията и редът за тяхното установяване,
както и видът и размерът на санкциите се
определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
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9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаг ра ж дение за добив
на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от сбора на
стойностите, получени съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „а“ – варовик за производство на
блокове, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – варовик за трошени фракции, и ал. 4
от методиката – приложение № 4 към чл. 11
от наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98
на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика, и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.
9.5. Минимални ят размер на концесионното плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не
може да бъде по-нисък от сумата, определена
на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 1125
куб. м, и предвидените стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4,
както следва:
9.5.1. 225 куб. м/шестмесечие добит варовик за производство на блокове, и
9.5.2. 900 куб. м/шестмесечие (2430 тона)
добит варовик за трошени фракции.
9.6. Ра змер ът на кон це сион но т о п лащане по т. 9.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на община Мездра част от извършеното концесионно плащане в размер 50
на сто, определена при условията и по реда
на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие, че не се извършва добив на
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подземни богатства при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с ЕТ „Алекс – Ко – Александър Койчев“ – гр. София, в срок до шест
месеца от влизането в сила на решението за
предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Голия
връх“, участък „Запад“
Координатна система „1970 г.“
№ по ред

X
(м)

Y
(м)

1.

4 698 355,0

8 537 857,1

2.

4 698 355,0

8 537 900,1

3.

4 698 355,0

8 537 986,2

4.

4 698 355,0

8 538 109,2

5.

4 698 354,9

8 538 210,3

6.

4 698 354,8

8 538 313,4

7.

4 698 255,0

8 538 313,8

8.

4 698 095,7

8 538 317,4

9.

4 697 956,7

8 538 321,9

10.

4 697 956,8

8 538 214,0

11.

4 697 956,7

8 538 173,1

12.

4 697 956,9

8 538 088,6

13.

4 697 956,7

8 537 989,3

14.

4 697 951,5

8 537 888,6

15.

4 697 948,1

8 537 838,7

16.

4 697 942,5

8 537 800,3

17.

4 698 251,0

8 537 804,4

2572
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МИНИС Т ЕРС Т ВА
И Д РУ Г И ВЕ ДОМС Т ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

между Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария и Република България
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 2 март 2016 г. – ДВ, бр. 20
от 2016 г. Прилага се временно от датата на
подписването му – 1 октомври 2015 г.)
Настоящото Рамково споразумение („Рамково споразумение“) от 01 октомври 2015
(„Дата на влизане в сила“) се сключва между
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария („Глобалния фонд“) и
Република България („Бенефициер“) (Глобалният фонд и Бенефициерът, наричани заедно
„Страните“, а поотделно „Страна“).
Като се има предвид, че Глобалният фонд
е създаден през януари 2002 г. като иновативна финансова институция с цел да привлича
и управлява финансови ресурси в световен
мащаб, както и да предоставя такива ресурси
на държавите в подкрепа на националните и
регионалните програми за превенция, лечение
и грижи за лица с ХИВ/СПИН, туберкулоза
и/или малария; и
Като се има предвид, че определени институции на Бенефициера са били или се очаква
да бъдат номинирани от съответната страна или от регионален/и координационен/и
комитет/и за изпълнение на съответната
Програма/и (според определението в Правилника за отпускане на безвъзмездна помощ
на Глобалния фонд (2014 г.) в съответната
Държава домакин (според определението в
Правилника за отпускане на безвъзмездна
помощ на Глобалния фонд (2014 г.) или Държавите домакини;
Страните се споразумяват за следното:
Член 1
Правилник за отпускане на безвъзмездна
помощ на Глобалния фонд (2014 г.)
1.1. Инкорпориране чрез препращане.
Разпоредбите на Правилника за отпускане
на безвъзмездна помощ на Глобалния фонд
о т 2 014 г., п ри ложен ие к ъм нас т оя що т о
Споразумение, се прилагат за настоящото
Рамково споразумение и формират негова
неразделна част, които обаче подлежат на
следното уточнение:
(1) Във връзка с т. 3.5 от Правилника
за отп ускане на безвъзмездна помощ на
Глобалния фонд (2014) задълженията на Бе-
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нефициера съгласно т. 3.5 ще се смятат за
изпълнени, когато всички данъци и митни
сборове, които се налагат в съответствие с
действащото законодателство в Държавата – домакин по това Споразумение, при
закупуването и/или вноса на стоки и услуги
със средства от безвъзмездната помощ бъдат
заплатени от Бенефициера с други ресурси,
различни от средствата, предоставени по
това Споразумение.
1.2. Дефинирани термини. Където и да се
използват в настоящото Рамково споразумение, термините, дефинирани в Правилника за
отпускане на безвъзмездна помощ на Глобалния фонд (2014 г.), имат съответните значения,
посочени в тях, освен ако са модифицирани
тук или ако контекстът изисква друго.
Член 2
Потвърждение на безвъзмездната помощ
2.1. Потвърждаване на безвъзмездните
средства.
(1) Предви ж да се Глоба лни я т фон д и
Бенефициерът да сключат едно или повече
Потвърж дения за безвъзмездна помощ за
осъществяването на определени Програми в
съответната Държава домакин или в Държави
домакини, като всяко такова Потвърждение
за безвъзмездна помощ съдържа съответните
детайли.
(2) При всяко Потвърждение за безвъзмездна помощ, ако такова бъде сключено, и
при спазване на разпоредбите на точки 3.2
и 3.3 от Правилника за отпускане на безвъзмездна помощ (2014 г.) Глобалният фонд
ще потвърди готовността си да предостави
на Бенефициера, единствено за целите на
Прог рамата и в рамк ите на Периода на
изпълнение, определено финансиране при
условията, определени в това Потвърждение
за безвъзмездна помощ.
(3) По всяко Потвърждение за безвъзмездна
помощ, ако такова бъде сключено, Бенефициерът трябва да потвърди готовността си да
изпълни съответните дейности по Програмата, за които ще се използва финансирането,
при условията, посочени в това Потвърждение
за безвъзмездна помощ.
2.2. Без гаранции и задължения. С подписването на настоящото Рамково споразумение Глобалният фонд не се задължава да
изготвя, издава или изпълнява Потвърждения
за безвъзмездна помощ, освен ако реши да
го направи по своя преценка, и Глобалният
фонд не носи отговорност за щети, загуби,
разноски или задължения, които Бенефициерът или някой от Главните му получатели,
Подполу чатели или Доставчици може да
са понесли или направили фактически или
потенциа лно като следст вие от това, че
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Глобалният фонд не е изготвил, издал или
изпълнил едно или повече Потвърждения за
безвъзмездна помощ по настоящото Рамково
споразумение.
Член 3
Тълкуване
3.1. Противоречия. Всички и всяко Потвърждение за безвъзмездна помощ се подчинява на условията в настоящото Рамково
споразумение. В случай на несъответствие
между разпоредбите в Потвърждението за
безвъзмездна помощ по определена Програма
и разпоредбите в настоящото Рамково споразумение предимство ще имат разпоредбите
в Потвърждението за безвъзмездна помощ
за целите (и само в рамките на обхвата) на
Програмата.
3.2. Едно споразумение. Всички Потвърждения за безвъзмездна помощ се правят, като
се разчита на разбирането на Страните, че
настоящото Рамково споразумение заедно
с всичк и Потвърж дени я за безвъзмездна
помощ (включително всяко и всички техни
последващи изменения) представлява едно
споразумение между Страните.
Член 4
Други разпоредби
4.1. Оставане в сила.
(1) За всяка Програма се счита, че Глобалният фонд е разчитал на всички споразумения, изявления и договорености, заявени
от Бенефициера (и от съответния Главен
получател, ако има такъв) в Споразумението за безвъзмездна помощ, и те ще останат
в сила след изпълнението и предаването на
Споразумението за безвъзмездна помощ независимо от извършените преди изпълнението
и предаването на Споразумението за безвъзмездна помощ разследвания или оценки от
Глобалния фонд или от друго, трето лице от
негово име, или независимо, че Глобалният
фонд може да е бил известен за или да е знаел
факти или неточно представяне или гаранции
по време на периода на изпълнение, и те ще
продължат да са в пълна сила до края на
периода на изпълнение.
(2) За всяка Програма Раздели 1.1, 1.2, 2.2,
3.1, 3.2 и 4.1 до 4.3 от настоящото Рамково
споразумение и Раздели 1.3, 2.1 до 2.4, 3.1,
3.3(3), 3.4 до 3.6, 4.2, 4.3(4), 4.4(2), 5.2, 6.4(2),
6.5, 6.6, 7.1, 7.5, 7.6, 10.3, 10.4 и членове 11 и
12 от Правилника за отпускане на безвъзмездна помощ на Глобалния фонд (2014) ще
останат в сила след изтичането на периода на
изпълнение или предсрочното прекратяване
на Споразумението за безвъзмездна помощ.
(3) За всяка Програма изтичането на периода на изпълнение или предсрочното прекратяване на Споразумението за безвъзмездна
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помощ независимо по какви причини няма
да се отрази върху правата или задълженията, които са се натрупали или съществуват
за всяка от страните преди изтичането или
предсрочното му прекратяване.
4.2. Приложимо право. За всяка Програма
съответното Споразумение за безвъзмездна
помощ се урежда от Принципите за международни търговски договори на Международния
институт за унифициране на частното право
(UNIDROIT) (2004).
4.3. Уведомления.
(1) Всички уведомления, свързани с Рамковото споразумение или с всички Потвърждения за безвъзмездна помощ, които едната
Страна дава на другата Страна („Уведомление“), трябва да бъдат в писмен вид и да бъдат
предадени лично или с препоръчана поща
(предплатена), с международна куриерска
фирма, по факс или с електронно съобщение
на съответния адрес и/или номер, посочен
по-долу, или на друг/и адрес/и, които всяка
от Страните може да определи с писмено
уведомление до другата Страна в съответствие с настоящия Раздел:
(a) ако въпросът касае конкретна Програма,
на съответния адрес и/или номер, посочен в
съответното Потвърждение за безвъзмездна
помощ; и
(б) ако въпросът касае настоящото Рамково споразумение по принцип или ако има
възможно въздействие върху повече от една
Програма по настоящото Рамково споразумение, на съответния адрес и/или номер,
посочен по-долу, или на други адрес/и и/или
номер/а, които всяка от Страните може да
определи с писмено уведомление до другата
Страна:
За Глобалния фонд:
Г лобален фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария
Ш емин дьо Бландонет 8, 1214 Верние,
Женева, Швейцария
На вниманието на: Марк Елдън-Едингтън
Р ъководител на отдел „Управление на
безвъзмездна помощ“
Телефон: +41 58 791 17 50
Факс:
+41 58 791 17 01
и мейл: h eadgrantmanagement@
theglobalfund.org
За Бенефициера:
М инистерство на здравеопазването на
Република България
пл. Света Неделя 5, София, България
На вниманието на: д-р Петър Москов
М инистър на здравеопазването на Република България
Телефон: 00 359 2 9301 101
Факс:
00 359 2 981 06 27
Email: minister@mh.government.bg
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(2) Всяко Уведомление ще се счита за
надлежно връчено (a) когато доставянето на
получаващата Страна е извършено, ако е доставено лично или по международна куриерска
фирма, (б) при получаване, ако е доставено
с препоръчана поща (предплатена), (в) при
потвърж даване на успешното изпращане,
ако е изпратено по факс, и (г) ако е успешно
изпратено по електронна поща, при условие
че оригиналът на Уведомлението е доставен
с международна куриерска фирма или с препоръчана поща (предплатена).
(3) В случай че съобщенията до Глобалния
фонд се изпращат чрез Местните представители на фонда (МПФ), което може да се изисква
в съответното Споразумение за безвъзмездна
помощ, Бенефициерът или съответният Главен
получател трябва да ги предостави на Местния представител на фонда, чиито данни за
контакт са посочени в Потвърждението за
безвъзмездна помощ, като се спазва принцип, подобен на описания в подточка (2) от
горния Раздел.
(4) Всички съобщения във връзка със съответното Споразумение за безвъзмездна помощ
трябва да бъдат на английски език, с копие
до съответния Национален координационен
комитет или, според случая, до Регионалния
координационен комитет или до Регионалната
организация.
4.4. Екземпляри; изпращане по факс или
по електронна поща. Настоящото Рамково
споразумение и всички Потвърж дения за
безвъзмездна помощ може да бъдат сключени
в един или повече идентични екземпляра,
като всички те ще представляват едно и
също споразумение, както ако Страните са
подписали един и същ документ. Настоящото
Рамково споразумение и всички Потвърждения
за безвъзмездна помощ може също така да
бъдат подписани и изпратени по факс или с
електронна поща, като подписването и изпращането по този начин ще имат същата сила
и действие както един оригинален документ
с оригинални подписи.
4.5. Дата на влизане в сила. Настоящото
Рамково споразумение влиза в сила от 1 октомври 2015 г.
В потвърждение на което Страните се
договориха настоящото Рамково споразумение
да бъде сключено от съответните им надлежно упълномощени представители считано от
Датата на влизане в сила.
За Глобалния фонд
За Република България:
за борба срещу СПИН,
Петър Москов,
туберкулоза и малария: 
министър на
Марк Елдън-Едингтън,
здравеопазването
ръководител на отдел
„Управление на безвъз-
мездна помощ“
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРАВИЛНИК

за отпускане на безвъзмездна помощ на Глобалния фонд (2014)
Член 1
Цел; Приложение на споразумения за безвъзмездна помощ
1.1. Цел. Целта на настоящия Правилник
за отпускане на безвъзмездна помощ е да установи определени ред и условия, приложими
за средства, отпуснати от Глобалния фонд, за
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
(„Глобалния фонд“).
1.2. Приложение. За всяка безвъзмездна
помощ, отпусната от Глобалния фонд по
Програма (като дефиници я е определена
в Раздел 2.2 по-долу), този Правилник за
отпускане на безвъзмездна помощ се прилага до степен, упомената в съответното
Споразумение за безвъзмездна помощ (като
дефиницията е определена в Раздел 2.2 подолу), на същата.
1.3. Несъответствие със Споразумението за
безвъзмездна помощ. Ако някоя от клаузите
на Споразумението за безвъзмездна помощ
е в противоречие с която и да е клауза на
настоящия Правилник за отпускане на безвъзмездна помощ, клаузата на Споразумението
за безвъзмездна помощ ще е водеща.
Член 2
Дефиниции; Тълкувания
2.1. Кратко наименование. Този Правилник
за отпускане на безвъзмездна помощ може
да бъде цитиран като „Правилник за отпускане на безвъзмездна помощ на Глобалния
фонд (2014 г.)“.
2.2. Дефиниции. С изключение на случаите, при които контекстът определя друго,
следните термини, използвани в настоящия
Правилник за отпускане на безвъзмездна помощ или в Споразумението за безвъзмездна
помощ, за което е приложим този Правилник
за отпускане на безвъзмездна помощ, носят
значенията, определени по-долу:
Указания за одит – означава „Указания на
Глобалния фонд за годишен одит на финансовите отчети на Глобалния фонд по Програмата за безвъзмездна помощ“ (2014, като
могат да се изменят от време на време) и са
на разположение на интернет страницата на
Глобалния фонд;
НКK – означава Национален координационен комитет (НКК) в Държавата домакин
(с това наименование е дефиниран по-долу),
който е публично-частно партньорство на
национално ниво, чиято роля е, наред с другите, да (1) координира разработването на
Концептуалното предложение/я (с това наименование е дефинирана по-долу) до Глобалния
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фонд за съответната Програма(и) въз основа
на приоритетните нужди на национално ниво
и (2) и да наблюдава изпълнението на Дейностите по Програмата (това наименование
е обяснено по-долу).
Кодекс за поведение на Получателите – означава „Кодекс за поведение на Получателите
на безвъзмездните средства на Глобалния
фонд“ (2012, като може да бъде изменян от
време на време) и е на разположение на интернет страницата на Глобалния фонд;
Кодекс за поведение за Доставчиците – означава „Кодекс на поведение на Доставчиците“
на Глобалния фонд (2009, като може да бъде
изменян от време на време) и е на разположение на интернет страницата на ГФ;
Концепт уа лно предложение – означава
писмено предложение за Програма или в
някои случаи Програми в съответствие с
изискванията на Глобалния фонд;
Отпускане – по отношение на специфичния
транш на безвъзмездните средства (както са
определени по-долу) за Програма означава
действие от страна на ГФ, което позволява
да се направи прехвърляне на цялата или
част от сумата на транша към определената
банкова сметка на Главния получател (това
наименование е обяснено по-долу) или трето
лице съгласно съответното Споразумение за
безвъзмездна помощ;
Рамково споразумение – означава Рамково
споразумение, сключено между Глобалния
фонд и Бенефициера (това наименование е
обяснено по-долу), в което настоящият Правилник е включен с препратка и по силата
на което Бенефициерът и Глобалният фонд
очакват да сключат едно или повече Потвърждения за безвъзмездната помощ (това
наименование е обяснено по-долу) за целите
на изпълнението на Програмите;
Правителствена структура – по отношение на Държавата домакин това е филиал,
министерство, подразделение, отдел, звено
или агенци я, п ублична организаци я или
друга структура на правителството на Държавата домакин на което и да е ниво или
всяка структура или организация, при която
правителството на Държавата домакин на
всяко ниво е мажоритарен акционер или
върху чиито операции правителството на тази
Държава домакин на всяко ниво има контрол
или значително влияние;
Споразумение за безвъзмездна помощ – по
отношение на Програма означава събирателен термин на Рамковото споразумение,
Потвърждението за безвъзмездната помощ и
някои или всички изменения на Рамковото
споразумение и/или на Потвърждението за
безвъзмездната помощ;
Бенефициер – означава структура с независима правосубектност, която подписва
Рамковото споразумение с Глобалния фонд;
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Потвърж дение на безвъзмездната помощ – означава писмено потвърждение, което съдържа подробен план за изпълнение и
бюджет за Програма и е подготвено, издадено и надлежно изготвено от съответните
упълномощени представители на Глобалния
фонд и Бенефициера (действащ директно или
посредством своя Главен получател) съгласно
реда и условията на Рамковото споразумение;
Безвъзмездни средства – означава средствата от Потвърждението на безвъзмездната
помощ, които Глобалният фонд съгласно реда
и условията, заложени в Споразумението за
безвъзмездна помощ, се съгласява да предостави на разположение на Бенефициера (или
на неговия Главен получател, определен в
Потвърждението) под формата на безвъзмездна помощ за изпълнението на съответната
Програма;
Здравни продукти – ще има същото значение, както е определено в Ръководство за
здравни продукти (какъвто термин е определен по-долу);
Ръководство за здравни продукти – означава „Ръководство за политиките на Глобалния
фонд за обществените поръчки и управление
на здравните продукти“ (2012, както може
да се изменя понякога) на разположение на
интернет страницата на Глобалния фонд;
Държавата домакин – означава държавата
или икономическата територия, на която се
изпълнява конкретната Програма;
Период на изпълнение – по отношение на
Програмата означава периода, в който съответните дейности по Програмата са планирани
да бъдат изпълнени и завършени;
МПФ – по о т ношен ие на Прог ра мата
означава Местен представител на фонда,
определен от Глобалния фонд, който да осигурява надзор и проверка и/или да извършва
услуги, свързани с докладване на Глобалния
фонд относно изпълнението на Програмата
в съответната Държава домакин;
Гла вен пол у чат е л – по о т ношен ие на
Програмата означава структура, определена
от съответния НКК, РКК (какъвто термин е
използван по-долу) или РО (какъвто термин
е използван по-долу) да изпълни Програмата съгласно съответното Споразумение за
безвъзмездна помощ; за всяко Потвърждение на безвъзмездна помощ, подписано и
предоставено съгласно Рамковото споразумение, Главният получател, посочен в него,
е, принадлежи към, е част от, е дъщерно
дружество на или е свързан по друг начин
с Бенефициера;
Програма – означава Програма, разработена за използването на Безвъзмездните
финансови средства за борба срещу болестите
ХИВ/СПИН, туберкулоза и/или малария,
включително укрепване на съответните здравни системи в Държавата домакин/и;
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Дейности по Програмата – по отношение
на Програмата означава дейности, директно
подпомагащи или свързани с изпълнението на
Програмата или по друг начин финансирани
от Програмата със съответните Безвъзмездни
финансови средства;
Активите на Програмата – по отношение
на Програмата означава активи, директно
подкрепящи или свързани с изпълнението на
Програмата или по друг начин финансирани
от Програмата със съответните Безвъзмездни
финансови средства;
Документация и архиви на Програмата – по
отношение на Програмата означава всички
и каквито и да е програмни или счетоводни
документи, архиви и други доказателства,
свързани със Споразумението за безвъзмездна
помощ, които могат адекватно да покажат,
без ограничения, всички направени разходи
и получени приходи за Програмата, както и
цялостния процес до завършването на Програмата;
РКК – означава Регионалния координационен комитет, който е публично-частно партньорство на международно или регионално
ниво, чиято роля, измежду другите, е да (1)
координира разработването на Концептуалното предложение/я до Глобалния фонд за
съответната Програма (и) въз основа на приоритетните нужди на регионално ниво и (2)
да контролира изпълнението на Дейностите
по Програмата;
РО – означава Регионална организация,
която е структура с независим статут на
юридическо лице, която не е агенция на
Обединените нации или на двустранни или
многостранни организации, която може да
осигури обстойна консултация със заинтересованите лица на местно ниво и участие,
включително, но и не само одобрение от
всеки Национален координационен комитет
(НКК) на страните, включени в съответната
Програма и чиято роля е, наред с всички останали, да (1) координира разработването на
Концептуалното предложение/и за Глобалния
фонд за съответната Програма(и) въз основа на приоритетните нужди на регионално
ниво и (2) да контролира изпълнението на
Дейностите по Програмата;
Подполучател – по отношение на Програмата означава получател, който получава
Безвъзмездни финансови средства пряко или
косвено от Главния получател и предприема или изпълнява определени Дейности по
Програмата;
Доставчици – означава като ц яло, без
ограничения, всички участници: доставчици,
агенти, посредници, консултанти и изпълнители, които не са Главния получател(и)
или Подполучател(и), но осигуряват стоки
и/или услуги по Програмата; и Доверителен
фонд – означава „Доверителен фонд за Гло-
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балния фонд за борба срещу ХИВ/СПИН,
туберкулоза и малария“, създаден от Глобалния
фонд заедно със Световната банка.
2.3. Съкращения – освен ако не е посочено
друго, съкращенията, използвани в което и да
е Споразумение за безвъзмездна помощ, ще
имат своето съответстващо значение, както
е описано в „Списък на често използваната
терминология на Глобалния фонд“ (както може
да бъде изменяно понякога), на разположение
на интернет страницата на Глобалния фонд.
2.4. Тълкуване – освен ако контекстът
определя друго (1) препратките в настоящия
Правилник за отпускане на безвъзмездна
помощ към членове и раздели са членове и
раздели на този Правилник за отпускане на
безвъзмездна помощ; (2) наименованията на
членове и раздели и таблицата със съдържанието са добавени само за улеснение при
препратката и няма да засягат по никакъв
начин значението и интерпретацията на този
Правилник за отпускане на безвъзмездна
помощ; (3) единствено число включва множествено число и обратно; и (4) препратката
към единия пол включва и другия пол.
Член 3
Безвъзмездни финансови средства
3.1. Използване на Безвъзмездните финансови средства. За всяка Програма Бенефициерът ще гарантира и ще направи така,
че Главният получател и Подполучателите
да гарантират, че:
(1) Всички Безвъзмездни финансови средства, изплатени по силата на съответното
Споразумение за безвъзмездна помощ, се
управляват разумно и се използват единствено
за съответните дейности по Програмата и в
съответствие с реда и условията, предвидени
в Споразумението за безвъзмездна помощ; и
(2) Вси чк и сток и, усл у г и и дейност и,
финансирани с Безвъзмездните финансови
средства, включително доставените стоки и
услуги и извършените дейности от Подполучателите, са използвани единствено за целите
на Програмата.
3.2. Ангажимент за финансиране. За всяка
Програма пълната сума, която Глобалният
фонд се съгласява да предостави по съответното Потвърждение за безвъзмездна помощ,
ще бъде направено от ГФ на траншове на
годишна база. Сумата на всеки годишен транш
ще се определя от Глобалния фонд по негово
собствено усмотрение; при условие обаче, че
(1) първият годишен транш ще бъде посочен и
ще се счита за извършен от Глобалния фонд,
когато е подписано такова Потвърждение за
безвъзмездна помощ, и (2) сумата на всеки
следващ транш, веднъж след като се определи,
ще бъде съобщена своевременно и в писмен
вид на Бенефициера или на Главния получател,
действащ от името на Бенефициера.
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3.3. Изплащане.
(1) За всеки един транш на Безвъзмездните
финансови средства, направен от Глобалния
фонд за Програма съгласно Раздел 3.2, Глобалният фонд ще изплати съответните Безвъзмездни финансови средства посредством
едно или повече кешови плащания, вземайки
под внимание нуждите от паричния поток за
изпълнението на Програмата; при условие
обаче, че независимо от всеки ангажимент за
финансиране, който Глобалният фонд е поел
съгласно Раздел 3.2, или всеки календарен
план за изплащане, който може да е включен
в Потвърждението за безвъзмездната помощ,
следните условия ще бъдат прилагани:
(a) всяко изплащане от Глобалния фонд по
силата на Потвърждението за безвъзмездната
помощ ще подлежи на определяне от ГФ, по
негово собствено усмотрение, в зависимост от
възможността за адекватно финансиране към
Глобалния фонд от неговите донори;
(б) времето и размерът на всяко плащане ще се определят от Глобалния фонд, по
негово собствено усмотрение, вземайки под
внимание необходимостта от паричен поток
и изпълнението на програмата; и
(в) нито едно плащане, което не е описано
в Потвърждението за безвъзмездната помощ,
няма да бъде направено от ГФ, освен ако
всички изисквания, конкретизирани по-долу и
в съответното Потвърждение за безвъзмездна
помощ, не са изпълнени или по друг начин
отнети от ГФ в писмен вид.
(2) За всяка Програма освен ако не е съобщено друго от Глобалния фонд в писмен
вид на Бенефициера или на Главния получател, действащ от името на Бенефициера,
Глобалният фонд няма да оторизира или по
друг начин да упълномощава каквито и да е
плащания след края на периода за изпълнение на Програмата, определен в съответното
Потвърждение за безвъзмездна помощ.
(3) За всяка Програма Глобалният фонд по
свое собствено усмотрение може да откаже
ангажимента за цялата или част от сумата
(до нивото, до което ГФ предварително е
определил съгласно Раздел 3.2, но сумата не
е изплатена на Главния получател) след изтичането на срока за изпълнение, за който тези
финансови средства са били предназначени,
или както ГФ сметне за уместно по време на
Периода за изпълнение.
3.4. Управление на Безвъзмездните финансови средства.
(1) Банкова сметка – За всяка Програма
Бенефициерът ще гарантира и ще направи
така, че всеки Главен получател и всички
Подполучатели да гарантират за следното:
(a) съответните Безвъзмездни финансови
средства са депозирани в банка, чието създаване и дейности съответстват напълно на
приложимите закони и международни бан-
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кови стандарти и разпоредби, включително,
но и не само на изискванията за капиталова
адекватност;
(б) съответните Безвъзмездни финансови
средства, притежавани от, пазени от или от
името на, Главният получател и всеки Подполучател остават, доколкото е възможно, в
банковата сметка, където им се начисляват
лихви по разумен търговски курс в съответната Държава домакин, докато се изразходват
по Програмата;
(в) по всяко време съответните Безвъзмездни финансови средства се държат под форма,
при която те могат да бъдат изтеглени по всяко
време и в пълен размер в случай на нужда; и
(г) Безвъзмездните финансови средства не
се сливат с други такива парични средства,
освен ако няма разрешение от Глобалния
фонд за това в писмен вид.
(2) Лихва – За всяка Програма Бенефициерът
ще гарантира и ще направи така, че всеки
Главен получател и всички Подполучатели
да гарантират, че всяка лихва, получена от
начисление върху средствата на ГФ, ще бъде
съобщавана на ГФ посредством доклади за
напредъка, конкретизирани в Раздел 6.2. Всяка начислена лихва може да бъде използвана
за целите на Програмата при предварителното съгласие за това на Глобалния фонд в
писмен вид.
(3) Приходи – За всяка Програма Бенефициерът ще гарантира и ще направи така, че всеки
Главен получател и всички Подполучатели да
гарантират, че всички приходи, получени от
Главния получател или Подполучателите от
всички дейности по Програмата (включително,
но и не само, приходи от т. нар. Дейности на
„социалния маркетинг“, използващи Безвъзмездните финансови средства, възстановявания или отстъпки от доставчиците и възстановяване на разходи за социално осигуряване във
връзка със служителите на Главния получател
или на Подполучателите, чиито заплати са
подпомогнати от Безвъзмездните финансови
средства), ще бъдат отчетени и докладвани на
Глобалния фонд чрез доклади за напредъка,
конкретизирани в Раздел 6.2, или отделни
доклади във форма и съдържание, одобрени
от Глобалния фонд. Всички приходи могат
да бъдат използвани за целите на Програмата само след предварителното одобрение на
Глобалния фонд в писмен вид.
3.5 Освобождаване от данъчно облагане.
(1) Основен принцип – За всяка програма безвъзмездните финансови средства се осигуряват
от Глобалния фонд за целите на изпълнението на съответните дейности по Програмата
и Споразумението за безвъзмездна помощ и
покупката и/или вноса на стоки или услуги,
при които са използвани безвъзмездните
финансови средства, ще се освобождават от
данъчното облагане, приложимо в държавата
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домакин, включително, но и не само във
връзка с (a) митнически тарифи, вносни мита,
данъци или фискални такси с еднакъв ефект,
събирани или по друг начин наложени върху
здравните продукти, внасяни в държавата
домакин по силата на Споразумението за
безвъзмездна помощ или съгласно договор,
сключен с подполучател или доставчик, (б)
данъкът върху добавената стойност, събиран
или по друг начин наложен върху покупката
на стоки и услуги чрез използване на безвъзмездните финансови средства.
(2) Задължения
(a) Спазвайки всички подробно описани
условия за прилагане на средствата, за които
ГФ ще се договори с Държавата домакин, от
нея ще се изисква да осигури освобождаване от облагане с данък на безвъзмездните
финансови средства съгласно принципите,
описани в подпараграф (1) на този раздел погоре. За да няма двусмислие, задължението
на Държавата домакин в това отношение ще
важи и за програмите, изпълнени изцяло или
частично от който и да е Главен получател
или Подполучател, който не е Правителствена
структура.
(б) А ко въп росни я т Бенефиц иер не е
Държава домакин, Бенефициерът (действащ
директно или посредством Главния получател
по Програмата) ще положи най-големи усилия
да улесни или да направи така, че Споразумението за безвъзмездна помощ по силата на
това Рамково споразумение и покупката и/или
вноса на каквито и да е стоки или услуги чрез
използването на безвъзмездните финансови
средства са освободени от данъчно облагане
съгласно принципа, описан в Подпараграф
(1) на този Раздел по-горе.
(в) За всяка Програма Главният получател,
действащ от името на Бенефициера, редовно
ще докладва на Глобалния фонд във вид и
съдържание, съобразено с изискванията на
ГФ, статуса на освобождаването от данък по
силата на Споразумението за безвъзмездна
помощ.
(3) Връщане на данъци
(a) За всяко изпълнение на Програма в
Държавата домакин независимо от това дали
Главният получател или Подполучателя представляват правителствена структура:
(i) ако има данъци, събрани или изплатени с помощта на Безвъзмездните финансови
средства от който и да е Главен получател или
Подполучател, Държавата домакин ще възстанови сумата от такива данъци на Глобалния
фонд под форма и по начин, приемливи за
Глобалния фонд; и
(ii) въпреки молбата на ГФ, ако Държавата
домакин не успее да възстанови пълния размер на тези данъци, събирани или изплатени,
Глобалният фонд ще има право да: (x) спре
по-нататъшните плащания за Програмите,
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осъществявани в тези Държави домакини,
докато сумата на този данък не се възстанови
напълно под форма и по начин, приемливи
за Глобалния фонд, и/или (y) да приспадне
два пъти размера на данъците от по-нататъшни плащания за изпълнението на всяка
Програма или от бъдещи финансови помощи
за всяка една изпълнявана Програма или от
бъдещи финансови средства, разпределени за
Държавата домакин.
(б) По Програми, при които въпросният
Бенефициер е структура, различна от Държавата домакин:
(i) независимо от наличието на освобождаване от данъци от Държавата домакин за
Програмата, ако трябва да има данъци, които
трябва да бъдат събирани и платени с помощта
на Безвъзмездните финансови средства от
всеки Главен получател или Подполучател на
този Бенефициер, единствено отговорност на
Бенефициера е своевременно възстановяване
на средства от съответните данъчни органи
на приемащата Държава домакин и да върне
сумата от тези данъци на Глобалния фонд; и
(ii) въпреки молбата на ГФ, ако Бенефициерът не успее да възстанови пълния размер
на тези събрани и платени такси, ГФ ще
има правото да прекрати Споразумението
за безвъзмездна помощ и това прекратяване
няма да се отрази на задължението на този
Бенефициер да възстанови съответната сума
за данъци на Глобалния фонд.
3.6. Срещу прането на пари и финансирането на тероризма.
(1) Общ принцип – за всяка Програма Бенефициерът използва своите разумни усилия
да гарантира и да направи така, че Главният
получател и всеки от неговите Подполучатели да гарантират, че средствата на ГФ не се
използват от Главния получател или някой
от неговите Подполучатели в подкрепа или
насърчаване на насилие, за подпомагане на
терористи или терористична дейност, свързана
с извършването на дейности по изпиране на
пари, или финансиране на организации или
лица, известни с подкрепата си към тероризма, или въвлечени в дейности по изпиране
на пари.
(2) Изисквания – за всяка Програма Получателят на средствата потвърждава и приема
да сведе до знанието на Главния получател
и всеки от Подполучателите, че приемат и
се съгласяват с ангажимента на Глобалния
фонд за предотвратяване на дейностите по
изпиране на пари и противопоставяне на
финансирането на тероризма:
(а) всяка трансакция за осъществяване на
трансфер, разплащане, плащане или обмен
на безвъзмездни финансови средства (включително банкови преводи и валутни борси),
се извършват чрез Главния получател или в
зависимост от случая по банковата сметка
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на съответния Подполучател, в която безвъзмездните финансови средства са разпределени,
освен ако не е разрешено друго в писмена
форма от Глобалния фонд преди трансакцията;
(б) всички трансакции, свързани с безвъзмездните финансови средства, които се
извършват чрез банков превод, прехвърляне
или обмен на валута, трябва да бъдат надлежно
записани съгласно съответните изисквания
за одит;
(в) всяка обмяна на валута, включително Безвъзмездните финансови средства, се
извършва ч рез установени и рег ули рани
фи на нсови и нс т и т у ц и и; за избя г ва не на
съмнение обменни валутни операции, които
не се извършват посредством установени
и регламентирани финансови институции,
няма да се считат за предприети за целите
на Програмата; и
(г) всяко прехвърляне, отпускане, плащане,
или размяна на безвъзмездните финансови
средства, по всякакъв начин (i) на трети
лица, непряко свързани с изпълнението на
Програмата и свързаното с нея Споразумение
за безвъзмездна помощ, или (ii) за всички
дейности, които не са дейностите по Програмата, е строго забранено.
(3) Средствата за защита и отговорности –
за всяка Програма Бенефициерът потвърждава
и приема, че ще сведе до знанието на Главния
получател и всеки от неговите Подполучатели
да приеме и да се съгласи, че Глобалният фонд
може да упражни правото си да прекрати или
да прилага ограничения за съответното Споразумение за безвъзмездна помощ при появата
на всяка трансакция, извършена от Главния
получател или някой от неговите Подполучатели, включващи безвъзмездни средства,
които противоречат на разпоредбите на този
член, и че Бенефициерът носи единствена и
окончателна отговорност и всякаква друга за
всички загуби, породени от такива трансакции,
отнасящи се до горното, и ще възстанови на
ГФ сумата на всякакви загуби или печалби,
получили се като резултат.
Член 4
Субекти, участващи в изпълнението на Програмата
За всяка Програма субектите, участващи
в изпълнението на дейностите по нея, са
следните:
4.1. НКК; РКК; РО.
(1) Бенефициерът признава и ще направи
така и Главният получател да признае, че за
всяка Програма, НКК в съответната Държава
домакин или, ако Програмата е регионална,
съответните РКК или РО трябва да координира
представянето на съответното Концептуално
предложение/я на Глобалния фонд и да следи
за изпълнението на дейностите по Програмата
в тази Държава домакин или област.
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(2) При изпълнението на всяка Програма
Бенефициерът предприема всички уместни
и необходими действия, за да гарантира, че
Главният получател:
(а) си сътрудничи с Глобалния фонд и
НКК или, според случая, със съответните
РКК или РО;
(б) е на разположение, за да се срещат
редовно с НКК или, според случая, със съответните РКК или РО, за да обсъдят плановете, да обменят информация и да дискутират
въпроси, които се отнасят до Програмата;
(в) предоставя на НКК или, според случая,
на съответните РКК или РО копие от доклади
и съществена информация във връзка с Програмата за информационни цели; и
(г) признава и разбира, че Глобалният фонд
може по свое собствено усмотрение да сподели информация за Програмата с НКК или,
според случая, съответните РКК или РО и/
или други заинтересовани страни, участващи
по Програмата.
4.2. Главен получател. За всяка Програма
Главният получател, определен от НКК в
съответната приемаща страна или, според
случая, от съответните РКК или РО в съответния регион, действа от името и за сметка
на Бенефициера в изпълнение на Програмата
чрез упражняване на правата и изпълнение
на задълженията на Бенефициера съгласно
съответното Споразумение за безвъзмездна
помощ; при условие обаче, че (1) този Главен получател е определен в съответното
Потвърждение за безвъзмездна помощ, и (2)
Бенефициерът носи солидарна отговорност
по силата на съответното Споразумение за
безвъзмездна помощ независимо от неговото
назначаване на такъв Главен получател.
4.3. Подполучатели. За всяка Програма
Главният получател, действащ от името на
Бенефициера, може да предостави безвъзмездни финансови средства за един или повече
Подполучатели за извършване Програмни
дейности; при условие обаче, че Бенефициерът предприеме всички уместни и необходими действия, за да гарантира, че Главният
получател:
(1) оценява капацитета на всеки Подполучател да изпълнява съответните Програмни
дейности, включително, но не само, капацитетът на всеки такъв Подполучател и вътрешния
контролен механизъм за адекватно управление
на безвъзмездните финансови средства; прави
тези оценки достояние на Глобалния фонд
при поискване от негова страна; и избира
всеки Подполучател съответно по прозрачен
и надлежно документиран начин;
(2) встъпва в писмено споразумение с всеки
Подполучател, вменявайки задължения на
Подполучателя към Главния получател, които
като цяло са равностойни на тези на Главния
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получател в рамките на съответното Споразумение за безвъзмездна помощ, включително,
но не се ограничават до тези, предвидени в
раздели 3.1, 3.6, 5.1, 5.2 и 6.6, и прави копие
на всеки един такъв договор с Подполучател
достояние на Глобалния фонд при поискване
от негова страна;
(3) поддържа и отговаря на система за
мониторинг на програмните и финансовите
резултати на Подполучателите и гарантира те
редовно да докладват за тях в съответствие с
изискванията на съответното Споразумение
за безвъзмездна помощ; и
(4) ако всяко действие или бездействие
на н якой от негови те Подпол у чатели се
счита от Глобалния фонд за нарушение на
съответното Споразумение за безвъзмездна
помощ, е изцяло отговорен за всички такива
действия и бездействие, сякаш те са били
действия и бездействие на Главния получател, включително, но не и не само, касаещи
изпълнението на Програмата и отчетността
за използването на безвъзмездните финансови средства.
4.4. Местен представител на Фонда (МПФ)
(1) Определяне на МПФ – за всяка Програма Глобалният фонд има право да запази
МПФ да изпълнява определени функции от
името на Глобалния фонд, включително, но
не ограничено, до:
(а) оценка на капацитета на Главния получател и Подполучателите за изпълнение
на съответните дейности по планиране и
управление на Безвъзмездните финансови
средства; и
(б) проверка на напредъка на Главния
получател по отношение на целите на Програмата, използването на безвъзмездните
финансови средства и спазването на сроковете
и условията на съответното Споразумение за
безвъзмездна помощ.
(2) Сътрудничеството – за всяка Програма
Бенефициерът предприема всички уместни
и необходими действия, за да гарантира, че
Главният получател и всеки от неговите Подполучатели и доставчиците съдействат изцяло
на МПФ да позволи на Местния представител
на Фонда (МПФ) да изпълнява функциите
си. За тази цел Бенефициерът предприема
всички уместни и необходими действия, за
да гарантира, че Главният получател наред
с други неща:
(а) подава всички доклади, искания за
отпускане на средства, както и други комуникации, които се изискват по силата на
съответното Споразумение за безвъзмездна
помощ за Глобалния фонд чрез или с копия
до МПФ, като Глобалният фонд би могъл да
изисква;
(б) да предостави копия от всички одитни
доклади на МПФ;
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(в) да улесн ява ком у никаци ята меж ду
одитора, упоменат в Раздел 7.3 и МПФ, включително, но и не само, включва МПФ при
започването на одита и при изходните срещи;
(г) да позволява на МПФ да извършва
специални посещения на място през работно
време при разумно писмено предизвестие от
негова страна;
(д) да позволява на МПФ да прегледа
счетоводните документации и архивите по
Програмата през работно време и при разумно
писмено предизвестие от негова страна;
(е) да позволява на МПФ да разпита персонала му и персонала на Подполучателите
през работно време и при разумно писмено
предизвестие от негова страна;
(г) да сътрудничи с МПФ за установяване
на необходимостта от допълнително обучение
и изграждане на капацитет, от които могат
да се нуждаят Главния получател и Подполучателите за изпълнението на Програмата; и
(з) да сътрудничи с МПФ по други начини,
каквито Глобалният фонд би могъл да изисква.
4.5. Допълнителни Главни получатели.
Бенефициерът признава, че Глобалният фонд
може понякога да предоставя безвъзмездни
средства на други лица за изпълнение на
други програми в същата Държава домакин
или в същия регион. Получателите на безвъзмездната помощ си сътрудничат и вземат
всички уместни и необходими действия, за да
гарантират, че техните Главен получател(и)
сътрудничат и с други лица, за да се възползват от предимствата на всички програми, финансирани от Глобалния фонд в съответната
Държава домакин или регион.
Член 5
Обществени поръчки и управление на доставките
5.1. Договори за стоки и услуги.
(1) Практики за възлагане – за всяка Програма Бенефициерът предприема всички уместни
и необходими действия, за да гарантира, че
Главният получател държи Глобалния фонд
непрекъснато информиран за политиките
и практиките, които Главният полу чател
използва за сключване на договор за стоки
и услуги в рамките на съответното Споразумение за безвъзмездна помощ. Най-малкото, политиките и практиките, регулиращи
всички поръчки по съответната Програма,
трябва да отговарят на изискванията от (а)
до (з), изброени по-долу, и когато продуктите
за здраве, изброени в точка 5.2 по-долу, се
доставят. Бенефициерът гарантира и прави
така, че и Главният получател да гарантира,
че тези политики и практики се следват през
цялото време.
(а) договорите се възлагат чрез прозрачни
процедури и на конкурентна основа, която
подлежи само на установените изключения,
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включени в писмените политики за провеждането на обществени поръчки, предоставени
на Глобалния фонд;
(б) всички поискани оферти трябва да бъдат
ясно съобщени на всички бъдещи участници,
на които трябва да се даде достатъчно време,
за да отговорят на тези молби;
(в) молбите за стоки и услуги предоставят
цялата информация, необходима за бъдещия
кандидат за изготвяне на офертата си, като
те трябва да се базират на ясно и точно описание на предложените условия и условията
на договора и за стоките или услугите, които
трябва да бъдат получени;
(г) условията за участие в търга трябва
да бъдат ограничени до тези, които са от
съществено значение, за да се гарантира
способността на участника за изпълнение на
въпросния договор и спазване на съответното
законодателство за обществените поръчки на
Държавата домакин;
(д) обществените поръчки се възлагат само
на предприемачи, които притежават способността успешно да изпълнят ангажиментите
по договорите;
(е) не повече от разумната за това цена
(както е определено например от сравняване
на ценовите котировки и пазарни цени) се
плаща, за да се получат въпросните стоки
и услуги;
(ж) Главният получател и неговите представители и агенти нямат право да се ангажират с
каквато и да е практика, която е в нарушение
на Кодекса за поведение на Получателите или
на Кодекса за поведение на Доставчиците във
връзка с такива поръчки; и
(з) Главният получател трябва да поддържа
архиви, документиращи подробно естеството
и степента на Глобалния фонд, основа за
възлагане съответните договори и поръчки,
както и получаването и използването на стоки
и услуги по начина, по който са възложени.
(2) Верига на доставките – Бенефициерът
предприема всички необходими и уместни
действия, за да се гарантира, че Главният
получател полага всички възможни усилия, за
да осигури оптимална надеждност, ефективност и сигурност по отношение на веригата
на доставките за всички продукти, набавени
от безвъзмездните финансови средства в съответствие с дадената поръчка и договорености
за управление на доставките, одобрени от
Глобалния фонд.
(3) Съвместимост с Подполучателите – В
случай че даден Подполучател се занимава с
осигуряването на стоки и услуги за съответната Програма, Бенефициерът (действа пряко
или чрез Главния получател) предприема
всички уместни и необходими действия, за
да гарантира, че този Подполучател отговаря
на изискванията на настоящия член.
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5.2. Фармацевтични и здравни продукти.
(1) За всяка Програма Бенефициерът трябва
да направи така, че Главният получател и всеки от неговите Подполучатели да гарантират,
че всички здравни продукти, финансирани с
безвъзмездната помощ, се осигуряват чрез обществени поръчки, възложени в съответствие
с настоящия член и Ръководството за здравни
продукти. Всички разпоредби на Ръководството за продукти за здравето са включени тук
за справка в тяхната цялост, като се приеме,
че те са изцяло изложени тук.
(2) За всяка Програма Бенефициерът потвърждава, че ще направи така, че Главният
получател да приеме и да се съгласи, че без
да се накърняват всички други правни средства на разположение на Глобалния фонд в
рамките на съответното Споразумение за
безвъзмездна помощ или на законите, ако
Глобалният фонд по свое усмотрение прецени,
че Главният получател или някой от неговите Подполучатели не спазва условията на
съответното Споразумение за безвъзмездна
помощ, Ръководството на здравните продук
ти, условията за управлението на поръчки и
доставки (включително, но не само, списъка
със здравни продукти и техните количества
и цени), одобрени от Глобалния фонд, или
който и да е документ, включен в Ръководството за здравните продукти, Глобалният
фонд може по свое усмотрение да изиска или
да предприеме едно или повече от следните
действия:
(а) да изиска от Бенефициера и ли от
Главния получател, действащ от името на
Пол у чател я, да възстанови незабавно на
Глобалния фонд в съответствие с Раздел 11.1
всички или част от сумите, изплатени или
използвани във връзка с договор, възложен
по начин, който не е в съответствие с някоя
от разпоредбите на съответното Споразумение за безвъзмездна помощ, се прилагат
разпоредбите на Ръководството за здравни
продукти, управлението на договори за обществени поръчки и доставки (включително,
но и не само, списъка на здравни продукти
и техните количества и цени), одобрени от
Глобалния фонд, или на разпоредбите на
всеки документ, включен в Ръководството
за здравните продукти;
(б) да изиска от Главния полу чател и
всеки от Подполучателите да се снабдяват с
необходимите здравни продукти от агент по
доставки или друг доставчик, приемливи за
Глобалния фонд, и за срока, който се счита
от ГФ за подходящ; и
(в) да организира и осъществи прякото отпускане на съответните средства по
Споразумението на агент по обществените
поръчки или друг доставчик, приемлив за
Глобалния фонд.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

Член 6
Изпълнение
6.1. Обща информация.
(1) За вся к а Прог ра ма Б енефи ц иер ът
предприема всички необходими и уместни
действия, за да гарантира, че Програмата
се изпълнява в съответствие с детайлите,
посочени в съответното Потвърждение за
безвъзмездна помощ.
(2) Зачитането на правата на човека
(а) Бенефициерът признава, че всички
Програми, финансирани от Глобалния фонд,
се очаква да:
(i) предоставят недискриминационен достъп
до услуги за всички, включително за хората
в ареста;
(ii) да възприемат само научно обосновани и
одобрени лекарства или медицински практики;
(iii) да не използват методи, които включват
изтезания или които са жестоки, нечовешки
или унизителни;
(iv) уважение и защита на информираното
съгласие, поверителността и правото на неприкосновеност на личния живот по отношение
на медицинското изследване, лечение или
предоставените здравни услуги; и
(v) да се избягва медицинско задържане и
принудително поставяне в изолация, което е
в разрез със съответното ръководство, публикувано от Световната здравна организация, и
да се използва само в краен случай.
Бенефициерът ще гарантира и изисква
от всеки Главен получател да гарантира, че
стандартите, посочени по-горе, са надлежно
отразени в споразуменията от Главния получател или е предоставено в писмен вид на всеки
от неговите Подполучатели и доставчици.
(б) В изпълнението на всяка Програма
Бенефициерът трябва да предприеме всички
необходими действия, с които да гарантира,
че всеки Главен полу чател своевременно
известява пред Глобалния фонд за реално
или потенциално неспазване на стандартите,
посочени в подпараграф (2) (а) на този раздел.
Ако това е така, при искане от страна на
Глобалния фонд Бенефициерът и/или някой
от неговите агенти или представители си сътрудничи с Глобалния фонд за установяване
на фактите по всяко разкрито несъответствие.
(в) В случай че Глобалният фонд въз основа на информация, получена или придобита
по друг начин, определя по свое усмотрение,
че Програмата по същество не се придържа
към стандартите, посочени в подпараграф
(2) (а) на този раздел, той може да изиска
от Бенефициера и/или от съответния Главен
получател да създаде работен план, който да
бъде одобрен от Глобалния фонд, който да
се заеме с това несъответствие. Глобалният
фонд може единствено по свое усмотрение
допълнително да реши да ограничи използва-
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нето на безвъзмездните финансови средства
за финансиране на несъвместимите по Програмата дейности.
6.2. Отчети за напредъка.
(1) Периодичен и специални доклади – за
всяка Програма Бенефициерът предприема
всички уместни и необходими действия, за
да гарантира, че:
(а) Главният получател не по-късно от
45 дни след края на всеки отчетен период,
посочен в съответното Потвърж дение за
безвъзмездна помощ, докладва за напредъка на изпълнението на целите и задачите
на Програмата, така както са заложени в
Потвърждението за безвъзмездна помощ за
въпросния отчетен период. Главният получател докладва също така и за паричния
баланс вътре в страната;
(б) Главният получател подава периодични
отчети във формат и съдържание, изискано
от Глобалния фонд. За въпросния отчетен
период Главният получател ще обясни в отчета
всяко несъответствие между планираните и
реалните постижения по Програмата и между
планираните и действително направените
разходи; и
(в) Главният получател предоставя на Глобалния фонд и друга информация и специални
доклади в момент, в който Глобалният фонд
може понякога да поиска в писмена форма.
Главният получател трябва също така да предостави на НКК или според случая съответните
РКК или РО копие от всички отчети, които
Главният получател предоставя на Глобалния
фонд по силата на настоящия член.
(2) Използването на отчети – за всяка Програма Бенефициерът потвърждава и приема и
ще сведе до знанието на Главния получател
да приеме и да се съгласи, че:
(а) Глобалният фонд може да предоставя на
широката общественост, изцяло или частично,
отчети, документи и друга информация, която
е била представена от Главния получател на
Глобалния фонд или Местния представител
на Фонда (МПФ) в рамките на съответното
Споразумение за безвъзмездна помощ; и
(б) Глобалният фонд може, по свое усмотрение, да използва, възпроизвежда, променя
и/или адаптира информация и други данни,
съдържащи се в тези доклади, по какъвто и
да е повод.
6.3. Мониторинг и оценка.
(1) Общи положения – за всяка Програма
Бенефициерът предприема всички уместни
и необходими действия, за да гарантира, че
Главният получател следи и оценява напредъка на Програмата на фона на заложените
цели, включително дейности, изпълнявани
от Подполучатели в съответствие с мониторинга и плана за оценка, съгласувани с
Глобалния фонд. Бенефициерът предприема
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всички уместни и необходими действия, за да
гарантира, че Главният получател получава
данни за качество по отношение на такъв
напредък и точни доклади за резултатите
от Програмата.
(2) Оценка от Глобалния фонд – за всяка
Програма Глобалният фонд може по собствена преценка да прави или да възлож и
изготвянето на оценка на Програмата или
на определени дейности по Програмата при
изграждането на структури или други въпроси, свързани с Програмата. Графикът и
параметрите на заданието за изготвянето на
такава оценка е по преценка на Глобалния
фон д. Бенефиц иерът п редп риема вси чк и
уместни и необходими действия, за да гарантира, че Главният получател и всеки от
Подполучателите на Бенефициера ще улесни
изготвянето такава оценка. Упражняването
от страна на Глобалния фонд на това право
не освобождава по никакъв начин Главния
получател от неговото задължение по точка
(1) на този раздел да наблюдава и оценява
Програмата в съответствие със съответното
Споразумение за безвъзмездна помощ.
6.4. Застраховка; отговорност за загуба,
кражба или повреда.
(1) Застраховка – за всяка Програма Бенефициерът предприема всички уместни и
необходимите действия, за да гарантира, че
Главният получател поддържа, където може,
на разумна цена всички имуществени застраховки на активите на Програмата и пълна
застраховка за обща отговорност от финансово
стабилни и реномирани застрахователни компании. Покритието по застраховката трябва
да съответства на това на подобни структури, занимаващи се с подобни дейности. До
степента, при която правото на собственост
върху съответните активи по Програма се
притежава от всеки Подполучател, Бенефициерът предприема всички необходими и
уместни действия, за да гарантира, че Главният получател изисква такъв Подполучател
да поддържа застраховка от тип и с покритие,
подобни на горепосоченото.
(2) Отговорност за загуба, кражба или повреда
(а) Бенефициерът носи отговорност за загуба, кражба или повреда на всеки и всички
активи на Програмата (включително тези, с
които разполагат Подполучателите) и веднага
след такава загуба, кражба или повреда заменя такива инструменти със същите активи
от същото количество и качество със свои
собствени средства.
(б) В допълнение Бенефициерът носи отговорност за загуба или кражба на всички
безвъзмездни финансови средства, държани
в брой във владение на Главния получател
или на някой от неговите агенти или Подполучатели.
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6.5. Използване на логото и търговската
марка на Глобалния фонд. Бенефициерът не
трябва да използва, както и трябва да предприеме всички необходими и уместни действия,
за да гарантира, че и Главният получател и
всички Подполучатели не използват името,
логото или каквато и да била търговска марка
на Глобалния фонд, освен ако те не са били
надлежно лицензирани пряко или косвено от
Глобалния фонд за това.
6.6. Борба с корупцията.
(1) Кодекс за поведение на Получателите – за
всяка Програма Бенефициерът предприема
всички необходими и уместни действия, за да
гарантира, че Главният получател отговаря
на изискванията на Кодекса за поведение на
Получателите, чиито разпоредби са включени
тук за справка в тяхната цялост, така сякаш
са напълно указани в настоящия документ.
Бенефициерът също така предприема всички необходими и уместни действия, които
да гарантират, че Кодексът за поведение на
Получателите е разпространен до всички Подполучатели, включително чрез включването
на препратка от Кодекса за поведение на Получателите във всеки договор с Подполучател,
чрез който влиза в договорни отношения с
Главния получател.
(2) Кодекс за поведение на Доставчиците – за всяка Програма Бенефициерът взема
всички необходими и уместни действия, за
да гарантира, че на Кодекса за поведение на
Доставчиците, чиито условия са включени
тук за справка в тяхната цялост, така сякаш
те са изцяло заложени в настоящия документ,
са разпространени до всеки и до всички
Доставчици. Бенефициерът потвърждава и
приема и ще направи така, че и Главният
получател да признае и да се съгласи, че в
случай на неспазване от страна на Доставчика
на Кодекса за поведение на Доставчиците, по
свое собствено усмотрение, Глобалният фонд
има правото да (а) ограничи използването
на съответните безвъзмездни с финансови
средства, така че да не се финансира договора
между Главния получател (или според случая,
на Подполучателя) и съответния Доставчик,
или (б) да търси възстановяване на средствата
от Бенефициера в случай, че плащането до
въпросния Доставчик вече е извършено.
(3) Изпълнението на нормите за поведение – за всяка Програма Бенефициерът
предприема всички необходими и уместни
действия, за да се гарантира, че Главният
получател и всеки от неговите Подполучатели поддържат и прилагат стандарти, за да
управляват работата на лицата, свързани с
Главния получател или някой от неговите
Подполучатели (включително, но не само,
директори, представители, служители или
агенти), ангажирани с възлагането и управле-
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нието на безвъзмездните средства, договори,
или други облаги, използвайки безвъзмездните финансови средства, за да гарантират, че
такива лица не се занимават с каквато и да
е практика, която е в нарушение на Кодекса
на поведение на Получателите или на Кодекса
за поведение на Доставчиците.
6.7. Активи на Програмата.
(1) Дялове – през периода на изпълнение
на дадена Програма дяловете на съответните
Активи на Програмата се държат от Главния
получател или Подполучателя или друг субект,
одобрен от Бенефициера или Главния получател, действащ от името на Бенефициера,
освен ако Глобалният фонд, по всяко време
и по свое собствено усмотрение, реши да ги
прехвърли на Глобалния фонд или на друга
структура, определена от Глобалния фонд.
(2) Регистър на дълготрайните активи – за
всяка Програма Бенефициерът предприема
всички уместни и необходими действия, за да
гарантира, че Главният получател и всеки от
неговите Подполучатели поддържат подходящи
регистри на всички дълготрайни активи, набавени от безвъзмездните финансови средства.
6.8 Писма за управление на средствата. С
цел подпомагане на Бенефициера и на Главния
получател при изпълнението на програми
Глобалният фонд може да издава, от време
на време, писма с указания за управление
на средствата, предоставящи допълнителна
информация и насоки по въпроси, посочени
в съответното Споразумение за безвъзмездна помощ или по друг начин са свързани с
Програмата.
Член 7
Документация и архиви; одити
7.1. Документация и архиви на Програмата.
За всяка Програма Бенефициерът предприема всички уместни и необходими действия,
за да гарантира, че Главният получател и
всеки от неговите Подполучатели надлежно
поддържат документацията по Програмата,
в съответствие с международно признатите
счетоводни стандарти в Държавата домакин, и
такива счетоводни документи и архиви трябва,
наред с други неща, коректно да съдържат
името на Бенефициента и целта, което дава
възможност за всяко плащане да има съвместяване на разходите с достатъчно подкрепяща
документация. Всички счетоводни документи
и архиви трябва да се съхраняват най-малко седем години след датата на последното
изплащане в рамките на Споразумението за
безвъзмездна помощ или за по-дълъг срок,
който може да бъде изискан и определен от
Глобалния фонд.
7.2. Одити на Главния получател и Подполучателите. За всяка програма Бенефициерът
предприема всички необходими и уместни
действия, за да се гарантира, че Главният
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получател и всеки от неговите Подполучатели
имат своите годишни финансови одити на
приходите и разходите по Програмата, извършени от един или повече независими одитори
в съответствие с изискванията на Указанията
за одит, чиито разпоредби са включени тук
за справка в тяхната цялост, така сякаш са
изцяло заложени в настоящия документ.
7.3. Независим одитор. За всяка Програма
независимият одитор(и), посочен в Раздел 7.2,
се избира в срок от три месеца от влизането в сила на съответните Потвърждение за
безвъзмездна помощ. Изборът и конкретното
задание на такъв независим одитор (и) трябва
да бъдат одобрени от Глобалния фонд.
7.4. Одиторски доклади. За всяка Програма
Бенефициерът предприема всички уместни
и необходими действия, за да гарантира, че
Главният получател предоставя на Глобалния
фонд всички одиторски доклади, изисквани
по силата на съответното Споразумение за
безвъзмездна помощ в съответствие с изискванията на Насоките за финансова проверка.
7.5. Одит от Глобалния фонд. За всяка Програма Глобалният фонд си запазва
правото сам или чрез агент (улесняващ използването на Фондови субсидии или други
ресурси, достъпни за тази цел) за извършване
на одитите, изискуеми съгласно съответното
Споразумение за безвъзмездна помощ, и/или
да извърши финансов преглед, съдебен одит
или оценка, или да предприеме всякакви
други действия, които счита за необходими,
за да се гарантира отчетността на Главния
получател и Подполучателите за отпускане на
безвъзмездни средства и да следи за спазването
от страна на Получателя на безвъзмездната
помощ и Главния получател на условията на
съответното Споразумение за отпускане на
безвъзмездна помощ. Бенефициерът сътрудничи и предприема всички необходими и
уместни действия да гарантира, че Главният
получател, всички Подполучатели и доставчици сътрудничат с Глобалния фонд и неговите
агенти в извършването на такава оценка,
преглед, одит, проверка, удостоверяване на
достоверността, дейности за борба с измамите,
разследвания и др.
7.6. Право на достъп. За всяка Програма
Бенефициерът предприема всички уместни
и необходими действия, за да гарантира, че
Главният получател, всички Подполучатели,
както и всички трети страни осигуряват на
упълномощени представители на Глобалния
фонд, включително Офиса на Главния инспектор, агентите на Глобалния фонд, както
и на всяка друга трета страна, назначава от
Глобалния фонд, неограничен достъп по всяко
време до: (1) счетоводните документи и документите по Програмата, както и всякакви
други документи, свързани с Програмата,
включително, но не само, имейл кореспон-
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денция чрез достъп до пощенските сървъри,
архивиране и архивни медии и предоставяне
на информация за профила, пароли и ключове; (2) помещения на Главния получател и
който и да било от неговите Подполучатели,
където счетоводните документи и архиви по
Програмата се съхраняват или други дейности
по Програмата са или са били извършени; (3)
други обекти, където има свързана с Програмата документация или където са били
извършени други дейности; (4) всички служители на Главния получател и всички Подполучатели; и (5) всички компютри и носители
за съхранение на информация, които са или
са били използвани в хода на обработка или
съхранение на (а) информация за Програмата,
или (б) счетоводните документи и архиви,
включително предоставяне на информация за
профила, пароли и ключове. За всяка програма
Бенефициерът трябва да предприеме необходимите и уместни действия, за да гарантира,
че всеки договор с Подполучател, сключен
от Главния получател, включва правото на
неограничен достъп, съдържащо се в този
Раздел. За избягване на съмнения отказът на
правото на неограничен достъп, съдържащо
се в този Раздел, включително, но не само,
отказът на правото на неограничен достъп
на Офиса на Главния инспектор ще се счита
за нарушение на съответното Споразумение
за безвъзмездна помощ. За всяка Програма
Бенефициерът допълни телно предприема
всички уместни и необходими действия, за
да гарантира, че всяко Споразумение, сключено от Главния получател с трета страна,
не ограничава чрез мерки за поверителност
или по друг начин правото на Глобалния
фонд да упражнява в пълна степен правата,
провъзгласени тук, и че Бенефициерът или
Главният получател уведомява Глобалния
фонд веднага след като научи за извършено
такова ограничение.
7.7. Уведомление. За всяка Програма Бенефициерът или Главният получател, действащ от
името на Бенефициера, уведомява Глобалния
фонд своевременно в писмен вид за всеки
одит, разследване, проба, иск или съдебно
производство, отнасящи се до дейността на
Главния получател или някой от неговите
Подполучатели или Доставчици.
Член 8
Действия на Бенефициера
Освен ако не е посочено друго, Бенефициерът прави следните действия пред Глобалния
фонд за влизането в сила на Рамковото споразумение и всяко такова действие се счита,
че трябва да се повтори от Бенефициера,
когато на датата на ефективното влизане в
сила на всяко Потвърждение за безвъзмездна
помощ, извършено и представено по силата
на Рамковото споразумение:
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8.1. Правосубектност. Бенефициерът е
суверенна държава или структура с независима правосубектност, валидно съществуваща
съгласно законите на юрисдикцията, в която
е формирана.
8.2. Необходими правомощия. Бенефициерът, както и Главният получател, когато действа
от името на Бенефициера, разполага с всички
необходими правомощия и/или е бил надлежно
упълномощен чрез всички необходими за това
съгласия, действия, одобрения и разрешения
да предостави всяко Споразумение за безвъзмездна помощ и други документи, свързани
с него, и да извършва всички задължения
на Бенефициера по всяко Споразумение за
безвъзмездна помощ и всеки друг документ,
свързани с него. Извършването, доставката и
изпълнението от страна на Бенефициера на
всяко Споразумение за безвъзмездна помощ не
нарушава или противоречи на нито един приложим закон, нито една разпоредба на своите
конституционни документи, всяко решение на
който и да е съд или друг компетентен орган
или всяко договорно ограничение, обвързващо
или засягащо.
8. 3. За дъл жени я за обвързване. След
консултация с правната си защита Бенефициерът потвърждава, че (1) задължения на
Бенефициера съгласно всяко Споразумение за
безвъзмездна помощ представляват правните
му, валидни и обвързващи задължения, подлежащи на принудително изпълнение срещу
Бенефициера в съответствие с неговите условия; и (2) нищо по законите на Държавата
домакин не пречи на Бенефициера надлежно
да изпълнява задълженията си по всяко Споразумение за безвъзмездна помощ в съответствие с условията на договора, по-специално,
но не само, посочени в т. 7.5 и 7.6.
8.4. Спазване на законите. Всички съответни дейности на Бенефициера и на всеки
Главен получател, както на влизане в сила на
съответното Потвърждение на безвъзмездна
помощ, са експлоатирани в съответствие със
законодателството на Държавата домакин,
както и друго приложимо законодателство,
включително, но и не само, правото на интелектуална собственост. В допълнение Бенефициерът и всеки от Главните получатели
са напълно наясно, че съществуват закони,
които забраняват предоставянето на ресурси
и подкрепа за лица и организации, свързани
с тероризъм, и че Европейският съюз, правителството на САЩ и Съветът за сигурност на
ООН са публикували списъци, идентифициращи физически лица и организации, считани
за свързани с тероризма.
8.5. Без искове. За всяка Програма няма
никакви искове, разследвания или производства в процес или висящи или застрашаващи
Бенефициера или Главния получател, които,
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ако са определени като неблагоприятни, ще
имат огромен неблагоприятен ефект върху
капацитета на Бенефициера или на Главния
получател да изпълнява такава Програма.
8.6. Допълняемост. (Прилага се само в
случай, при който Бенефициерът е Държавата
домакин.) За всяка Програма безвъзмездните финансови средства са в допълнение
към средствата, които Държавата домакин
получава от външни и вътрешни източници
за осъществяване на дейностите, предвидени
в Потвърждението на безвъзмездна помощ; и
8.7. Недопускане на двойно финансиране.
За всяка Програма постигането на набелязаните цели може да бъде възможно само
благодарение на безвъзмездната помощ от
Глобалния фонд по силата на съответното
Споразумение за безвъзмездна помощ. За
всяка Програма нито един от Получателите
на безвъзмездната помощ, Главният получател или някой от неговите Подполучатели
не получават финансиране от друг източник,
който дублира безвъзмездните финансови
средства, осигурени по силата на съответното
Потвърждение на безвъзмездна помощ.
За всяка прог рама всек и док у мент за
заблуда от страна на Бенефициера, изброен
по-горе във въпросите, се счита за нарушение
и е основание за прекратяване на Споразумението за безвъзмездна помощ.
Член 9
Гаранции на Бенефициера
Във връзка с всяка Програма за периода
на изпълнение, посочен в Потвърждението
за безвъзмездна помощ, Бенефициерът се
съгласява и гарантира за следното:
9.1. Пълномощие. Всяко едно и всички лица,
изготвящи и доставящи документи, свързани
със Споразумението за безвъзмездна помощ
(включително, но не само, всяко изменение на
издаване на Споразумение), по време на такова изпълнение и доставка са били надлежно
упълномощени да представляват или по друг
начин да действат от името на Бенефициера
или според случая на Главния получател и
да предоставят тези документи.
9.2. Известие за съществени събития. Бенефициерът или Главният получател, действащ
от негово име, незабавно и писмено уведомява
Глобалния фонд за всеки иск, разследване
или съдебно производство, които, ако са с
неблагоприятен изход, биха могли да доведат
до съществен неблагоприятен ефект върху способността на Бенефициера, Главния получател
или на някой от неговите Подполучатели да
приложат Програмата или изпълняват някое
от другите си задължения по Споразумението
за безвъзмездна помощ.
9.3. Поведение на бизнеса. Бенефициерът
ще вземе и гарантира, че Главният получател
и всеки от неговите Подполучатели ще пред-
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приеме всички необходими и уместни действия, за да се запази, подновява и да държи
в пълна правна сила своето съществуване и
всички изброени права, лицензи и разрешителни, които могат да бъдат необходими за
изпълнението на дейностите по Програмата,
за които те са отговорни.
9.4. Спазването на законите. Бенефициерът
трябва да отговаря и да предприема всички
необходими и уместни действия, за да гарантира, че Главният получател и всеки от
неговите Подполучатели ще се съобразят със
законодателството на Държавата домакин и
други приложими закони, включително, но не
само, правото на интелектуалната собственост
при извършване на дейностите по Програмата.
9.5. Допълняемост. (Прилага се само в
случай, ако Бенефициерът е Държавата домакин.) За всяка Програма Бенефициерът или
Главният получател, действащ от негово име,
предприема всички необходими действия, за
да се гарантира, че представеното в раздел 8.6
продължава да е валидно по време на целия
период на изпълнение на тези програми.
9.6. Известие за допълнително финансиране. Бенефициерът или Главният получател, действащ от името на Получателя,
предоставя писмено известие на Глобалния
фонд за всяко допълнително финансиране,
получено от Бенефициера, Главния получател
или неговите Подполучатели, което може да
наложи коригиране на всяка Програма, за да
се гарантира, че представеното в раздел 8.7
продължава да е валидно по време на целия
период на изпълнение на такава Програма; и
9.7. Управление на Програмата. Бенефициерът предприема всички необходими и
уместни действия, които да гарантират, че
Главният получател:
(1) поддържа достатъчен брой квалифицирани и опитни кадри с висок стандарт на
морално-етичната цялост да ръководи изпълнението на Програмата;
(2) поддържа адекватна система за вътрешен
контрол, която ефективно следи за спазването
на изискванията на съответното Споразумение
за безвъзмездна помощ, включително, но и не
само, счетоводна система, която може правилно и бързо да записва всички трансакции
с ясни препратки към бюджета и работния
план на Програмата, както и крайния бенефициент или получателя;
(3) у п ра вл ява вси чк и т ра нсак ц ии със
и преводи към неговите Подполучатели и
Доставчици по прозрачен и добре документиран начин;
(4) гарантира, че безвъзмездни финансови
средства не се използват за подкрепа, финансиране или насърчаване на насилието, помощ
за тероризма дейности или свързани с тероризма дейности или да подкрепя финансово
организации, свързани с тероризма;
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(5) упражнява достатъчно контрол върху
своите Подполучатели, като наред с другото
пази активите по Програмата и осигурява
навременна и адекватна отчетност на документите, както и изготвя доклади, съгласно
Споразумението за безвъзмездна помощ и
договорите с Подполучателите; и
(6) осигурява и поддържа съхранение и
други удобства за използването на качеството
и гарантира адекватното функциониране на
съответните активи на Програмата.
Член 10
Смяна на главния получател; прекъсване;
прекратяване; изтичане на срока за изпълнение на Програмата
10.1. Смяна на Главния получател. За
всяка Програма, ако в даден момент Бенефициерът или Глобалният фонд заключи,
че Главният получател не е в състояние да
изпълнява ролята на Главен получател и да
извършва съответните отговорности правилно в рамките на съответното Споразумение
за безвъзмездна помощ или, ако по някаква
причина, Глобалният Фонд или Бенефицие
рът желае да прехвърли всички или някои от
отговорностите на Бенефициера или Главния
получател в рамките на съответното Споразумение за безвъзмездна помощ на друго лице,
което е в състояние и желае да приеме тези
отговорности, тогава това лице може да замести Бенефициера или Главния получател чрез
съответното Споразумение за безвъзмездна
помощ. Заместването се извършва при ред
и условия, уговорено между Глобалния фонд
и заместващото лице, наред с консултация с
НКК или според случая на РКК или РО. Бенефициерът предприема всички необходими
и уместни действия, които да гарантират, че
Главният получател и всеки от Подполучателите му сътрудничат изцяло на Глобалния
фонд и НКК или според случая на РКК или
РО за улесняване на прехвърлянето.
10.2. Прекъсване и прекратяване. За всяка
Програма Глобалният фонд трябва да има
право да прекъсне или прекрати съответното
Споразумение за безвъзмездна помощ изцяло
или частично при неизпълнение от страна
на Бенефициера или Главния получател на
някоя от разпоредбите на Споразумението за
безвъзмездна помощ или по някаква друга
причина, определена от Глобалния фонд, по
негово собствено усмотрение, след като Бенефициерът (или Главният получател, действащ
от името на Бенефициера) получи писмено
предизвестие. Всяка част от Споразумението
за безвъзмездна помощ, която не е прекъсната
или прекратена, остава в пълна сила.
10.3. Процедури при изтичане на периода
на изпълнение или преждевременно прекратяване. След изтичане на периода за изпълнение на програма или началото на пълно
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или частично прекратяване на Споразумение
за безвъзмездна помощ по някаква причина Бенефициерът или Главният получател,
действащ от името на Бенефициера, освен
ако Глобалният фонд се съгласява на друго
и всички други процедури, които могат да
бъдат поискани от него, ще:
(1) гарантира, че всички продукти за здравето, стоки, услуги и дейности, финансирани с
безвъзмездните финансови средства, включително тези, които са осигурени и изпълнявани
от Подполучателите, са изцяло платени не
по-късно от шест месеца след изтичането на
срока за прилагане или, в случай на предсрочно
прекратяване на съответното Споразумение
за безвъзмездна помощ, не по-късно от влизането в сила на това прекратяване;
(2) предоставя на Глобалния фонд краен
одиторски финансов отчет на Програмата
не по-късно от шест месеца след изтичането
на срока или при предсрочно прекратяване;
(3) в рамките на седем месеца от изтичането на неговия срок или предсрочно прекратяване ще върне на Глобалния фонд всички
безвъзмездни финансови средства, които не са
били похарчени от Бенефициера, от Главния
получател и Подполучателите за дейностите
по Програмата, както на датата на изтичане
на периода за изпълнение или датата на известието за прекратяване (ако е приложимо),
ако това е поискано от Глобалния фонд;
(4) в срок от три месеца след изтичане
на срока или предсрочно прекратяване предоставя на Глобалния фонд опис на всички
активи на Програмата, както и списък на
всички вземания (ако има такива), изключително съгласно съответното Споразумение за
безвъзмездна помощ; и
(5) представя план (изготвен след консултация с НКК или според случая РКК или на РО)
за използването на всички активи на Програмата и вземанията, посочени в подпараграф
(4) на този раздел, и такъв план подлежи на
крайно одобрение от Глобалния фонд.
10.4. Прехвърляне на активите на Програмата. След изтичане на периода за изпълнение
на Програмата или по-ранно прекратяване на
съответното Споразумение за безвъзмездна
помощ правото на собственост върху съответните активи на Програмата се прехвърля
или по друг начин се премахва в съответствие
с писмените указания на Глобалния фонд.
Член 11
Възстановяване; ограничаване на отговорността; обезщетение
11.1. Право на искане за възстановяване.
За всяка Програма, независимо от наличието или упражняването на каквито и да било
други средства за защита съгласно съответното Споразумение за безвъзмездна помощ,
Глобалният фонд може да изиска от Бенефи-
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циера или от Главния получател, действащ
от името на Бенефициера, да възстанови на
Глобалния фонд съответните безвъзмездни
финансови средства при някое от следните
обстоятелства:
(1) Искания са направени в съответствие с
приложимите разпоредби на Споразумението
за безвъзмездна помощ;
(2) Споразумението за безвъзмездна помощ
е прекратено или спряно;
(3) Налице е неизпълнение от страна на
Бенефициера или на Главния получател на
някоя от разпоредбите на Споразумението за
безвъзмездна помощ;
(4) Бенефициерът е направил материал с
невярно съдържание по отношение на каквито
и да е въпроси, свързани със Споразумението
за безвъзмездна помощ; или
(5) Глобалният фонд е изплатил въпросните
безвъзмездни средства на Бенефициера или
на Главния получател по погрешка.
11.2. Ограничаване на отговорността на
Глобалния фонд. За всяка Програма Глобалният фонд трябва да изпълни само задълженията си, които са изрично посочени в
съответното Споразумение за безвъзмездна
помощ. С изключение на тези задължения
Глобалният фонд за всяка Програма няма да
носи отговорност за НКК или според случая
за РКК или на РО (или един от нейните
членове), Бенефициера, Главния получател,
Подполучателите, всеки служител или всеки
изпълнител или доставчик, или всяко друго
физическо или юридическо лице по силата на
Споразумението за безвъзмездна помощ или
в резултат на изпълнението на Програмата,
каквото и да е то. Всяка или друга отговорност, която може да възникне в резултат на
изпълнение на Програмата, трябва да бъде
отговорност единствено на Бенефициера и/
или на Главния получател и Глобалният фонд
не поема отговорност за каквато и да е загуба или вреди на някое лице или имущество,
произтичащи от Програмата. Бенефициерът
признава и предприема всички необходими
и подходящи действия, за да се гарантира,
че Главният получател признава, че той не
изпълнява Програмата от името на Глобалния
фонд. Споразумението за безвъзмездна помощ
и всякакви плащания, направени по него, по
никакъв начин не могат да се тълкуват като
създаване на отношения на ръководител и
изпълнител, партньорство в законно съвместно предприятие между Глобалния фонд
и Бенефициера, Главния получател или всяко
друго лице, участващо в изпълнението на
Програмата. Бенефициерът не се представя
за изпълнител на Глобалния фонд и предприема всички уместни и необходими действия,
за да гарантира, че всеки един от: Главния
получател, Подполучателите и Доставчиците,
при никакви обстоятелства не се представят
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за изпълнители на Глобалния фонд и предприемат всички разумни предпазни мерки,
за да се избегне всякакво усещане, че такава
връзка съществува.
11.3. Обезщетение. Бенефициерът трябва да
защитава, предпазва и обезщетява Глобалния
фонд, неговите директори, ръководители и
служители и някой от агентите на Глобалния
фонд и изпълнители от и срещу (1) всеки и
всички загуби от Глобалния фонд, неговите
директори, ръководители и служители, и (2)
всякакви искове, задължения, дела, действия
(включително такси, плащания и хонорари
на адвоката), производство, щети, разходи
и задължения от всякакъв вид, които могат
да бъдат направени от Глобалния фонд или
срещу Глобалния фонд, неговите директори,
ръководители и служители от или от името
на всяко лице, поради, въз основа на или в
резултат на, произтичащи от (или които може
да се твърди, че произлизат от) действията или
бездействието на Бенефициера, на Главния
получател и някой от неговите представители, служители, Подполучатели, Доставчици,
синдици, правоприемници, пълномощници
или наследници.
Член 12
Разни
12.1. Доверено лице. Глобалният фонд и
Световната банка са сключили споразумение,
с което Световната банка се е съгласила, наред с другото, да служи като доверено лице
на Доверителния фонд. Всички задължения
на Глобалния фонд по Споразуменията за
безвъзмездна помощ са задължения на Глобалния фонд и Световната банка не носи
отговорност за задълженията на Глобалния
фонд по силата на такова Споразумение за
безвъзмездна помощ.
12.2. Привилегии и имунитети.
(1) За всяка Програма нищо във или свързано със Споразумението за безвъзмездна
помощ не може да се тълкува като отказ,
изричен или мълчалив, на привилегиите и
имунитетите, предоставени на Глобалния
фонд, по (а) международното право, включително международното конвенционално право,
всички международни конвенции, договори
или споразумения, (б) всеки от националните
закони, включително, но не само на Закона за
имунитета на международните организации
(22 Съединени Щати Код 288) на Съединените
американски щати, или (в) съгласно Споразумението за седалището между Глобалния
фонд и швейцарския Федерален съвет от
13 декември 2004 г.
(2) В случай че Бенефициерът е Държавата
домакин, в срок от три години, считано от
датата на ефективност на Рамковото споразумение, Бенефициерът предприема всички
уместни и необходими действия, за да гаран-

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

тира, че Глобалният фонд има привилегиите
и имунитетите, чрез (а) прилагането на съответното вътрешно законодателство, което
изрично предоставя на статута на Глобалния
фонд капацитет, привилегии и имунитет, еквивалентни на тези, ползвани от други международни организации в рамките на правните
системи на такива Държави домакини, и/
или (б) подписване и ратификация на „Споразумението за привилегиите и имунитетите
на Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария“, приета от Съвета на
Глобалния фонд.
12.3. Изменение или поправка. Освен в
случай на упражняване от страна на нейните
едностранни права или дискреционни правомощия, изрично предоставени по силата на
съответното Споразумение за безвъзмездна
помощ, нито едно изменение на такова Споразумение за безвъзмездна помощ не е валидно, освен ако не е в писмен вид и надлежно
подписано от съответната упълномощена
страна на представителите на Глобалния
фонд и Бенефициера (или Главния получател,
действащ от името на Бенефициера).
12.4. Разпространяване на информация.
За всяка Програма Бенефициерът признава и
е съгласен и предприема всички необходими
и уместни действия, за да се гарантира, че
Главният получател, всеки от Подполучателите и Доставчиците приемат и се съгласяват,
че Глобалният фонд има право свободно да
публикува или разпространява информация,
получена от изпълнението на Програмата,
включително, но не само, всякаква получена
информация или открита в раздел 7.6 и всички доклади, изготвени съгласно раздел 7.5,
без това да води до някакви задължения или
отговорност на Бенефициера, на Главния получател или някой от неговите Подполучатели
или Доставчици.
12.5. Неупражняване на права. Забавянето
при упражняването на права или пропуск
да се упражняват права, предпазни мерки
или средства за защита, които се полагат
на страните по силата на съответното Споразумение за безвъзмездна помощ по подразбиране, трябва да нарушава всяко такова
право, власт или средство за защита или да
се тълкува като отказ от него или мълчаливо
съгласие за такова неизпълнение; нито пък
действието на такава страна по отношение
на подразбирането или всяко неизпълнение
на мълчаливо съгласие засяга или накърнява
всяко право, власт или предпазна мярка при
следващ такъв случай.
12.6. Правоприемници. За всяка Програма
съответното Споразумение за безвъзмездна помощ е обвързващо за наследниците и
правоприемниците на Бенефициера, Спора-
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зумението за безвъзмездна помощ се счита,
че включва наследници и правоприемници
на Бенефициера. Въпреки това нищо в такова Споразумение за безвъзмездна помощ
не ще може да се възлага от Бенефициера
без предварителното писмено одобрение от
Глобалния фонд.
12.7. Арбитраж. Всеки спор, противоречие или иск, възникващи от или свързани
със Споразумението за безвъзмездна помощ
или неговото нарушаване, прекратяване или
недействителност, чийто срок не може да
бъде решен при извънсъдебните преговори, ще бъдат разрешавани окончателно от
арбитраж в съответствие с Комисията на
ООН за Международния търговски закон
във вида, в който е в сила към настоящия
момент. Глобалният фонд и Бенефициерът са
съгласни да бъдат обвързани от арбитражно
решение, постановено в съответствие с такъв
арбитраж като финално решаване на всеки
такъв спор, противоречие или иск. Органът
по назначаването на арбитър ще бъде Международният арбитражен съд на Международната търговско-промишлена палата. Броят на
арбитрите е трима. Мястото на арбитража
е Женева, Швейцари я. Езикът, който се
използва в арбитражни производства, е английски. За избягване на съмнения няма да
бъдат предоставени безвъзмездни финансови
средства на Бенефициера за заплащане или
финансиране на някои от разходите, които
биха могли да възникнат по друг начин като
резултат от или във връзка с каквито и да
е арбитражни производства, инициирани по
реда на този Раздел.
2493

ПОТВЪРЖДЕНИЕ

за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната
програма по туберкулоза“ между Глобалния
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария и Република България
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 2 март 2016 г. – ДВ, бр. 20
от 2016 г. Прилага се временно от датата на
подписването му – 1 октомври 2015 г.)
1. Настоящият документ считано от датата на последния подпис по-долу се издава и
представлява Потвърждение за безвъзмездна
помощ, както е наричан в Рамковото споразумение (в сила от 1.10.2015 г.), изменяно и
допълняно от време на време („Рамковото
споразумение“) между Глобалния фонд за
борба със СПИН, туберкулоза и малария
(„Глобалния фонд“) и Република България
(„Бенефициер“) по програмата, описана тук.

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

2. Настоящото Потвърждение за безвъзмездна помощ допълва, формира част от и
е обект на Рамковото споразумение. Всеки
термин, изписан с главна буква в настоящото
Потвърждение за безвъзмездна помощ, ще
носи значението, с което терминът е използван в Рамковото споразумение (включително
Правилника за отпускане на безвъзмездна
помощ на Глобалния фонд (2014). В случай
на несъответствие между Потвърждението за
безвъзмездна помощ и Рамковото споразумение (включително Правилника за отпускане
на безвъзмездна помощ на Глобалния фонд
(2014) условията на настоящото Потвърждение
за безвъзмездна помощ ще са определящи.
3. Глобалният фонд и Бенефициерът с настоящото потвърждават следното:
3.1.

Ст рана или Република България
район домакин

3.2.

(Заболяване) Туберкулоза
Компонент

3.3.

На и менова- Подобряване на устойчивостние на про- та на Националната програма
грамата
по туберкулоза

3.4.

Обозначение BGR-T-MoH
на безвъзмездната помощ

3.5.

Н о м е р н а 755
п о т в ъ рж д е нието за безвъзмездна
помощ

3.6.

Р а з м е р н а До 5 822 822,00 евро (пет
б е звъ зме зд- милиона осемстотин двайсет
ната помощ и две хиляди осемстотин
двайсет и две евро) или еквивалента на тази сума в
друга валута

3.7.

Период за из- От 1 октомври 2015 г. до
пълнение
30 септември 2018 г.

3.8.

О п р е д е л е н Министерство на здравеопазГл а в е н п о - ването на Република Бългалучател
рия, бул. Янко Сакъзов 26,
София 1504
Република България
На вниманието на:
Д-р Тонка Върлева
Д и р ек т о р н а Пр ог р а м и ,
финансирани от Глобалния
фонд за борба със СПИН,
туберкулоза и малария
Тел.: +359 2 9461 482
Факс: +359 2 9461 482
E-mail:
tvarleva@mh.government.bg

3.9.

Ф и н а н с о в а 1 януари – 31 декември
година на
Главния получател
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3.10. Местен пред- KPMG – България
ставител на бул. България 45, София 1404
Фонда
България
На вниманието на:
Ива Тодорова
Тел.: +359 2 9697300
Факс: +359 2 9697340
Email: itodorova@kpmg.bg
3.11. Г л о б а л е н
фонд (Информац ионни известия
за настоящото Потвърждение за безвъзмездна
помощ)

Глобален фонд за борба със
СПИН, туберкулоза и малария,
Шемин дьо Бландонет 8, 1214
Верние, Женева, Швейцария
На вниманието на:
Г-н Николас Канто
Регионален мениджър, Източна Европа и Централна
Азия
Отдел „Управление на безвъзмездна помощ“
Тел.: +41 58 791 1700
Факс: +41 58 791 1701
E -mai l: n icolas.cantau@
theglobulfund.org

4. Подробности за Програмата, програмните дейности и организацията, свързана с
тяхното изпълнение, са изложени в План I
(Комплексно описание на безвъзмездната помощ). Бенефициерът, действащ чрез Главния
получател, ще реализира програмата съгласно
подробния Програмен бюджет, съгласуван
с Глобалния фонд, и ще се придържа към
разпоредбите на „Насоки на Глобалния фонд
за бюджетиране на финансовата помощ и
годишен финансов доклад“ (2014, като са
изменяни от време на време), поместен на
интернет страницата на Глобалния фонд по
време на периода на изпълнение.
5. Глобалният фонд и Бенефициерът са съгласни следните изисквания да са приложими
за настоящото Потвърждение на безвъзмездна
помощ:
5.1. Не по-късно от 31 март 2016 г. Бенефициерът посредством Главния получател
ще представи на Глобалния фонд цялостна
стратегия за (1) преход от болнично лечение
към амбулаторни грижи и (2) мерките за
подобряване на придържането към лечението, придружени от остойностен оперативен
план с ясни срокове за изпълнение. Става
ясно, че като част от новата стратегия Бенефициерът, действащ посредством Главния
получател, ще осъществи пилотен проект
за лечение и проследяване на пациенти с
туберкулоза с участието на доставчиците на
Първична здравна помощ. Преди използването на средства от безвъзмездната помощ
за пилотния проект Бенефициерът, действащ
посредством Главния получател, трябва да
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представи пред Глобалния фонд за преглед и
одобрение подробна остойностена стратегия
за изпълнението на такъв пилотен проект.
5.2. Не по-късно от 31 декември 2016 г.
Бенефициерът, действащ посредством Главния
получател, ще представи на Глобалния фонд
план за устойчивост, разработен съвместно
с Националния координационен механизъм
(НКМ), Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието и Министерството на
труда и социалната политика на Република
България, във форма и съдържание, задоволителни за Глобалния фонд. Планът за
устойчивост ще засяга прехвърлянето към
правителството на България на следните
дейности, подпомогнати от Глобалния фонд:
(1) Доставка на здравни продукти и лабораторни консумативи.
(2) Доставка на медикаменти за лечение на
лекарствено резистентна туберкулоза (DR-TB).
(3) Външен контрол на качеството на лабораториите.
(4) Дейности сред ключовото население,
осъществявани с подкрепата на Глобалния
фонд, включително и дейности, реализирани
от организации на гражданското общество, и
(5) Разходи за човешки ресурси, подпомогнати от Глобалния фонд, включително
добавки към заплатите и стимули за задържане на работа, изплащани на медицински
и лабораторен персонал, както и на персонала, работещ на терен, предоставящ услуги,
финансирани от безвъзмездната помощ на
Глобалния фонд.
5.3. Съгласно Решение на Борда на Глобалния фонд № GF/B/DP4 Бенефициерът признава и се съгласява на парично задължение
и плащане на 15 % от общата сума на Бенефициера, възлизаща на приблизително USD
10 257 193, равняваща се на приблизително
USD 1 538 579, подлежащо на одобрение от
страна на Глобалния фонд относно придържането на Бенефициера към политиката на
Глобалния фонд, свързана със съфинансирането. Действието на Бенефициера посредством
Главния получател ще даде доказателства
на Глобалния фонд за придържането към
това изискване не по-късно от 31 декември
на всяка календарна година по време на
Периода на изпълнение.
5.4. По свое собствено усмотрение Глобалният фонд си запазва правото да изиска от
Бенефициера да накара Главния получател да
използва добре квалифициран посредник при
обществените поръчки за доставка на определен списък от здравни продукти, включително
фармацевтични продукти и медицинско оборудване, както и предоставянето на услуги от
съображения за качество, ефикасност и/или
съотношението качество – цена.
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5.5. Преди закупуването на медикаменти от
втора и трета линия за лечение на туберкулоза,
финансирано от Глобалния фонд, Бенефицие
рът, действащ посредством Главния получател,
ще предостави на Глобалния фонд във форма
и съдържание, приемливи за него, следното:
(1) А кт уален и подробен план за разпространението на лекарствено резистентна
туберкулоза, броя на засегнатите пациенти,
които трябва да бъдат подложени на лечение,
и националните ръководни насоки за програмно управление на лекарствено резистентната
туберкулоза, като и двете трябва да са разработени съвместно с технически партньор,
приемлив за Глобалния фонд.
(2) Списък с вида и количествата на лекарствата, които трябва да бъдат закупени
по Програмата за лечението на лекарствено
резистентната туберкулоза, отразяващ окончателната прогноза на получателя за програмния период, обхванат от Потвърждението за
безвъзмездна помощ; и
(3) За всяка молба за отпускане на средства, която включва средства за закупуването на лекарствени препарати за лечение на
лекарствено-резистентна туберкулоза, оценка
на разходите за лекарства, които трябва да
бъдат закупени посредством Комитет „Зелена светлина“ (КЗС)/Глобален механизъм за
лекарства за туберкулоза.
5.6. Бенефициерът, действащ посредством
Главния получател, ще си сътрудничи със
съответната служба на КЗС в усилията на
Комитета да предостави техническа подкрепа
на Главния получател по отношение на изпълнението, управлението и мониторинга на
услугите, свързани с лекарствено резистентната туберкулоза, предоставяни в страната, или
при необходимост от увеличаване на мащаба
на този тип услуги. Съответно Бенефициерът,
действащ посредством Главния получател,
ще бюджетира и ще упълномощи Глобалния
фонд да отпусне сума до максимума от USD
50 000 или по-ниска такава, която ще бъде
договорена с Комитет „Зелена светлина“ и
Глобалния фонд, всяка календарна година
за заплащане услугите на КЗС по време на
Периода на изпълнение.
5.7. Бенефициерът, действащ чрез Главния
получател, ще: (1) поддържа отдела „Специализирани донорски програми“ като отделно
звено към Министерството на здравеопазването, за да подпомага навременното управление, координиране, мониторинг и оценка
на Националните програми за превенция и
контрол на ХИВ и туберкулоза, подпомогнати
от Глобалния фонд; и (2) съобщава писмено
на Глобалния фонд за всяко предложение за
преструктуриране на Структурата за управление на програми, включително всички
съществени промени, като (i) управленската
структура, (ii) основния персонал, (iii) всеки
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договор за наемане на лице в Структурата
(включително и освобождаването на такова
лице) и (iv) задълженията на Структурата за
управление на програмите или промени в
длъжностните характеристики на персонала,
заедно със съответните основания за това, като
всички тези промени ще подлежат на писмено
одобрение от страна на Глобалния фонд.
5.8. Използването на средствата от безвъзмездната помощ от Бенефициера посредством
Главния получател за плащането на добавки
към трудовите възнаграждения на държавни
слу ж ители по програма, финансирана от
Глобалния фонд, ще се осъществява съгласно
бюджетната политика за разходи за човешки
ресурси, утвърдена от НКМ и одобрена от
Глобалния фонд.
6. Като допълнение към изложенията в
Рамковото споразумение (включително Правилника за отпускане на безвъзмездна помощ
на Глобалния фонд (2014) Бенефициерът, действащ посредством Главния получател, прави
съгласно настоящия документ допълнителни
изложения, както следва:
6.1. Бенефициерът и Главният получател,
действащ от името на Бенефициера, имат всички необходими правомощия, надлежно полагащи им се или дадени им посредством всички
необходими съгласия, действия, одобрения
или оторизации да изпълняват и предоставят
настоящото Потвърждение за безвъзмездна
помощ и да изпълняват всички задължения
на Бенефициера съгласно него. Изпълнението,
доставките и действията на Главния получател,
действащ от името на Бенефициера на настоящото Потвърждение за безвъзмездна помощ,
не нарушават и не са в разрез с приложимото
законодателство, разпоредбите на който и да е
от неговите конституционни документи, заповед
или решение на съда или друг компетентен
орган или каквото и да било договорно ограничение, обвързващо или засягащо Бенефициера
или Главния получател.
В уверение на гореизложеното Глобалният
фонд и Бенефициерът, действащ посредством
Главния получател, правят възможно настоящото Потвърждение за безвъзмездна помощ
да бъде изпълнявано и предоставяно чрез
техните надлежно оторизирани представители
от датата на последния подписал се по-долу.
Глобален фонд за борба Република България,
със СПИН, туберкулоза
действаща чрез
и малария:
Министерството на
Марк Елдън-Едингтън,
здравеопазването:
ръководител на отдел
Петър Москов,
„Управление на безвъз-
министър на
мездна помощ“
здравеопазването
Потвърдено от:
Мария Стоименова,
Павел Малинов,
заместник-председател
представител на гражна Националния коор-
данското общество в
динационен механизъм Националния координана Република България
ционен механизъм на

Република България
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ПЛАН I
КОМПЛЕКСНО ОПИСАНИЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ
Държава

Република България

Н а и м е н о в а - Подобряване на устойчивостта
н и е н а п р о - на Националната програма за
грамата
туберкулоза
Об о зн ачен ие BGR-T-MoH
на безвъзмездната помощ
Номер на без- 755
възмездната
помощ
Заболяване

Туберкулоза

Главен пол у- Министерство на здравеопазчател
ването на правителството на
Република България

А. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Допълнителна информация и същност
на Програмата
България е една от 18-те страни с висок
приоритет по отношение на туберкулозата в
Европейския регион на Световната здравна
организация (СЗО) и една от шестте страни
в Европейския съюз с докладвани повече от
20 случая на туберкулоза на 100 000 души население. През 2013 г. са открити 1932 случаи
на туберкулоза, т.е. 27 на 100 000 души население. По предварителни данни 1872 случая
на туберкулоза са регистрирани през 2014 г.,
което показва значителен спад на нивата от
2006 г. насам.
Национално проучване на лекарствената
резистентност, преведено през 2010 г., показва,
че мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB)
е открита в 2,1 % от новооткритите случаи
на туберкулоза и 11,1 % от преди лекуваните
случаи на туберкулоза.
Националната програма за туберкулоза
показва отлични резултати по отношение на
резултатите от лечението, достигащи 85 % за
положителна намазка, през последните 6 години. За кохорта 2012 г. нивото на успеваемост
на лечението за нова белодробна намазка/
или положителна култура, екстра-белодробна,
за повторно лечение на белодробни случаи е
било съответно 86 %, 90 %, 52 %. Нивото на
успеваемост при лечението на мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) е било 67 % за
кохорта 2011 г. на КЗС.
Туберкулозата, свързана с ХИВ, не е основен
проблем в България, където през 2013 г. 72 %
от установените случаи са били тествани за
ХИВ, като резултатът е отчел серопозитивни
болни от туберкулоза < 1 %. Всички пациенти с ХИВ и коинфекция с туберкулоза в
България се лекуват безплатно. Разходите за
лечението се поемат от Министерството на
здравеопазването.
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Същност на Програмата
Основният фокус на Програмата по Новия
механизъм за финансиране (NFM) е да се
установи ранна диагностика на случаите на
лекарствена резистентност сред ключовото
засегнато население (КЗН) със специален
акцент върху населението от ромски произход. Програмата цели да насърчи устойчива
обществена система на здравеопазване с
к ачес т вена д иа г нос т и к а на т у берк улоза,
превенция, лечение и грижи. Допълнителното финансиране за следващите три години
(1 октомври 2015 г. – 30 септември 2018 г.)
отразява националните приоритети, отразени в действащия Национален стратегически
план (2012 г. – 2015 г.) и проектопредложението за Национален стратегически план
(2016 г. – 2020 г.). Той обхваща високоприоритетните интервенции, за които има нужда от
допълнителна подкрепа от Глобалния фонд.
Програмата има за цел да откликне на
предизвикателствата на настоящия контрол
върху туберкулозата в България, включително: устойчивост на постигнатите резултати с
подкрепата на Глобалния фонд, преминаване
към метод за лечение на туберкулозата с
център върху пациента, грижи и превенция,
осигуряване на засилено откриване на нови
сл у чаи с у частието на неправителствени
организации и представители на ключовото
засегнато население, подобряване на придържането към лечение и укрепване на връзките
между услуги, управление и политики.
Програмата ще бъде осъществена от Министерството на здравеопазването като Главен
получател с ефективното сътрудничество на
широка мрежа от неправителствени организации, предоставящи услуги на терен в подкрепа
на достъпа до здравни грижи и предоставянето
на качествени услуги на ключовото население.
2. Цели, задачи и ключови интервенции
Цел: Да се намалят случаите на туберкулоза с 40 % през 2025 г. в сравнение с 2015 г.
Задачи:
Увеличаване на мащаба на висококачествените комплексни грижи за туберкулоза
с насоченост към пациента, превенция на
национално ниво и отговор на приоритетните предизвикателства пред контрола на
туберкулозата;
Насърчаване на използването на нови
инструменти за диагностика, интервенции,
стратегии и подобряване на научните изследвания и иновациите;
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Намаляване на предаването на туберкулоза
сред ключовото засегнато население: хората,
инжектиращи си наркотици, затворниците, в
контакт с туберкулоза, бездомните деца, бежанците и търсещите убежище, диабетиците,
хората, живеещи с ХИВ;
Подобряване на откриването на случаи на
туберкулоза и успеваемостта на лечението
сред ромското население.
Ключови интервенции:
Укрепване на откриването на нови случаи
и диагностициране чрез използването на бързи
тестове за туберкулоза;
Подобряване на времето за диагностициране и точността на тестовете за туберкулоза
посредством активно откриване на нови случаи
сред ромското население, хората, живеещи с
ХИВ, контактите с болните с туберкулоза,
мигрантите, децата в риск;
Осигуряване на придържане към лечението на туберкулоза и предоставяне на пряко
наблюдение на лечението;
Укрепване на сътрудничеството меж ду
системите за осигуряване на грижи за пациентите с ХИВ и тези за туберкулоза;
Покриване на нуждите от лекарствени
препарати за туберкулоза от вторa и трета
линия за пациенти с лекарствено резистентна
туберкулоза, допринасящи за качеството на
лечението;
Осигуряване на устойчиви услуги с насоченост към пациента, основаващи се на
управлението на извънболничните случаи и
подходяща подкрепа за пациента;
Намаляване на предаването на туберкулоза
в затворите посредством активен и регулярен
скрининг, както и мониторинг и оценка на
дейностите;
Укрепване на здравноинформационните
системи и мониторинг и оценка;
Подобряване на осведомеността за туберкулоза сред ключовото засегнато население.
3. Целеви групи/Бенефициенти
Хора, инжекционно употребяващи наркотици;
Хора, живеещи с ХИВ;
Лица, лишени от свобода;
Ромско население;
Диабетици;
Деца, живеещи на улицата;
Бездомните възрастни;
Бежанци и мигранти;
Пациенти с туберкулоза и лекарствено резистентна туберкулоза и хората в контакт с тях.

Да

Не

Не

Не

Не

Дължим текущ отчет за напредъка

Дължим текущ отчет за напредъка и
искане за отпускане на средства

Годишно финансово отчитане

Одиторски доклади

1
2
3

1

1

2

1

Не

Период: О ктомври 2015
– Декември 2016
Дата, на която е
дължим доклада: 31
Март 2017

Да

Период: Октомври 2015
– Декември 2016
Дата, на която е
дължим отчета: 28
Февруари 2017

Да

Да

Не

Не

Не

Да

България

България

България

България

ТБ И-3: Смъртност от туберкулоза (на100,000 души население)

ТБ И-4: Разпространение на мултирезистентна туберкулоза сред
случаите с туберкулоза без предходно лечение

ТБ И-Друго 1:Разпространение на мултирезистентна туберкулоза
сред случаите с туберкулоза с предходно лечение

Държава

ТБ И-2: Заболеваемост от туберкулоза (на 100,000 души
население)

Индикатор за резултат

2013

2013

2013

2013

Година

1,92

1,46

8,6

Национален
регистър на
пациентите с
туберкулоза
Национален
регистър на
пациентите с
туберкулоза
Национален
регистър на
пациентите с
туберкулоза

2015

26,2

Изискуема
категоризация
на данни

Да

Период: ЯнуариСептември 2018
Дата, на която е дължим
доклада: 31 Декември 2018

Да

Период: ЯнуариСемтември 2018
Дата, на която е дължим
отчета: 30 Ноември 2018

Не

Да

Юли 2018 Септември 2018

Национален
регистър на
пациентите с
туберкулоза

Източник

Не

Не

Не

Да

Януари 2018 Юни 2018

15 август 2016
г.

15 август 2016
г.

15 август 2016
г.

15 август 2016
г.

Дата, на
която е
дължим
отчет

8,3

1,43

1,84

24,9

2016

Държава

България

ТБ О-2б: Относителен дял на случаи с туберкулоза,
микробиологично потвърдени (с положително микроскопско и/или
културелно изследване, или бързи методи за диагностика), които
са излекувани или са завършили лечение (разделени по възраст
<15 г., 15 + и по пол)

1,2,3,4,5

83,70%

Стойност

2012

Година

Изходно ниво

Национален
регистър на
пациентите с
туберкулоза

Източник

Изискуема
категоризация
на данни

84%
(кохорта 2014 )

2015

15 август
2017 г.

15 август
2017 г.

15 август
2017 г.

15 август
2017 г.

Дата, на
която е
дължим
отчет

2016

2017

Дата, на
която е
дължим
отчет

8,1

1,4

1,76

23,7

Дата, на
която е
дължим
отчет

15 август
2018 г.

15 август
2018 г.

15 август
2018 г.

15 август
2018 г.

Дата, на
която е
дължим
отчет

88%
15 август
(кохорта 2016 )
2018 г.

2017

Целеви стойности

86%
15 август 2016
15 август
(кохорта
г.
2017 г.
2015 )

Дата, на
която е
дължим
отчет

МЗ

Целеви стойности

Увеличаване на висококачествената интегрирана и ориентирана към пациента с туберкулоза грижа и превенция в национален мащаб и отговор на приоритетните предизвикателства при контрола на туберкулозата
Популяризиране на употребата на нов диагностичен инструмент, интервенции, стратегии и повишаване на оперативните изследвания и иновации
Намаляване трансмисията на туберкулоза сред лицата, лишени от свобода
Намаляване трансмисията на туберкулоза сред ключовите уязвими групи: ИУН, контактни на пациенти с туберкулоза и бездомни деца, бежанци и търсещи убежище, диабетици, коинфектирани с туберкулоза и ХИВ
Подобряване разкриваемостта на случаите с туберкулоза и успеха от лечение сред ромска общност

8,8

1,4

2,1

29

Стойност

Изходно ниво

Да

Период: Януа риДекември 2017
Дата, на която е
дължим доклада: 31
Март 2018

Да

Период: ЯнуариДекември 2017
Дата, на която е
дължим отчета: 28
Февруари 2018

Да

Не

Юли 2017 Януари 2017 Декември
Юни 2017
2017

Главен получател:

Министерство на здравеопазването на РБ България

Български

90%
(кохорта
2017 )

2018

7,9

1,37

1,68

22,5

2018

Коментари

15 февруари
2019 г.

Дата, на
която е
дължим
отчет

Изходните данни се отнасят до относителния дял на успешно излекуваните случаи за
кохортата от 2012 г. на пациенти с туберкулоза за случаи с положително микроскопско и
културелно изследване, нови случаи и рецидиви. Регистрираните резултати ще се
отнасят до кохортата от 2014 г. през година 1 , кохортата от 2015 г. през година 2 и
кохортата от 2016 г. през Година 3. Индикаторът ще бъде измерен чрез индивидуалните
данни в Националния регистър на пациентите с туберкулоза, събиран от Националната
програма за превенция и контрол на туберкулозата. Въпреки това, резултатите за 2018 г.
ще бъдат съгласно редовния за страната доклад, изпращан до СЗО.

Коментари

Няма планове за осъществяване на специално проучване. Ето защо ще бъдат използвани
15 февруари най-добрите налични данни от Националния регистър на пациентите с туберкулоза,
състоящи се от данни от всички лечебни заведения за лечение на туберкулоза и всички
2019 г.
места за лишаване от свобода.

Няма планове за осъществяване на специално проучване. Ето защо ще бъдат използвани
най-добрите налични данни от Националния регистър на пациентите с туберкулоза,
15 февруари състоящи се от данни от всички лечебни заведения за диагностика и лечение на
2019 г.
туберкулоза и всички места за лишаване от свобода.

Източник за изходните данни: СЗО Годишен доклад за туберкулозата, 2013
г.Определянето на целевите стойности е на основата на процента смъртност на 100 000
15 февруари души население: 4,3% е стъпката за годишно намаление, базиращо се на тенденцията за
2019 г.
периода 2003-2013 г. Източник на данни за доклад: СЗО Годишен доклад за
туберкулозата

Източник за изходните данни: СЗО Годишен доклад за туберкулозата, 2013 г.
Определянето на целевите стойности е на основата на процент на заболеваемост на 100
15 февруари 000 души население: 4,91% е стъпката за годишно намаление, базиращо се на
тенденцията
за периода 2003-2013 г. Източник на данни за доклад: СЗО Доклад за
2019 г.
туберкулозата в света. Въпреки това, резултатите за 2018 г. ще бъдат съгласно редовния
за страната доклад, изпращан до СЗО.

Дата, на
която е
дължим
отчет

ВЕСТНИК

Индикатор за резултат

Компоненти:
1
2
3
4
5
6

Не

Не

Не

Да

Юли 2016 Декември
2016

Да се намали заболеваемостта от туберкулоза с 40% през 2025 г. в сравнение с 2015 г.
Да се намали смъртността, причинена от туберкулоза с 40% през 2025 г. в сравнение с 2015 г.

Г. Програмни компоненти и индикатори за резултат

Цели:

В. Основни цели на програмата и индикатори за въздействие

Не

Не

Не

Октомври
2015 Декември
2015

Период 1

Период

Януари 2016
- Юни 2016

6

Честота на докладване (Месеци):

Б. Периоди на отчитане

Януари-Декември

Годишен цикъл на докладване:

2015

Октомври

Начална година на периода:

Туберкулоза

РБ България

Начален месец на периода:

Заболяване:

Държава:

A.Информация за програмата

Рамка с индикатори за години

ДЪРЖАВЕН

Свързан с
целта/целите

34

Свързан с
целта/целите

С Т Р.
БРОЙ 29

България

България

ТБ И-4: Разпространение на мултирезистентна туберкулоза сред
случаите с туберкулоза без предходно лечение

ТБ И-Друго 1:Разпространение на мултирезистентна туберкулоза
сред случаите с туберкулоза с предходно лечение

България

България

ТБ О-1а: Относителен дял на съобщените случаи на туберкулоза
- всички форми - с положително микроскопско и/или културелно
изследване и клинично диагностицираните случаи, новите и
рецидивите на 100,000 души население (разделени по възраст
<15, 15 +, пол и ХИВ статус)

ТБ О-1б: Относителен дял на съобщените случаи на туберкулоза
нови случаи и рецидиви, с положително микроскопско и/или
културелно изследване на 100,000 души население (разделени
по възраст <15, 15 + и по пол)

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

МЗ

МЗ

МЗ

DOTS-2a: Процент на случаи на туберкулоза, всички
форми, микробиологично потвърдени и клинично
диагностицирани, успешно лекувани (излекувани и
завършили лечение) сред всички случаи на туберкулоза,
регистрирани за лечение през определен период

DOTS-3: Процент на лаборатории с успешна външна
оценка на качеството за директна микроскопия сред общия
брой лаборатории, които извършват директна микроскопия
през отчетния период

DOTS-6: Брой случаи на туберкулоза (всички форми),
открити сред ключови уязвими групи/групи във висок риск

Индикатор за извършена дейност/Покритие

Отговорен
главен
получател

МЗ

МЗ

DOTS-1б: Брой на съобщените случаи на туберкулоза с
положително микроскопско и/или културелно изследване нови случаи и рецидиви

Модул 2

Национален
регистър на
пациентите с
туберкулоза

регистър на
пациентите с
туберкулоза

8,6

1,46

15 август 2016
г.

15 август 2016
г.

8,3

1,43

15 август
2017 г.

15 август
2017 г.

Национално

Национално

Национално

Национално

Национално

Национално

1932

73

116

30

30

2 280

1 916

988

1930

3,8%

100,0%

84,0%

%

Мултирезистентна туберкулоза

Без
натрупване

Без
натрупване

Без
натрупване

Без
натрупване

Без
натрупване

Без
натрупване

Географска
Съставна
област (ако е Натрупване
част е на
за Годишни
на поддруг
национално Финансови
индикатор
Решения
равнище,
Числител
(ако е
(AFD)
моля уточнете
приложимо)
в 'Коментари')
Знаменател

Моля
изберете…

DOTS-1a

Моля
изберете…

Моля
изберете…

Моля
изберете…

Моля
изберете…

%

Година

Изходно ниво

2013

2013

2013

2012

2013

2013

Година

Изходно ниво

Превенция и грижа за пациенти с туберкулоза

Географска
Съставна
област (ако е Натрупване
част е на
за Годишни
на поддруг
национално Финансови
Числител
индикатор
Решения
равнище,
(ако е
(AFD)
моля уточнете
приложимо)
Знаменател
в 'Коментари')
Източник

Източник

Национален
регистър на
пациентите с
туберкулоза и
информационна
система на подполучателите

Национален
регистър на
пациентите с
туберкулоза и
информационна
система на подполучателите

Моля уточнете Доклади,
Изследвания, Анкети
и т.н.

Национален регистър
на пациентите с
туберкулоза

Национален регистър
на пациентите с
туберкулоза

Изискуема
категоризация на данни

Ключови уязвими
групи/групи във висок
риск

Пол, Резултат от ХИВ
тест, Възраст

Пол, Възраст

Пол, Резултат от ХИВ
тест, Възраст

Знаменател

Числител

%

%

Не е
приложимо

Не е
приложимо

Период 1

Не е
приложимо

Не е
приложимо

Не е
приложимо

Не е
приложимо

Знаменател

Числител

Знаменател

Числител

12,21

23,80

4,0%

100%

84,2%

%

%

Знаменател

Числител

2016

Дата, на
която е
дължим
отчет

11,57

22,56

15 август
2017 г.

15 август
2017 г.

4,0%

40%

84,9%

%

%

Знаменател

Числител

Числител

%

5%

40%

86%

%

Знаменател

Числител

%

Януари 2017 - Юни 2017

819

41

79

30

12

868

746

398

819

Знаменател

Целеви стойности

5,1%

60%

85,0%

%

Януари 2017 - Юни 2017

Целеви стойности

Юли 2016 - Декември 2016

778

40

132

30

18

915

778

421

778

Знаменател

Числител

Юли 2016 - Декември 2016

Дата, на
която е
дължим
отчет

15 август
2018 г.

15 август
2018 г.

15 август
2018 г.

15 август
2018 г.

5,3%

60%

86%

%

Знаменател

Числител

%

Юли 2017 - Декември 2017

738

39

146

30

18

867

746

399

738

Знаменател

Числител

Юли 2017 - Декември 2017

Числител

6%

40%

87%

%

Знаменател

Числител

%

Януари 2018 - Юни 2018

739

42

88

30

12

822

715

377

739

Знаменател

Числител

6%

60%

87%

%

Знаменател

Числител

%

Юли 2018 - Септември
2018

737

43

162

30

18

822

715

378

737

Знаменател

Коментари

Стойностите на изходните данни отразяват относителния дял на успешно излекуваните
случаи на пациенти с мултирезистентна туберкулоза за кохортата от 2011 г. От 55
пациенти с мултирезистентна туберкулоза започнали лечение, 30 са били излекувани
или са завършили лечение. От регистърът на пациенти с мултирезистентна туберкулоза
позволява съобщаването по пол и възраст. Въпреки това, резултатите за 2018 г. ще бъда
съгласно редовния за страната доклад, изпращан до СЗО.

С въвеждането на Gene X-pert се очаква подобряване на микробиологичната
диагностика на случаите с туберкулоза. Целевите стойности са определени на базата на
приблизителния брой потвърдени случаи на туберкулоза с положително микроскопско
и/или културелно изследване, отбелязани през съответната година. Източникът на данни
за населението на страната е Евростат. Въпреки това, резултатите за 2018 г. ще бъдат
съгласно редовния за страната доклад, изпращан до СЗО.

Целевите стойности са определени на базата на приблизителната оценка на СЗО за
броя заболели от туберкулоза през 2013 г. (СЗО Годишен доклад за туберкулозата 2014
г.) с годишен спад от 5.22% между 2003 и 2013 г. Този индикатор ще включва данни от
всички сектори включително пенитенциарната система. Източникът на данни за
населението на страната е Евростат. Въпреки това, резултатите за 2018 г. ще бъдат
съгласно редовния за страната доклад, изпращан до СЗО.

Изходните данни се отнасят до относителния дял на успешно излекуваните случаи за
кохортата от 2012 г. на пациенти с туберкулоза за случаи с положително микроскопско и
културелно изследване, нови случаи и рецидиви. Регистрираните резултати ще се
отнасят до кохортата от 2014 г. през година 1 , кохортата от 2015 г. през година 2 и
кохортата от 2016 г. през Година 3. Индикаторът ще бъде измерен чрез индивидуалните
данни в Националния регистър на пациентите с туберкулоза, събиран от Националната
програма за превенция и контрол на туберкулозата. Въпреки това, резултатите за 2018 г.
ще бъдат съгласно редовния за страната доклад, изпращан до СЗО.

Коментари

Числител: Брой предишно лекувани случаи на туберкулоза с ТЛЧ резултат едновременно за изониазид и рифампицин по време на периода на
оценяване.

Коментари

Данните са докладвани от НПО под-получатели, работещи с роми, ИУН, бежанци и мигранти, деца на улицата и хора без подслон. Данните са
събирани от НПО под-получатели и са верифицирани от DOTS сестри.

Данните в изходното ниво са само за лица, лишени от свобода, деца, мигранти, бежанци и роми. Данните от 2016-2018 г. са докладвани от НПО,
под-получатели, работещи с контактни на пациенти с туберкулоза и мултирезистентна туберкулоза, лица, лишени от свобода, роми, ХЖХИВ,
ИУН, бежанци и мигранти, диабетици, деца на улицата и хора без подслон. Данните са събирани от НПО под-получатели и са верифицирани от
DOTS сестри. Информационната система на под-получателите ще бъде свързана с информационната система на лечебните заведения по
туберкулоза през октомври 2015 г.

България е въвела всичките три елемента на Външна оценка на качеството за директна микроскопия: 1) панелно тестване на полугодие, 2)
оценка с посещения на място веднъж годишно; и 3) сляпо препрочитане веднъж годишно. Изходните данни за 2013 г. бяха 90.9% задоволително
представили се на сляпото препрочитане. От три участвали лаборатории, две лаборатории са имали фалшиво позитивни грешки и една
лаборатория е имала фалшиво негативна грешка.

Изходните данни се отнасят до относителния дял на успешно лекуваните пациенти с туберкулоза за кохортата от 2012 г. Докладваните резултати
ще се отнасят до кохортата от 2014 г. през Година 1, кохортата от 2015 г. през Година 2 и кохортата от 2016 г. през Година 3.
Индикаторът ще бъде измерван чрез индивидуалните данни в Националния регистър на пациентите с туберкулоза, събирани от Националната
програма по превенция и контрол на туберкулозата. Деноминаторът за 2015 г. е всички нови регистрирани случаи на туберкулоза за лечение през
2013 г. Спад от 5.22%, основаващ се на средноаритметичния спад между 2003 г. и 2013 г.

Допускане при определянето на целевите стойности: случаите на туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно изследване
представляват 51% от всички форми на туберкулоза.

Допускане при определянето на целевите стойности: Годишен спад от 5.22%, основаващ се на средноаритметичния спад между 2003 г. и 2013 г.
(периодът, в който Глобалния фонд допринася за националния отговор). Индикаторът включва всички ключови групи, описани в индикатор DOTS6, включително случаите от пенитенциарната система.

15 февруари
2019 г.

15 февруари
2019 г.

15 февруари
2019 г.

15 февруари
2019 г.

Дата, на
която е
дължим
отчет

Няма планове за осъществяване на специално проучване. Ето защо ще бъдат използвани
15 февруари най-добрите налични данни от Националния регистър на пациентите с туберкулоза,
състоящи се от данни от всички лечебни заведения за лечение на туберкулоза и всички
2019 г.
места за лишаване от свобода.

15 февруари състоящи се от данни от всички лечебни заведения за диагностика и лечение на
2019 г.
туберкулоза и всички места за лишаване от свобода.

Юли 2018 - Септември
2018

80%
(кохорта
2016 )

10,4

20,26

90%
(кохорта
2017 )

7,9

1,37

2018

Януари 2018 - Юни 2018

75%
15 август
(кохорта 2015 ) 2018 г.

10,97

21,38

88%
15 август
(кохорта 2016 )
2018 г.

2017

Целеви стойности

73%
15 август 2016
15 август
(кохорта
г.
2017 г.
2014 )

15 август 2016
г.

15 август 2016
г.

Януари 2016 - Юни 2016

865

35

71

30

12

916

778

420

865

Знаменател

Числител

Дата, на
която е
дължим
отчет

86%
15 август 2016
15 август
(кохорта
г.
2017 г.
2015 )

Януари 2016 - Юни 2016

70%
(кохорта 2013 )

Октомври 2015 - Декември
2015

1 733

70

143

30

30

1 932

1 626

887

1 733

Знаменател

Числител

2015

84%
(кохорта 2014 )

Октомври 2015 - Декември
2015

Изискуема
категоризация
на данни

Период 1

Национален
регистър на
пациентите с
туберкулоза

Национален
регистър на
пациентите с
туберкулоза

Национален
регистър на
пациентите с
туберкулоза

Национален
регистър на
пациентите с
туберкулоза

Източник

Изискуема
категоризация на данни

2011

2013

2013

2012

Година

Национален регистър
на пациентите с
туберкулоза

55

13,6

26,5

83,70%

Стойност

Изходно ниво

8,1

1,4

ВЕСТНИК

DOTS-7c: Процент на съобщените случаи на туберкулоза,
всички форми от извънпрограмни доставчици на услуги изпращания от общността

МЗ

Отговорен
главен
получател

DOTS-1a: Брой на съобщените случаи всички форми на
туберкулоза - нови случаи и рецидиви - с положително
микроскопски и/или културелно изследване и клинично
диагностицирани

Индикатор за извършена дейност/Покритие

Модул 1

България

България

ТБ О-2б: Относителен дял на случаи с туберкулоза,
микробиологично потвърдени (с положително микроскопско и/или
културелно изследване, или бързи методи за диагностика), които
са излекувани или са завършили лечение (разделени по възраст
<15 г., 15 + и по пол)

TB O-4: Относителен дял на успешно лекуваните случаи с
мултирезистентна туберкулоза: Процент на успешно
излекуваните случаи на потвърдена резистентна туберкулоза
(рифампицин резистентна туберкулоза и/или мултирезистентна
туберкулоза) (разделени по възраст <15, 15 + и по пол)

Държава

Индикатор за резултат

Д. Модули

2013

2013

ДЪРЖАВЕН

1,2,3,4,5

8,8

1,4

Увеличаване на висококачествената интегрирана и ориентирана към пациента с туберкулоза грижа и превенция в национален мащаб и отговор на приоритетните предизвикателства при контрола на туберкулозата
Популяризиране на употребата на нов диагностичен инструмент, интервенции, стратегии и повишаване на оперативните изследвания и иновации
Намаляване трансмисията на туберкулоза сред лицата, лишени от свобода
Намаляване трансмисията на туберкулоза сред ключовите уязвими групи: ИУН, контактни на пациенти с туберкулоза и бездомни деца, бежанци и търсещи убежище, диабетици, коинфектирани с туберкулоза и ХИВ
Подобряване разкриваемостта на случаите с туберкулоза и успеха от лечение сред ромска общност

Свързан с
целта/целите

Компоненти:
1
2
3
4
5
6

Г. Програмни компоненти и индикатори за резултат

1

1

БРОЙ 29
С Т Р. 3 5

Отговорен
главен
получател

МЗ

МиО-1: Процент от здравните информационни системи или
други регулярно докладващи звена, изпращащи
периодични отчети съгласно националните указания

МЗ

МЗ

МЗ
Отговорен
главен
получател

МЗ

Отговорен
главен
получател
МЗ
Отговорен
главен
получател

МЗ

Отговорен
главен
получател
МЗ

МЗ

МЗ
Отговорен
главен
получател
МЗ

Национално

Без
натрупване

Без
натрупване

Без
Без
натрупване
натрупване

Без
натрупване

Без
натрупване

натрупване

Натрупване
за Годишни
Финансови
Решения
(AFD)
Без

132

27

55

132

19

0

109

Знаменател
27

19
Числител

Натрупване
Без
за
Годишни
натрупване
Финансови
Решения
Без
(AFD)
натрупване

1393

Знаменател

Числител
55

19

3,8%

%

82,6%

Без
натрупване

Здравни информационни системи и МиО

0,0%
100,0%
%

72,1%

%

0,0%

0,0%

82,6%

%

Моля
изберете…

Национално

Без
натрупване

30

30

Географска
Съставна
област (ако е Натрупване
част е на
за Годишни
на поддруг
национално Финансови
индикатор
Числител
Решения
равнище,
(ако е
(AFD)
моля уточнете
приложимо)
Знаменател
в 'Коментари')

100,0%

%

Пол, Резултат от ХИВ
тест, Възраст
Ключови
уязвими
групи/групи във висок
риск

Ключови уязвими
групи/групи във висок
риск
Пол, Възраст

Не е
приложимо
Не е
приложимо

приложимо

Не е
приложимо

Не е
приложимо

Период 1

Числител

Пол, Възраст

Пол, Възраст

%

Период 1

Числител

Период 1

Знаменател

%

Година

Изходно ниво

2013

Административни
записи

Източник

Изискуема
категоризация на данни
Знаменател

Числител

Период 1

Знаменател

%

%

Източник
Моля уточнете Доклади,
Изследвания, Анкети
и т.н.
Административни
записи

Година

Изходно ниво
2013

%
Източник
Знаменател
Административни
записи
Моля уточнете Доклади,
Период 1
Изследвания, Анкети
Изискуема
и т.н.
категоризация на данни Числител

Числител

Изискуема
категоризация на данни Числител
Моля уточнете Доклади,
%
ИзточникАнкети
Изследвания,
Период 1
Изискуема
Знаменател
и т.н.
категоризация на данни

Моля уточнете Доклади,
Изследвания, Анкети
и т.н.

Изискуема
Моля уточнете
Национален
регистър
категоризация на данни
Доклади, с
на пациентите
Изследвания,
Анкети
Източник
туберкулоза
и т.н.

Моля уточнете Доклади,
Изследвания, Анкети
и т.н.

Национален регистър
на пациентите с
Период 1
Изискуема
туберкулоза
категоризация на данни
Национален регистър
Пол, Възраст,
на пациентите
Диагнстициране/определ Числител
%
Източник с
туберкулоза
яне на случая
Знаменател

Национален регистър
на пациентите с
туберкулоза

Национален регистър
Национален
регистър
Пол, Възраст,
на пациентите
с
натуберкулоза
пациентите с
Диагнстициране/определ
туберкулоза
яне на случая

Национален регистър
на пациентите с
туберкулоза

Национален регистър
на пациентите с
туберкулоза

Национален
регистър
Пол, Възраст,
Източник
на пациентите с
Диагнстициране/определ
Знаменател
туберкулоза
яне на случая

Изискуема
категоризация на данни

Моля
уточнете Национален
Период 1 Не е
Доклади,на
регистър
Изискуема
Изследвания,
Анкети
приложимо
пациентите
с
категоризация на данни
Не е
Числител
и т.н.
туберкулоза
и
приложимо
Източник
%
информационна
Знаменател
система на подполучателите
Национален
Не е
регистър на
приложимо
Ключови уязвими
пациентите с
групи/групи във висок
туберкулоза и
риск
информационна
Национален
система нарегистър
подна
пациентите с
Период 1
получателите
Изискуема
туберкулоза
категоризация на данни
Национален
Числител
регистър
на
Източник
%
пациентите с
Знаменател
Не е
туберкулоза и
приложимо
информационна
система на подполучателите
Национален регистър
на пациентите с
Пол, Възраст
Национален
регистър
туберкулоза
на пациентите с
туберкулоза

пациентите с
туберкулоза и
Национален
регистър
информационна
на
пациентите
система
на под-сМоля
уточнете
туберкулоза
получателите
Доклади,
Изследвания, Анкети
Национален
и т.н.
регистър на
пациентите с
туберкулоза и
Национален
информационна
Национален
регистър
регистър
на с
система
на подна
пациентите
пациентите
получателите
туберкулозас
туберкулоза и
информационна
система на подполучателите

Година

Изходно ниво
2013
Година

Изходно ниво

2013

20112013
(кохорта)
Година

Изходно ниво

2013

2013
Година

Изходно ниво
2011 (кохорта)

2013

2011 (кохорта)
2013

2013

2013

Година
2013

Изходно ниво

2013

2013

2013

Година

Изходно ниво
2013

2013

2013
Година

3,8%
%

Изходно ниво

2013

2012

2013

2013

2013

Национално
72,1%
Географска
1932
област (ако е Натрупване
Туберкулоза/ХИВ
за Годишни
на подФинансови
национално
Географска
861
Числител
Решения
равнище,
област (ако е Натрупване
Без
(AFD)
моля
Национално
100,0%
за
Годишни
науточнете
под%
натрупване
внационално
'Коментари') Финансови Знаменател
861
Решения
равнище,
Числител
(AFD)
моля уточнете
%
30
вЗдравни
'Коментари')
информационни
системи и МиО
Знаменател
Моля
Без
Национално
100,0%
изберете…
натрупване
1393
Географска
30
Съставна
област (ако е Натрупване
Моля
Без
част
е на
Национално
72,1%
за
Годишни
на подизберете…
натрупване
друг
1932
национално Финансови
индикатор
Числител
Решения
равнище,
(ако е
(AFD)
моля уточнете
%
приложимо)
Знаменател
в 'Коментари')
861
Моля
Без
Национално
100,0%
изберете…
натрупване
861
30
Моля
Без
Национално
100,0%
изберете…
натрупване
30
Здравни информационни системи
и МиО

Моля
изберете…
Съставна
част е на
друг
индикатор
Съставна
(ако
Моля
част
е ена
приложимо)
изберете…
друг
индикатор
(ако е
приложимо)

2013

2013

100,0%

27
109
Без
натрупване
Мултирезистентна туберкулоза
Без
82,6%
натрупване

Без
Национално Туберкулоза/ХИВ
натрупване
1932
Географска
Съставна
област (ако е Натрупване
0
част е на
за Годишни
на поддруг
861
национално Финансови
индикатор
Моля
Без
Решения
равнище,
Национално
(ако
е
Числител
изберете… моля уточнете натрупване
(AFD)
861
приложимо)
в 'Коментари')
Знаменател
55
1393

Моля
изберете…

84,0%

3,8%

100,0%

Мултирезистентна туберкулоза

116

Туберкулоза/ХИВ 0

Географска
Съставна
област (ако е
Моля
част
е на
Национално
на подизберете…
друг
национално
индикатор
равнище,
(ако
Моляе
моля
уточнете
Национално
приложимо)
изберете…
в 'Коментари')

Моля
изберете…

Национално
Национално

Моля
Моля
изберете…
изберете…

Национално

МЗ
МЗ

Моля
изберете…

Моля
Национално
изберете…
Моля
Национално
изберете… Географска
Съставна
област (ако е
част е на
на поддруг
национално
индикатор
равнище,
(ако е
моля уточнете
Моля
приложимо)
Национално
изберете… в 'Коментари')

Национално

МЗ

2 280

1932
116

1 916

73

30

30

988

Мултирезистентна туберкулоза

Без
натрупване
Без
натрупване
Без
натрупване

Без
натрупване
Без
натрупване
Без
натрупване

109
Национално
Географска
Съставна
област (ако е Натрупване
Без
Моля
част
е на
Национално
за
Годишни
на поднатрупване
изберете…
друг
национално Финансови
индикатор
Решения
равнище,
Числител
(ако е
132
(AFD)
моля уточнете
73
приложимо)
в 'Коментари')
Знаменател
Без
Моля
Национално
натрупване
изберете…
1932

DOTS-1a

Моля
изберете…

Индикатор за извършена дейност/Покритие

Модул 4

Туберкулоза/ХИВ-3: Процент на ХИВ-серопозитивните
пациенти, които са били скринирани за туберкулоза в
заведенията за лечение и грижи за ХИВ
МиО-1: Процент от здравните информационни системи или
други регулярно докладващи звена, изпращащи
периодични отчети съгласно националните указания

МиО-1:
от здравните информационни системи или
МодулПроцент
4
други регулярно докладващи звена, изпращащи
периодични отчети съгласно националните указания
Туберкулоза/ХИВ-1: Процент на пациентите с туберкулоза,
на които е направен тест за ХИВ, регистрирани в
Националния
регистър
на пациентите
с туберкулоза
Индикатор
за извършена
дейност/Покритие

Индикатор за извършена дейност/Покритие
Туберкулоза/ХИВ-3: Процент на ХИВ-серопозитивните
пациенти, които са били скринирани за туберкулоза в
заведенията
за лечение
и грижи за
ХИВ
Индикатор
за извършена
дейност/Покритие

Национално

Национално

Национално

Национално

Географска
30
Съставна
област (ако е Натрупване
част е на
за Годишни
на подМоля
Без
друг
73
Национално
Финансови
национално
изберете…
натрупване
индикатор
Без
Моля
30
Решения
равнище,
Числител
Национално
(ако е
изберете…
(AFD)
моля уточнете натрупване
приложимо)
1932
в 'Коментари')
Знаменател

Моля
изберете…
Моля
изберете…
DOTS-1a

Национално

Национално

84,2%

4,0%

100%

%

4,0%

90%

4,0%

%

2,5%

90%

%

80%

%

80%

%

2,5%
100,0%

40%

%

4,0%

92%

4,0%

%

2,3%

2,3%

92%

%

90%

%

90%

%

2,3%
100,0%

516
Числител

Януари 2016 - Юни 2016

865

778

Числител
516
Знаменател

Януари
516 2016 - Юни 2016

865

778

Знаменател

Числител

Януари
20 2016 - Юни 2016

23

79

20

73

Знаменател
23

20
Числител

Януари
79 2016 - Юни 2016

23
73

865

Числител
79
35
Знаменател

92%
Януари 2016 - Юни
2016

73

71

865
Знаменател

30
Числител

35

84,9%

4,0%

40%

Януари 2016 - Юни 2016

12

916

865
71

778

35

30

12

420

%
100%

100%

100,0%

%

30

30

Знаменател

Числител

100%

%

Октомври 2015 - Декември
2015

30

1 30
051

Знаменател
1 051

1 733
Числител

Октомври 2015 - Декември
80%
2015

1 388
30

Числител
30
Знаменател

%
100%

100%

100,0%

%

15

15

Знаменател

Числител

100%

%

Януари 2016 - Юни 2016

15

516
15

Знаменател
516

90%
Януари 2016 - Юни
2016

865
Числител

778
15

Числител
15
Знаменател

100,0%
Октомври 2015 - 100,0%
Декември
%
%
Януари 2016 - Юни 2016
Знаменател
Знаменател
1 051 2015
516

1 051
Числител

Октомври 2015 - Декември
2015

1 733

1 388

Числител
1 051
Знаменател

Октомври 2015 - Декември
1 051 2015

1 733

1 388

Знаменател

Числител

2,5%
Октомври 2015 - Декември
35
2015

40

141

35

127

Знаменател
40

Октомври 2015 - Декември
141 2015

35
Числител

40
127

1 733

Числител
141
70
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Знаменател: Общ брой предишно лекувани пациенти с туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно изследване, определени по
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закъснение,
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са били изгубени
проследяване
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резултатите
от 2015
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2017 г. резултатитетуберкулоза,
за 2016 г. и през
2018 г.за
резултатите
за 2017
г. и
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т.н.месец
Числителите
и знаменателите
ще бъдат осигурени в момента на докладването. Съгласно националните указания за мултирезистентна
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и
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периода
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и всички случаи
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(2.1%
случаи
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11%
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предизвикателствата,
породени
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България е въвела всичките три елемента на Външна оценка на качеството за директна микроскопия: 1) панелно тестване на полугодие, 2)
оценка с посещения на място веднъж годишно; и 3) сляпо препрочитане веднъж годишно. Изходните данни за 2013 г. бяха 90.9% задоволително
Данните са докладвани
от НПО
под-получатели,
роми, ИУН, бежанци
и мигранти,
на фалшиво
улицата ипозитивни
хора без подслон.
Данните са
представили
се на сляпото
препрочитане.
От три работещи
участвалислаборатории,
две лаборатории
садеца
имали
грешки и една
събирани от НПО
под-получатели
и са верифицирани
от DOTS сестри.
лаборатория
е имала
фалшиво негативна
грешка.
Коментари

Данните са докладвани от НПО под-получатели, работещи с роми, ИУН, бежанци и мигранти, деца на улицата и хора без подслон. Данните са

събирани
НПО се
под-получатели
и са верифицирани
от DOTS
сестри. пациенти с туберкулоза за кохортата от 2012 г. Докладваните резултати
Изходнитеот
данни
отнасят до относителния
дял на успешно
лекуваните
ще се отнасят до кохортата от 2014 г. през Година 1, кохортата от 2015 г. през Година 2 и кохортата от 2016 г. през Година 3.
Данните в изходното ниво са само за лица, лишени от свобода, деца, мигранти, бежанци и роми. Данните от 2016-2018 г. са докладвани от НПО,
Индикаторът ще бъде измерван чрез индивидуалните данни в Националния регистър на пациентите с туберкулоза, събирани от Националната
под-получатели, работещи с контактни на пациенти с туберкулоза и мултирезистентна туберкулоза, лица, лишени от свобода, роми, ХЖХИВ,
програма по превенция и контрол на туберкулозата. Деноминаторът за 2015 г. е всички нови регистрирани случаи на туберкулоза за лечение през
ИУН, бежанци и мигранти, диабетици, деца на улицата и хора без подслон. Данните са събирани от НПО под-получатели и са верифицирани от
2013 г. Спад от 5.22%, основаващ се на средноаритметичния спад между 2003 г. и 2013 г.
DOTS сестри. Информационната система на под-получателите ще бъде свързана с информационната система на лечебните заведения по
туберкулоза през октомври 2015 г.

DOTS сестри. Информационната система на под-получателите ще бъде свързана с информационната система на лечебните заведения по
представляват
51%
от всички
форми
туберкулоза
през
октомври
2015
г. на туберкулоза.
България е въвела всичките три елемента на Външна оценка на качеството за директна микроскопия: 1) панелно тестване на полугодие, 2)
оценка с посещения на място веднъж годишно; и 3) сляпо препрочитане веднъж годишно. Изходните данни за 2013 г. бяха 90.9% задоволително
представили се на сляпото препрочитане. От три участвали лаборатории, две лаборатории са имали фалшиво позитивни грешки и една
лаборатория е имала фалшиво негативна грешка.

2,0%

97%

95%

%

На всички пациенти с туберкулоза се предлага доброволно тестване и консултиране за ХИВ. Ако пациентът се съгласи, тестът се извършва и ако
е положителен, пациентът се насочва за лечение.

Покритието с Xpert се очаква да достигне приблизително 20% от целевата подходяща популация от 16,300 представители на ключовите
засегнати групи. От началото на 2016 г. новите СЗО дефиниции ще бъдат въведени. Случаите на рифампицин резистентна туберкулоза ще бъда
включени в групата на мултирезистентната туберкулоза. Установяването на случаи ще бъде подобрено благодарение на GeneXpert и неговата
Числител: Брой случаи с резистентна към медикаменти туберкулоза (рифампицин резистентна туберкулоза и/или мултирезистентна
бърза диагностика на суспектни за мултирезистентна туберкулоза и в региони с широко разпространение на мултирезистентна туберкулоза.
туберкулоза), регистрирани и започнали предписано лечение за мултирезистентна туберкулоза, които са били изгубени за проследяване до края
на месец 6 от тяхното лечение;
Знаменател: Брой случаи с резистентна на медикаменти туберкулоза (рифампицин резистентна туберкулоза и/или мултирезистентна
туберкулоза), регистрирани и започнали лечение за мултурезистентна туберкулоза през периода на оценяване.
Индикаторите се измерват 3 месеца след края на шестмесечния период. Ще има шестмесечно закъснение във времето за докладване на
Целевите стойности са с натрупване за годината и отразяват единствено новите пациенти с мултирезистентна туберкулоза (сред новите и
резултати от края на шестмесечна кохорта: през януари-юни 2016 г. ще бъдат докладвани резултатите за кохорта януари-юни 2015; през юлирецидивите), приети през програмна/календарна година. Приблизителната оценка на мултирезистентната туберкулоза се базира на проведеното
декември 2016 г. ще бъдат докладвани резултатите за кохортата юли-декември 2015 г. и т.н. Към момента повечето пациенти биват изгубвани за
през 2010 г. Изследване на медикаментозната резистентност (2.1%Коментари
случаи на мултирезистентна туберкулоза сред новите и 11%
проследяване след 10 месеца лечение.
мултирезистентна туберкулоза сред рецидивите), приложена към очаквания брой планирани известявания на нови случаи на туберкулоза или
рецидиви. Изходното ниво през 2013 г. бе по-ниско поради предизвикателствата, породени от ограниченото финансиране на интервенциите с цел
откриване на случаи и проследяване на пациенти с мултирезистентна туберкулоза в продължителна фаза.
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Категоризирането на целевите стойности включва 28 регионални лечебни заведения за лечение на туберкулоза в системата на
здравеопазването, 1 лечебно заведение под юрисдикцията на Министерство на правосъдието и 1 лечебно заведение под юрисдикцията на
Министерство на отбраната. Данните, основаващи се на случаи се докладват на Националния регистър на пациентите с туберкулоза

Коментари

Категоризирането на целевите стойности включва 28 регионални лечебни заведения за лечение на туберкулоза в системата на
здравеопазването, 1 лечебно заведение под юрисдикцията на Министерство на правосъдието и 1 лечебно заведение под юрисдикцията на
Министерство на отбраната. Данните, основаващи се на случаи се докладват на Националния регистър на пациентите с туберкулоза

Данните се събират и докладват от отделенията за лечение на пациенти с ХИВ. Информационната система ще бъде свързана с
информационната система на лечебните заведения за туберкулоза през октомври 2015 г.

Коментари

Категоризирането на целевите стойности включва 28 регионални лечебни заведения за лечение на туберкулоза в системата на
здравеопазването, 1 лечебно заведение под юрисдикцията на Министерство на правосъдието и 1 лечебно заведение под юрисдикцията на
Министерство на отбраната. Данните, основаващи се на случаи се докладват на Националния регистър на пациентите с туберкулоза
На всички пациенти с туберкулоза се предлага доброволно тестване и консултиране за ХИВ. Ако пациентът се съгласи, тестът се извършва и ако
е положителен, пациентът се насочва за лечение.

Коментари

Данните се събират и докладват от отделенията за лечение на пациенти
с ХИВ. Информационната система ще бъде свързана с
Коментари
информационната система на лечебните заведения за туберкулоза през октомври 2015 г.

Числител: Брой случаи с резистентна към медикаменти туберкулоза (рифампицин резистентна туберкулоза и/или мултирезистентна
туберкулоза), регистрирани и започнали предписано лечение за мултирезистентна туберкулоза, които са били изгубени за проследяване до края
на месец 6 от тяхното лечение;
Знаменател: Брой случаи с резистентна на медикаменти туберкулоза (рифампицин резистентна туберкулоза и/или мултирезистентна
Юли 2018 - Септември Данните се събират и докладват от отделенията за лечение на пациенти с ХИВ. Информационната система ще бъде свързана с
туберкулоза), регистрирани и започнали лечение за мултурезистентна туберкулоза през периода на оценяване.
735 2018
Коментари
информационната
система 3намесеца
лечебните
за туберкулоза
през октомври
2015 г.
Индикаторите
се измерват
след заведения
края на шестмесечния
период.
Ще има шестмесечно
закъснение във времето за докладване на
2,0%
резултати от края на шестмесечна кохорта: през януари-юни 2016 г. ще бъдат докладвани резултатите за кохорта януари-юни 2015; през юли100,0%
Числител
%
декември 2016 г. ще бъдат докладвани резултатите за кохортата юли-декември 2015 г. и т.н. Към момента повечето пациенти биват изгубвани за
735
проследяване след 10 месеца лечение.
Знаменател
На всички пациенти с туберкулоза се предлага доброволно тестване и консултиране за ХИВ. Ако пациентът се съгласи, тестът се извършва и ако
700
е положителен, пациентът се насочва за лечение.
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700

Знаменател

Числител

2,0%
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18 2018
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69

18

67

67

162

Данните в изходното ниво са само за лица, лишени от свобода, деца, мигранти, бежанци и роми. Данните от 2016-2018 г. са докладвани от НПО,
под-получатели,
работещилекувани
с контактни
на пациенти
с туберкулоза
и мултирезистентна
туберкулоза,
лица,
лишени от свобода,
роми,
ХЖХИВ,на
Числител: Брой предишно
случаи
на туберкулоза
с ТЛЧ резултат
едновременно
за изониазид
и рифампицин
по време
на периода
ИУН, бежанци и мигранти, диабетици, деца на улицата и хора без подслон. Данните са събирани от НПО под-получатели и са верифицирани от
оценяване.
DOTS сестри.Общ
Информационната
напациенти
под-получателите
ще бъде
свързана смикроскопско
информационната
на лечебните
заведения
по по
Знаменател:
брой предишносистема
лекувани
с туберкулоза
с положително
и/или система
културелно
изследване,
определени
туберкулоза
през октомври
2015 г.
време
на периода
на оценяване.
Докладването на този индикатор ще бъде осигурено с 3 месечно закъснение, поради това през януари-юни 2016
г. ще бъдат докладвани резултатите от 2015 г., през януари-юни 2017 г. резултатите за 2016 г. и през януари-юни 2018 г. резултатите за 2017 г. и
т.н.
Числителите
и
знаменателите
ще
бъдат
осигурени
в
момента
на
докладването.
Съгласно
националните
указания
за
мултирезистентна
Юли 2018 - Септември
97%
туберкулоза, всички случаи започнали повторно лечение трябва да получат ТЛЧ. Националният алгоритъм за първична диагностика препоръчва
2018
извършването на културелно изследване за всички случаи и всичкиКоментари
случаи с положително културелно изследване са подходящи и се
Данните са докладвани
от НПО
Числител
препоръчват
за ТЛЧ. Данните
сапод-получатели,
само от НРЛ. работещи с роми, ИУН, бежанци и мигранти, деца на улицата и хора без подслон. Данните са
69
събирани от НПО под-получатели и са верифицирани от DOTS сестри.
43
%
Знаменател
6%
Числител: Брой предишно лекувани случаи на туберкулоза с ТЛЧ резултат едновременно за изониазид и рифампицин по време на периода на
Покритието с Xpert се очаква да достигне приблизително 20% от целевата подходяща популация от 16,300 представители на ключовите
737
оценяване.
засегнати групи. От началото на 2016 г. новите СЗО дефиниции ще бъдат въведени. Случаите на рифампицин резистентна туберкулоза ще бъда
19
Знаменател: Общ брой предишно лекувани пациенти с туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно изследване, определени по
включени в групата на мултирезистентната туберкулоза. Установяването на случаи ще бъде подобрено благодарение на GeneXpert и неговата
67
време на периода на оценяване. Докладването на този индикатор ще бъде осигурено с 3 месечно закъснение, поради това през януари-юни 2016
бърза диагностика на суспектни за мултирезистентна туберкулоза и в региони с широко разпространение на мултирезистентна туберкулоза.
г. ще бъдат докладвани резултатите от 2015 г., през януари-юни 2017 г. резултатите за 2016 г. и през януари-юни 2018 г. резултатите за 2017 г. и
т.н. Числителите и знаменателите ще бъдат осигурени в момента на докладването. Съгласно националните указания за мултирезистентна
97%
туберкулоза, всички случаи започнали повторно лечение трябва да получат ТЛЧ. Националният алгоритъм за първична диагностика препоръчва
извършването на културелно изследване за всички случаи и всички случаи с положително културелно изследване са подходящи и се
Юли 2018 - Септември препоръчват за ТЛЧ. Данните са само от НРЛ.
Целевите стойности са с натрупване за годината и отразяват единствено новите пациенти с мултирезистентна туберкулоза (сред новите и
69 2018
рецидивите), приети през програмна/календарна година. Приблизителната
оценка на мултирезистентната туберкулоза се базира на проведеното
Коментари
18
през 2010 г. Изследване на медикаментозната резистентност (2.1% случаи на мултирезистентна туберкулоза сред новите и 11%
Числител
мултирезистентна туберкулоза сред рецидивите), приложена към очаквания брой планирани известявания на нови случаи на туберкулоза или
%
Покритието
с Xpert сениво
очаква
да2013
достигне
приблизително
от целевата подходяща
популация
от 16,300 финансиране
представителинанаинтервенциите
ключовите
рецидиви.
Изходното
през
г. бе по-ниско
поради20%
предизвикателствата,
породени
от ограниченото
с цел
Знаменател
засегнати групи.
От началото
на 2016на
г. новите
СЗО
дефиниции ще бъдат
въведени.
Случаите на рифампицин
резистентна туберкулоза ще бъда
откриване
на
случаи
и
проследяване
пациенти
с
мултирезистентна
туберкулоза
в продължителна
фаза.
19
включени вБрой
групата
на мултирезистентната
туберкулоза.
Установяването
случаи ще бъде
подобреноиблагодарение
на време
GeneXpert
и неговата
Числител:
предишно
лекувани случаи на
туберкулоза
с ТЛЧ резултатна
едновременно
за изониазид
рифампицин по
на периода
на
бърза диагностика на суспектни за мултирезистентна туберкулоза и в региони с широко разпространение на мултирезистентна туберкулоза.
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Модул 3

на които е направен тест за ХИВ, регистрирани в
Националния регистър на пациентите с туберкулоза

Модул
4
Туберкулоза/ХИВ-1:
Процент на пациентите с туберкулоза,

Мултирезистентна туберкулоза-4: Процент от случаите с
Индикатор
за извършена
дейност/Покритие
резистентна
туберкулоза
(Рифампицин
резистентна
Туберкулоза/ХИВ-3:
Процент
на ХИВ-серопозитивните
туберкулоза
и/или
туберкулоза),
пациенти, които
саМултирезистентна
били скринирани за
туберкулоза в
започнали
лечение
за Мултирезистентна
заведенията
за лечение
и грижи за ХИВ туберкулоза, но
изгубени за проследяване на шестия месец

DOTS-1a

Моля
изберете…
Моля
изберете…

МЗ

МЗ

МЗ

Отговорен
главен
получател
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получател
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Отговорен
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главен
получател
МЗ

МЗ

МЗ

МЗ

МЗ

МЗ

МЗ

36

Туберкулоза/ХИВ-1: Процент на пациентите с туберкулоза,
Модул
на
които е3 направен тест за ХИВ, регистрирани в
Националния регистър на пациентите с туберкулоза

Мултирезистентна туберкулоза-2: Брой микробиологично
потвърдени (с положително културелно изследване, или
бързи методи за диагностика) резистентни случаи на
туберкулоза (Рифампицин резистентна туберкулоза и/или
Модул 3
Мултирезистентна
туберкулоза)
Мултирезистентна туберкулоза-4: Процент от случаите с
резистентна туберкулоза (Рифампицин резистентна
туберкулоза и/или Мултирезистентна туберкулоза),
започнали
лечение
Мултирезистентна
туберкулоза, но
Индикатор зазаизвършена
дейност/Покритие
изгубени за проследяване на шестия месец
Мултирезистентна туберкулоза-3: Брой случаи с
резистентна туберкулоза, които са започнали лечение с
противотуберкулозни лекарствени препарати от втори ред

Мултирезистентна туберкулоза-1: Процент на случаите на
туберкулоза с предходно лечение, получаващи ТЛЧ (само
случаи с положително
културелно Процент
изследване)
Мултирезистентна
туберкулоза-4:
от случаите с
резистентна туберкулоза (Рифампицин резистентна
Мултирезистентна
туберкулоза-3: Брой
случаи с
туберкулоза
и/или Мултирезистентна
туберкулоза),
резистентна
туберкулоза,
които са започнали
лечение но
с
започнали
лечение
за Мултирезистентна
туберкулоза,
противотуберкулозни
лекарствени
препарати
изгубени
за проследяване
на шестия
месец от втори ред

потвърдени (с положително културелно изследване, или
бързи методи за диагностика) резистентни случаи на
туберкулоза (Рифампицин резистентна туберкулоза и/или
Мултирезистентна туберкулоза)

Мултирезистентна туберкулоза-3: Брой случаи с
резистентна туберкулоза, които са започнали лечение с
противотуберкулозни
лекарствени Брой
препарати
от втори ред
Мултирезистентна туберкулоза-2:
микробиологично

Индикатор за извършена дейност/Покритие

Мултирезистентна туберкулоза-2: Брой микробиологично
потвърдени (с положително културелно изследване, или
бързи методи за диагностика) резистентни случаи на
Модул
2 (Рифампицин
Мултирезистентна
туберкулоза-1:
Процент
на случаите
на
туберкулоза
резистентна
туберкулоза
и/или
туберкулоза с предходно
лечение, получаващи ТЛЧ (само
Мултирезистентна
туберкулоза)
случаи с положително културелно изследване)

DOTS-7c: Процент на съобщените случаи на туберкулоза,
всички форми от извънпрограмни доставчици на услуги изпращания от общността

DOTS-6: Брой случаи на туберкулоза (всички форми),
открити сред ключови уязвими групи/групи във висок риск
Мултирезистентна туберкулоза-1: Процент на случаите на
туберкулоза с предходно лечение, получаващи ТЛЧ (само
случаиИндикатор
с положително
културелно дейност/Покритие
изследване)
за извършена

Модул 2

DOTS-3: Процент на лаборатории с успешна външна
оценка
на Процент
качеството
директна микроскопия
сред общия
DOTS-7c:
на за
съобщените
случаи на туберкулоза,
Индикатор
за
извършена
дейност/Покритие
брой
лаборатории,
които
извършват
директна на
микроскопия
всички
форми от извънпрограмни
доставчици
услуги през
отчетнияотпериод
изпращания
общността

Модул 2

DOTS-6: Брой случаи на туберкулоза (всички форми),
открити сред ключови уязвими групи/групи във висок риск
DOTS-1б: Брой на съобщените случаи на туберкулоза с
положително
микроскопско
и/или културелно
изследване DOTS-3: Процент
на лаборатории
с успешна външна
нови
случаи
и рецидиви
оценка
на качеството
за директна микроскопия сред общия
брой лаборатории, които извършват директна микроскопия
през отчетния период
DOTS-7c: Процент на съобщените случаи на туберкулоза,
всички форми от извънпрограмни доставчици на услуги изпращания
от общността
DOTS-2a:
Процент
на случаи на туберкулоза, всички
форми, микробиологично потвърдени и клинично
диагностицирани, успешно лекувани (излекувани и
завършили
лечение)
всички случаи
на туберкулоза,
DOTS-6: Брой
случаисред
на туберкулоза
(всички
форми),
регистрирани
за лечение
през определен
открити сред ключови
уязвими
групи/групипериод
във висок риск
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Октомври

Лечение

3

МЗ да изготви и приложи механизъм за избор, координация,
плащане и МиО на дейностите на НПО

Анализ на законодателството за доставка на лекарства,
които в момента се доставят съгласно механизма на GDF

Технически: Обновяване на критериите за сключване на
договор с НПО

Технически: Определяне на Правния статут за лекарствата за
туберкулоза, които биха могли да се доставят от GDF.

Механизмите, които осигуряват този финансов пропуск са
надлежно посочени и включени в бюджета на НПТБ

Доставка на комбинирани лекарсвени дози за 500
възрастни за 2 месеца

Финансово: Осигуряване на механизъм за разпределение на
бюджета на НПТБ за всички дейности, които в момента се
финансират от ГФ, включително ЧР и НПО

Доставка на Комбинираните лекарсвени дози за възрастни

Организационни: Ключови позиции възложени на НПО за
План за назначаване на допълнителни ЧР в Дирекцията; за
работата/надзора, системата за отчитане, включително и МиО ;
надзор на работата на НПО, МиО и поддружка на регистрите
и приключване на интегрирането на НПО в Националната
по туберкулоза и информационната система на НПО
система.

Одобряване на НПТБ от МС

Разглеждане и одобрение от МЗ

включване на съответните възможни дейности в НПТБ ноември 2015
Представяне на цялостна стратегия и подробен план за
изпълнение за преминаването - 31 март 2016

Изработване на алгоритъм за дейности по мобилен скрининг в
Изработване на алгоритъм за използването на мобилен
Ромска общност в 3 пилотно ибласти и бежански центрове;
Алгоритъмът трябва да включва ръководство за
флуорограф и включването му в дейностите по рутинен
скрининг.
разпределение на времето през годината между подполучателите и групите в риск.

Осигуряване на лечение чрез системата DOTS във всички лечебни
заведения с противотуберкулозни лекарства с гарантирано
качество, доставени със собствени средства за пациенти с
туберкулоза - възрастни и деца. Комбинираните лекарсвени
Обновяване на Националните ръководства за условията и реда Обновяване на Националните ръководства за условията и
дози ще се доставят от GDF със средства на ГФ.
на диагностика, лечение, профилактика и инфекциозен
реда на диагностика, лечение, профилактика и инфекциозен
контрол.
контрол

Изготвяне на план за преход след приключва на финансирането
на Глобалния фонд (План за преход)

Изготвяне на Работно задание изпращане до ГФ и СЗО

Критерии за постигане на постиженията / целите

Мисия на СЗО в страната за предпилотно проучване - май- юни Получаване и обсъждане на доклада с МЗ и със
2015
заинтересованите страни по време на кръгла маса

Предпилотно проучване на възможностите за преминаване от
болнично към амбулаторно лечение - април 2015 г.

Постижения/ цели (не повече от 2000 символа)

Съвместни дейности с други
програми сектори

Предоставяне на грижи за ТБ
срещ общността

Ангажирае на всички
предоставящи грижи за
пациентите

5

6

7

Мотивиране на пациентите за придържане към терапията

Анализ на данните и даване на препоръки

Изготвяне на анализ; провеждане на кръгла маса;
предоставяне на препоръки
Съгласно предоставените препоръки

Анализ на научените уроци; дискусия между МЗ и здравните
специалисти
Актуализиране на Националните ръководства за лечение и
проследяване на пациенти

Изработване на модули и организиране на обучение на ОПЛ и
областните сестри за амбулаторно проследяване на пациенти с Провеждане на обучение
ТБ и MDR-TB

Избор и сключване на договор с ТБ специалисти

Актуализиране на плана

Стартиране на обществената поръчка и подписване на
договор за доставка

x

x

x

x

Период 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Окт. 2015 Дек. 2015

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Януари 2016 Юни 2016

x

x

x

x

Юли 2016 Дек. 2016

x

x

x

x

x

x

Януари 2017 Юни 2017

Постижения/ цели

Министерство на здравеопазването

x

x

x

x

Юли 2017 ДЕк. 2017

x

x

Януари 2018 Юни 2018

x

Юли 2018 Септ. 2018

алгоритъмът ще бъде предсотавен на Секретариата преди
да бъде въведен .

Обучение за укрепване на капацитета на НПО/Подполучателите ще бъде включено в цялостния план за
обучение в НПТБ за преглед и одобрение от Секретариата
на ГФ

По време на периода на продължаване на ПРограмата без
допълнително финансиране ГП ще представи на
Секретариата на Глобалния фонд алгоритъм за
изоплзването на мобилен флуорограф с описание как
скринирането с флуорограф ще се включи в рутинните
дейности по скрининг.
ГП ще изработи и представи на ГФ ръководство за
разпределението на времето за ползване на мобилен
дигитален флуорограф между под-получателите и
рисковите групи през годината .

Алгоритъмът за скрининг ще бъде споделен със
секретариата на Глоблания фонд.

По време на периода на продължаване на ПРограмата без
допълнително финансиране, ГП ще представи:
- актуализиран алгоритъм за диагностика, включително
подкрепена с обосновки примерна мрежа за насочване на
пробите и местоположение на 4 апарата GeneXpert®
- актуализирани ръководства, които определят
критериитеthe за прилагане на Комбинираните
лекарствени дози.

Ръководствата ще бъдат финализирани и представени на
Секретариата на Глоблания фонд до декември 2015 г.

Планът за преминаване ще бъде изготвен и включен като
Анекс към НПТБ до декември 2015 г. На Секретариата на
Глоблания фонд ще бъде представен подробен план до 31
декември 2016 г.

Финализирането на Работното задание и възможната
техническа помощ от страна на СЗО в момента е
предвидена да се състои в периода на удължение на
Програмата (Кръг 8) преди стартиране на Споразумението
по новия модел на финансиране през октомври 2015 г.

Коментари (не повече от 500 символа)

ВЕСТНИК

Пилотно лечение и проследяване на пацеинти с ТБ от наети ОПЛ
специалисти ( в отдалечени райони)/ болнични специалисти (в
градовете), което ще включва обучение на медицински
специалисти за лечение и наблюдение по време на
амбулаторната фаза.

Изготвяне на алгоритъм за избор на ТБ специалисти (ОПЛ в
отдалечениете райони; болнични специалисти в градовете) за
предоставяне на амбулаторно проследяване на пациенти с ТБ

19 НПО заизпълнение на дейнсоти по работа на терен в групите в
риск (бежанци и мигранти, деца в риск, бездомници, ИУН); Избор Доставка на консумативи за работа на терен
на 1 НПО за организиране на скрининг за ТБ сред диабетно
билните.
Преглед на изпълнението на Под-получателя и актуализиране
на плана за работа на терен.

Избор на НПО за изпълнение на дейности сред групите в риск и Финализиране на плана за работа на терен на НПО сред
изготвяне на план за работа на терен на НПО сред групите в
групите в риск; финализиране на процедурата за избор на
Изпълнение на договореностите с под-получателите и Укрепване риск.
НПО/под-получател; разпределение на средставата.
на капацитета на Под-получателите : Избор и сключване на
Фокусиране върху укрепване на капацитета на НПО/поддоговор с 20 ромски НПО за изпълнение на дейнсоти по работа
Провеждане на обучение
на терен в 20 Ромски общности; Избор и сключване на договор с получателя с обучение

Подаване на данни; започване на лечението

НПТБ да извършва активно откриване на случаи в затворите чрез Изготвяне на график за посещение на затворите, сключване на Изготвяне на график и съгласуване с Министерство на
мобилна лаборатория и флуорограф, съвместно с Министерство договр за услугите.
правосъдието, издаване на разрешителни.
на правосъдието и ГД "ИН"

Изготвяне на споразуменеи с Министерство на правосъдието за
активно издирване на случаи в затворите и скрининг с
Подписване на заповед за съвместни дейности в затворите
флуорограф

Сключване на договор за ваучери за храна и предоставянето
им до групите в риск

Специфични дейности по мобилен скрининг са насочени към
ключовите групи от населението в най-бедните Ромски области и
Ключови групи от населението бежански центрове. Дейностите по скрининг за ТБ ще се
Подготвяне на документация за доставка на мобилен рентген/
(Групи във висок риск)
извършват съвместно с лечебните заведеия по ТБ и НПО,
Стартиране на търга (обществената поръчка)
флуорограф.
работещи с групи в риск. Мотивиране на пациенттие за
придържане към лечението.
Доставка на мобилен рентген/ флуорограф; организационни
Подписване на договора
въпроси

Други

2

Укрепване на насочения към пациента подход за лечение на
Туберкулозата

Ключови дейности

Главни получатели

ДЪРЖАВЕН

4

Други

Интервенция

1

#

B. мерки за проследяване на Работния план
Модул: Грижи и превенция на туберкулозата

A. Детайли за Програмата
Страна/Кандидат:
Компонент
Година на започване
Месец на започване

Концептуално предложение - мерки за проследяване на Работния план
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Лечение: MDR-TB

Ангажиране на всички
предоставящи грижи

2

3

Съвместни TB/HIV
интервенции

Отчитане

Интервенция

Интервенция

Уоправление на
безвъзмездната помощ

#

1

Модул: Програмно управление

1

#

Критерии за постигане на постиженията / целите

Сключване на договори с персонала на СУП

Постижения/ цели (не повече от 200 символа)

Изработване на ръководство

Период 1

Период 1

x

x

Окт. 2015 Дек. 2015

x

x

Окт. 2015 Дек. 2015

Окт. 2015 Дек. 2015

x

x

Януари 2016 Юни 2016

x

x

Януари 2016 Юни 2016

x

Януари 2016 Юни 2016

x

x

x

x

x

x

x

Януари 2017 Юни 2017

x

x

Януари 2017 Юни 2017

x

x

Юли 2016 Дек. 2016

x

Януари 2017 Юни 2017

Постижения/ цели

x

x

Юли 2016 Дек. 2016

Постижения/ цели

Юли 2016 Дек. 2016

Постижения/ цели

x

x

Януари 2017 Юни 2017

Постижения/ цели
Юли 2016 Дек. 2016

x

x

Юли 2017 ДЕк. 2017

x

x

Юли 2017 ДЕк. 2017

Юли 2017 ДЕк. 2017

x

x

x

Юли 2017 ДЕк. 2017

x

Януари 2018 Юни 2018

x

Януари 2018 Юни 2018

Януари 2018 Юни 2018

x

x

x

Януари 2018 Юни 2018

x

Юли 2018 Септ. 2018

x

Юли 2018 Септ. 2018

Юли 2018 Септ. 2018

x

x

Юли 2018 Септ. 2018

Проектът на документите да се представи на Секретариата
на Глобалния фонд и съответните технически партньори

Коментари (не повече от 500 символа)

Планът за укрепване на системата за Мониторинг и оценка
да се изпрати на секретариата на Глобалния фонд за
преглед и утвърждаване

Коментари (не повече от 500 символа)

Проектът на документите да се представи на Секретариата
на Глобалния фонд и съответните технически партньори

Коментари (не повече от 500 символа)

Представяне на Национално ръководство за MDR TB на
Секретариа на Глоблания фонд

количеството на зявените лекарства от втори ред е
уточнено със Секретариата на Глоблания фонд преди да
бъде изпратена заявка на GDF.

Финализираният алгоритъм е предоставен на
Секретариата на Глоблания фонд

Коментари (не повече от 500 символа)

ВЕСТНИК

Изготвяне на ръководство за скрининг, грижа и подлрепа на
пациенти с ТБ

Изготвяне на отчети

Подписване на договорите

Подписване на договорите

Критерии за постигане на постиженията / целите

Финализиране на плана
Приключване на укрепването на системата за МиО

Укрепване на системата за МиО (съгласно изготвения план)

Актуализиране и поддръжка на софтуеъра на електронната
информационан система за ТБ и ХИВ, така че да ги свързва

Финализиране на Националния план за МиО (като част от
НПТБ)

Създаване на връзка между ХИВ и ТБ регистрите за по-лесно
проследяване на пациентите с ко-инфекцията ТБ-ХИВ и технич
изход от лечение

Сключване на договори за административни и режиини
Упрваление и координация на дейностите ма национално ниво, разходи (текущи разходи, комуникация, гориво и т.н.)
администрация на програмата, супервизия и монитоирнг на
дейностите на под-получателите; финансов одит; изработване на
ръководства за здравните спецуиалисти за скрининг на ТБ,
Мониторинг и супервизия на дейностите на местно ниво
насочване и подкрепа

Ключови дейности

Изработка и поддръжка на уеб-базирана здравна мониторинг
информационна система за туберкулозата; включване на
Информацинната система на Глоблания фонд в Националната
здравна мониторинг информационна система

Критерии за постигане на постиженията / целите

Провеждане на обучението

Изготвяне на ръквоодства

Критерии за постигане на постиженията / целите

Съгласно препоръките

Изграждане на уеб-базирана информационна система с
национален обхват, информация за пациентите с ТБ в реално
Свързване на информационанта система по Програмата ( ТБ
време, техните контактни и суспектни, която да се използва от
регистър, отчетната система на НПО) с националната
МЗ; връзка между лечебните заведения по ТБ, както и директна
информационан система
връзка с НРЛ; директно наблюдение на статуса на пациента.

Постижения/ цели (не повече от 200 символа)

Изготвяне на национални ръководства и оперативни
процедури
Подобряване достъпа на всички симптоматични ХЖХС до
GeneXpert и укрепване на системния симптоматичен скрининг при Обучение на управленския персонал за съвместни TB/HIV
дейности, включително и откриване на случаи на ТБ и ХИВ,
ХЖХС
превенция, лечение и грижа

Постижения/ цели (не повече от 200 символа)

Актуализиране на Националното ръководство за MDR-TB

анализ на научените уроци; дискусия с МЗ и здравните
специалисти

Изготвяне на анализ; провеждане на кръгла маса; издаване
на препоръки

Провеждане на обучението

Избор и сключване на договор с ОПЛ (в отдалечените райони)/ Избор и сключване на договор със специалисти по ТБ
специалисти от болниците (в градовете) за амбулаторно
проследяване на пациенти с MDR-TB

Изготвяне на модули за обучение на лекари и патронажни
Стартиране на пилотни области за преминаване към амбулаторни сестри, които ще проследяват амбулаторно пациенти с ТБ и
грижи чрез сключване на договори с ОПЛ в отдалечените райони MDR-TB
за проследяване на пациенти с MDR -TB

Ключови дейности

Период 1

Доставка и предсотавяне на лекарства от втори ред за 50
пациент с MDR-TB (чрез GLC)

Доставка на лекарства от втори ред за 50 пациента от GDF.

x

x

Доклади

x

x

Провеждане на обучение

Изптълнение на диагностичния алгоритъм

x

Януари 2016 Юни 2016

Обучение на лабораторния персонал (он-лайн)

x

x

Окт. 2015 Дек. 2015

Доставка на апаратите GeneXpert

Осигуряване на качествено лечение на всички пациенти с MDR-TB
с лекарства от втори ред; Превенция от прекъсване на лечението
чрез предоставяне на стимули за всички пациенти с MDR-TB за
Предоставяне на стимули за пациентите за предотвратяване на Подписване на договор и предоставяне на ваучери за храна
придържане към терапията
прекъсване на лечението
на пациентите с MDR-TB за придържане към лечението

Ключови дейности

x

Период 1

Оборудване за GeneXpert PCR в реално време за откриване на
M.tuberculosis и резистентност към Rifampicin и доставка на
касети

Преработване на диагностичния алгоритъм, включително и
мрежата за насочване на проби и географското разпределение. Преработване и одобряване на алгоритъма
Консултация с НПО и ГФ за коригирания алгоритъм

Постижения/ цели (не повече от 200 символа)

ДЪРЖАВЕН

Модул: HSS - Здравно - информационна система и МиО

1

#

Интервенция

Откриване на случаи и
диагностика: MDR-TB

1

Целта на НПТБ ще са групите в риск, като за първоначален тест за
диагностициране ще се използва GeneXpert за всички суспектни
за MDR-TB, нови микроскопски положителни, микроскопски
отрицателни, но културелно положителни случаи при някои
общности от групите в риск по време на скрининга ( ХЖХС със
симптоматика за ТБ, затворници с положителен рентген, Роми с
положителен рентген)

Ключови дейности

38

Модул: TB-HIV

Интервенция

#

Модул: MDR-TB

С Т Р.
БРОЙ 29

Министерство на здравеопазването
Неправителствени организации
Лечебни заведения

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ОБЩО:

ОБЩО:

55 491
35 246
469 446

55 491
35 246
469 446

254 641
153 799
61 006
469 446

254 641
153 799
61 006
469 446

2015

29 697
82 265
7 134
2 850
840

29 697
82 265
7 134
2 850
840

Период 1
1.10.15
31.12.15

187 402
9 500
59 021

187 402
9 500
59 021

2015

29 906
2 330
85 136
469 446

29 906
2 330
85 136
469 446

Период 1
1.10.15
31.12.15

352 074

352 074

2015

365 177
153 799
61 014
579 990

Период 2
1.01.16
31.03.16

130 000
47 500
2 850
840
4 000
69 194
35 246
579 990

188 266
38 165
63 929

Период 2
1.01.16
31.03.16

408 799
700
17 181
2 330
150 980
579 990

Период 2
1.01.16
31.03.16

347 567
153 799
61 006
562 373

Период 3
1.04.16
30.06.16
137 432
153 799
89 539
380 770

Период 4
1.07.16
30.09.16

55 194
35 246
380 770

166 719
153 467
89 531
409 717

Период 5
1.10.16
31.12.16

2 850
840
2 000
55 311
34 414
409 717

2 850
840

29 697

183 739
12 120
88 746

Период 5
1.10.16
31.12.16

16 346
1 950
80 753
409 717

310 668

Период 5
1.10.16
31.12.16

25 000
2 850
3 240
3 000
55 194
35 246
562 373

188 366
7 820
90 454

Период 4
1.07.16
30.09.16

16 181
2 330
89 580
380 770

272 679

Период 4
1.07.16
30.09.16

188 266
13 460
60 021
162 361
13 734

Период 3
1.04.16
30.06.16

184 925
4 730
86 000
562 373

286 718

Период 3
1.04.16
30.06.16

1 016 896
614 864
301 090
1 932 851

2016

748 637
71 565
303 150
162 361
43 431
130 000
72 500
11 400
5 760
9 000
234 893
140 153
1 932 851

2016

1 278 864
700
234 634
11 340
407 313
1 932 851

2016

203 328
153 467
89 539
446 334

Период 6
1.01.17
31.03.17

47 500
2 850
840
4 000
69 014
34 414
446 334

186 332
10 830
90 554

Период 6
1.01.17
31.03.17

273 447
6 700
16 181
1 950
148 056
446 334

Период 6
1.01.17
31.03.17

728 151
153 467
89 531
971 149

Период 7
1.04.17
30.06.17

25 000
2 850
840
3 000
55 014
34 414
971 149

186 332
28 185
100 346
181 876
353 292

Период 7
1.04.17
30.06.17

204 439
1 950
94 346
971 149

670 414

Период 7
1.04.17
30.06.17

133 328
153 467
89 539
376 334

Период 8
1.07.17
30.09.17

55 014
34 414
376 334

2 850
840

186 432
6 630
90 154

Период 8
1.07.17
30.09.17

16 181
1 950
86 656
376 334

271 547

Период 8
1.07.17
30.09.17

158 632
152 209
89 531
400 372

Период 9
1.10.17
31.12.17

55 311
32 856
400 372

900
840

185 532
4 665
88 746
1 825
29 697

Период 9
1.10.17
31.12.17

83 346
400 372

18 171

298 855

Период 9
1.10.17
31.12.17

1 223 439
612 611
358 140
2 194 190

133 758
152 209
89 539
375 506

Период 10
1.01.18
31.03.18

226 582
152 209
89 531
468 322

Период 12
1.07.18
30.09.18
Период 11
1.04.18
30.06.18
2017

55 014
32 856
382 506

140 758
152 209
89 539
382 506

900
840

900
840
2 000
55 014
32 856
468 322

900
840
1 600
55 014
32 856
375 506

15 079

185 532
5 910
101 454

Период 12
1.07.18
30.09.18
Период 11
1.04.18
30.06.18
185 532
25 455
150 646

97 656
382 506

16 181

268 669

Период 12
1.07.18
30.09.18

144 346
468 322

15 461

308 515

Период 11
1.04.18
30.06.18

72 500
9 450
3 360
7 000
234 353
136 100
2 194 190

185 532
8 010
90 754

Период 10
1.01.18
31.03.18

86 556
375 506

16 181

272 769

Период 10
1.01.18
31.03.18

744 627
50 310
369 800
183 701
382 989

2017

1 514 263
6 700
254 973
5 850
412 403
2 194 190

2017

501 098
456 628
268 609
1 226 335

2018

2 700
2 520
3 600
165 042
98 569
1 226 335

15 079

556 596
39 375
342 854

2018

328 558
1 226 335

47 824

849 953

2018

Общо

2 996 074
1 837 902
988 845
5 822 821

Общо

2 237 262
170 750
1 074 825
346 062
471 195
212 265
152 134
26 400
12 480
19 600
689 780
410 069
5 822 821

Общо

3 995 154
7 400
567 337
19 520
1 233 410
5 822 821
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1.0 Човешки ресурси
2.0 Транспортни разходи
3.0 Външни професионални услуги
4.0 Здравни продукти - лекарства
5.0 Здравни продукти - медицински изделия
6.0 Здравни продукти - медицинско оборудване
7.0 Разходи за управление на доставките
8.0 Инфраструктура
9.0 Оборудване и техника
10.0 Комуникационни материали
11.0 Административни разходи
12.0 Подкрепа за целевите групи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ РАЗХОДИ

Грижи и превенция на туберкулозата
Туберкулоза/ХИВ
Мултирезистентна туберкулоза
Здравно-информационни системи и мониторинг и оценка
Управление на програмата
ОБЩО:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МОДУЛИ

Период 1
1.10.15
31.12.15

Туберкулоза
България
Министерство на здравеопазването
1.10.2015
30.9.2018
Евро

ОБОБЩЕН БЮДЖЕТ (във валутата на безвъзмездната помощ)

Компонент:
Държава:
Главен получател:
Начална дата:
Крайна дата:
Валута:
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ
МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
на Република България и Организацията
за подкрепа на малкия и средния бизнес на
Република Молдова
(Одобрен с Решение № 213 от 25 март 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 25 март 2016 г.)
С цел да насърчава търговското и инвестиционното сът рудничество меж д у предприятията и в частност малките и средните
предприятия (МСП) от България и Молдова,
Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия (ИАНМСП),
Република България, и Организацията за
под к р епа на ма л к и я и с р ед н и я би зне с,
Реп ублика Мол дова (назовавани по -дол у
„договарящи се страни“), при спазване на
принципите на равнопоставеност и взаимна
полза ск лючиха настоящи я Меморанду м,
като се споразумяха за следното:
Член 1
Двете договарящи се страни взаимно ще
поддържат постоянен и тесен контакт, като
си предоставят една на друга информация,
свързана с търговията, възможностите за
инвестиции и икономическо сътрудничество,
както и ще си обменят печатни издания.
Член 2
Двете договарящи се страни взаимно ще
си предлагат и представят една на друга
възможности или партньори за насърчаване
и развитие на МСП и за търговия и инвестиционно сътрудничество. Двете договарящи
се страни ще насърчават и подпомагат предприятията, особено МСП от техните държави,
да установяват и поддържат различни форми
на сътрудничество със съответни партньори
от другата държава, така че да се насърчава
развитието на сътрудничеството между страните по договора.
Член 3
Двете договарящи се страни признават,
че развитието на МСП е от голямо значение
за повишаване на заетостта, насърчаване на
икономическото развитие и допринася за
конкурентоспособен растеж. Договарящите се
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страни се съгласяват да насърчават взаимния
обмен и сътрудничество между МСП от двете
държави, особено в следните области:
А) Обмен на информация по отношение
на политики и мерки, предприети от всяко от
двете правителства за насърчаване на МСП.
Б) Обмен на опит при организиране и
управление на дейностите по предоставяне
на услуги за МСП.
В) Обмен на съответни публикации (издавани от тях самите) или предоставяне на
информация за съответните интернет страници
на институции или организации в техните
държави с цел да се предлага информация
за МСП и от двете страни.
Г) Организиране на семинари, търговски
панаири, изложения и други промоционни
дейности за засилване на обмена и сътрудничеството между МСП от двете държави,
което ще бъде предмет на допълнителен
меморандум.
Член 4
Двете договарящи се страни се задължават да предоставят необходимите условия,
когато канят предприемачи от другата страна да посетят тяхната държава в случай на
икономически мисии, свързани с изпълнение
на проекти.
Член 5
Договарящите се страни се задължават да
обменят редовно информация за търговски
панаири, изложения и други значими събития
от тяхната компетентност.
Член 6
Договарящите се страни ще поставят уеб
адреса на другата страна като линк на своите
уеб страници.
Член 7
Този Меморандум ще влезе в сила от датата
на подписването му и е със срок 3 години.
Този Меморандум ще бъде автоматично продължен за нов 3-годишен период, освен ако
едната от договарящите се страни не уведоми
другата страна в писмен вид най-малко един
месец преди нейното намерение да прекрати
този меморандум.
Член 8
Всички изменения в настоящия меморандум са валидни само ако са направени
в писмен ви д и подписани от на длеж но
упълномощените представители и на двете
договарящи се страни.
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Член 9
Двете договарящи се страни запазват правото си да определят свой собствен бюджет
за целите на осъществяването на всяка една
програма по този Меморандум.
Подписан в София на 25 март 2016 г. в два
оригинални екземпляра на английски, по един
за всяка от страните.
От страна на:
Изпълнителна агенция
за насърчаване
на малките и средните
предприятия,
Република България:
Г-н Никола Стоянов,
заместник изпълнителен
директор
2516

От страна на:
Организация за
подкрепа на
малкия и
средния бизнес,
Република Молдова:
Г-жа Юлия Ябанджи,
генерален директор

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № РД-07-1
от 4 април 2016 г.

за реда и условията за определяне на целевите
групи по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица
Чл. 1. С тази наредба се определят условията
и редът за идентифициране на най-нуждаещи
се лица и семейства за подпомагане с храни по
Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане, съфинансирана от
Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица 2014 – 2020.
Чл. 2. Подпомагането по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане се осъществява чрез предоставяне на хранителни продукти и/или чрез
предоставяне на топъл обяд от обществени
трапезарии.
Чл. 3. Право на достъп до подпомагане по
чл. 2 имат лица, семейства, домакинства или
групи, съставени от лица, чиито ниски доходи
и нужда от подпомагане са установени въз
основа на обективни критерии, регламентирани в Закона за социално подпомагане (ЗСП),
Закона за закрила на детето (ЗЗД) и Закона
за семейни помощи за деца (ЗСПД).
Чл. 4. (1) Основната целева група за предоставяне на индивидуални пакети хранителни
продукти e:
1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда
за отпускане на целева помощ за отопление
(ДВ, бр. 49 от 2008 г.), за отоплителния сезон,
предхождащ предоставянето на помощта;
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2. майки (осиновителки), които получават
месечни помощи за отглеждане на дете до
навършване на една година по реда на чл. 8,
ал. 1 ЗСПД;
3. лица и семейства, получили еднократна
помощ за ученици, записани в първи клас по
чл. 10а ЗСПД;
4. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за
превенция и реинтеграция, отглеждане на
детето при близки и роднини и в приемни
семейства по реда и условията на Правилника
за прилагане на Закона за закрила на детето
(ППЗЗД);
5. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни
обстоятелства, подпомогнати с еднократна
помощ по реда на чл. 16 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното
индивидуално ниво на материално лишение.
(2) Допълнителната целева група за подпомагане с хранителни продукти, на които да
бъдат разпределяни закупени, но неразпределени и нераздадени храни, е:
1. лица и семейства, които поради нисък
доход или липса на доход не са в състояние да
посрещнат свои основни жизнени потребности,
в т. ч. и лица и семейства в тежка социална
ситуация и с ниски доходи, които са получили
еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП
за задоволяване на инцидентно възникнали
потребности;
2. лица и/или групи от лица, ползващи
социални услуги по реда на ППЗСП – в общността или резидентен тип;
3. лица от уязвими групи – граждани на
трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби от Закона за
убежището и бежанците.
(3) Неразпределени и нераздадени храни,
които са в срок на съхранение и са съхранявани
при условията на съхранение, определени от
производителя, могат да бъдат предоставяни
на лицата по ал. 2 под формата на индивидуално пакетирани хранителни продукти,
индивидуални пакети хранителни продукти
или пакети с храни.
(4) Неразпределените и нераздадени за съответната област хранителни продукти, които
са в срок на съхранение и са съхранявани
при условията на съхранение, определени от
производителя, се преразпределят на найнуждаещите се лица и семейства от допълнителната целева група по ал. 2 в рамките
на населените места в същата област въз
основа на становище от директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане,
съгласувано с ръководителя на Управляващия
орган (УО) на ОПХОМП или упълномощено
от него лице.
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(5) Становището по ал. 4 съдържа обосновано предложение за конкретна целева ориентация на неразпределените и нераздадени
хранителни продукти по населени места в
съответната област и обосновка за включените
лица от допълнителната целева група. Приоритетността на лицата от целевите групи се
съобразява със степента на уязвимост, както и
с наличните видове и количества нераздадени
и неразпределени индивидуално пакетирани
хранителни продукти.
(6) Лица и семейства, които попадат в
обхвата на повече от една от посочените в
ал. 1 и 2 групи, могат да получат хранителни
продукти само като представители на една
от групите.
Чл. 5. (1) Основната целева група за предоставяне на топъл обяд е:
1. лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП;
2. лица с доказана липса на доходи и
близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално
подпомагане“;
3. самотно живеещи лица и семейства, които
не могат да се издържат чрез имуществото си
или труда си и получават пенсии в минимални
размери – за осигурителен стаж и възраст; за
инвалидност; наследствени пенсии; пенсии,
несвързани с трудова дейност;
4. скитащи и бездомни деца и лица;
5. лица от уязвими групи – граждани на
трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби от Закона за
убежището и бежанците.
(2) Неполучен топъл обяд, който отговаря на
сроковете и условията за съхранение, може да
бъде разпределян на лица от целевите групи,
посочени в чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1, както и
на лица и семейства, настанени в приюти и
домове за временно настаняване.
Чл. 6. Поименното определяне на конкретни представители на целевите групи по
чл. 4 и 5 се извършва от дирекциите „Социално подпомагане“ въз основа на данните
от регистрите на подпомаганите лица, на
служебно предоставена информация или въз
основа на обосновано предложение съгласно
приложението по ред и в срокове, определени
от ръководителя на Управляващия орган на
Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане“ е стратегически документ, който е рамка за разпределянето на храни и/или на основно материално
подпомагане за най-нуждаещите се лица в
България и се съфинансира от Фонда за ев-
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ропейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица и националния бюджет за програмния
период 2014 – 2020 г.
2. „Конкретен представител на целева група“ е представител на допустима целева група
за конкретен вид подпомагане, предвидено
и финансирано по Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане – 2014 – 2020 г.
3. „Ин диви д уа лни па кет и х ра ни т елни
прод у к т и“ – предварително определена и
утвърдена съвкупност от индивидуално пакетирани хранителни продукти, с цел да бъдат
предоставени на основната целева група по
чл. 4, ал. 1 от тази наредба.
4. „Индивидуално пакетирани хранителни
продукти“ – определен вид пакетиран хранителен продукт, предназначен за предоставяне
на лица от целевата група по чл. 4, ал. 2 от
тази наредба.
5. „Пакети с храни“ – съвкупност от разл и чни ви дове ин диви д уа л но па кет и ра ни
хранителни продукти, комбинирани, с цел
да бъдат предоставени на най-нуждаещите се
лица и семейства от допълнителната целева
група по чл. 4, ал. 2 от тази наредба.
6. „Н а й-н у ж д аещ и с е л и ц а и с емейства“ – физически лица, били те отделни
лица, семейства, домакинства или групи,
чиято нужда е установена от органите по
социално подпомагане въз основа на обективни критерии, установени в националното
законодателство.
7. „Лица от уязвима група“ са малолетните
или непълнолетните, непридружените малолетни и непълнолетни, хората с увреждания,
възрастните хора, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие
деца, жертвите на трафик на хора, лицата
с тежки здравословни проблеми, лицата с
психични разстройства и лицата, които са
понесли изтезание, изнасилване или други
тежки форми на психическо, физическо или
сексуално насилие.
8. „Ниски доходи“ за целите на наредбата
са всички брутни приходи съгласно § 1, т. 9 от
допълнителните разпоредби на ППЗСП, чийто
размер не надвишава официалната линия на
бедност за страната за съответната година.
§ 2. Неразпределените и нераздадените
хранителни продукти, закупени преди влизане в сила на тази наредба, могат да бъдат
преразпределяни на лицата от допълнителните целеви групи, посочени в чл. 4, ал. 2,
по ред и начин, определени от ръководителя
на Управляващия орган или упълномощено
от него лице.
Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 7a от Закона за нормативните актове във
връзка с Регламент № 223/2014 на Европей-
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ския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г.
относно Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на ръководителя на Управляващия орган на
Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане съгласно § 1, т. 1 от
допълнителната разпоредба на Постановление
№ 37 на МС от 23.02.2015 г. за определяне на
реда и условията за изпълнение на Оперативна
програма за храни и/или основно материално
подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България
за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.).
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивайло Калфин

...................................................................................
...................................................................................

Приложение
към чл. 6

Дата: ...............................
Проверил и съгласувал
доклада: ...................................................................
(фамилия, длъжност, подпис)

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ
ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА
НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Дирекция
„Социално подпомагане“
.........................................
АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ХРАНИ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ
И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Към молба с вх. № ........./........ (ако е приложимо)
от ............................................................................. ,
ЕГН ............................,
постоянен адрес: гр. (с.) ...................................... ,
община ..........................., област .......................... ,
ж.к./кв. ........................, ул. .....................................
.......................... № ..., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ..... ,
л. к. № ....................., издадена от МВР ...............
на ..........................., валидна до .............................
Настойник на ...........................................................
...................................................................................
Постоянен адрес: гр. (с.) ...................................... ,
община ..........................., област .......................... ,
ж.к./кв. ......................, ул. .............................. № ... ,
бл. ...., вх. ….., ет. ...., ап. ...., тел. ……....................,
ЕГН ..................., л. к. № ......................., издадена
от МВР ................................ на .............................. ,
валидна до ....................................................................
I. Описание на социален статус (състав на семейство или специфична социална ситуация,
статут на пазара на труда, доходи, здравословно
състояние и други обстоятелства, които доказват,
че лицето и неговото семейство имат установено
високо ниво на бедност, висок риск от социална
изолация и не са в състояние да посрещнат свои
основни жизнени потребности)

II. Получени помощи през годината:
...................................................................................
...................................................................................
1. Диференциран минимален доход ....................
2. Диференциран минимален доход за отопление
...................................................................................
3. Доход от предходния месец (източник) .........
III. Преценка на потребностите от подпомагане
с храни:
...................................................................................
Вид на предлаганата помощ (топъл обяд/хранителни продукти)
...................................................................................
Дата: ...............................
Извършил анкетата: ..............................................
(фамилия, длъжност, подпис)

Одобрил доклада: ..................................................
(фамилия, длъжност, подпис)
Дата: ...............................
2609

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 12975
от 2 декември 2015 г.

по административно дело № 7403 от 2014 г.
Върховният административен съд на Република България – четвърто отделение, в
съдебно заседание на трети ноември две хиляди и петнадесета година в състав: председател: Аделина Ковачева, и членове: Кремена
Хараланова и Бисерка Цанева, при секретар
Ирена Асенова и с участието на прокурора
Вичо Станев изслуша докладваното от съдията
Кремена Хараланова по адм.д. № 7403/2014 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалбата, подадена от
Георги Станчев Георгиев от София чрез процесуалния му представител адвокат Жерко
Жерков, срещу § 14, 15 и 18 от Правилника
за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
(КОНПИ, Комисията) и на нейната администрация, приет с решения на Комисията, взети
по протоколи № 493 от 12.03.2014 г. и № 495 от
19.03.2014 г., в сила от деня на обнародването
му в ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г. Наведени са
доводи за незаконосъобразност на атакувания
акт в оспорената част, по съображения за
допуснати при постановяването му същест-
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вени нарушения на процесуални правила
и противоречие с приложимия материален
закон и неговата цел. Правният интерес на
оспорващия е обоснован с обстоятелството,
че атакуваните изменения на Правилника
за устройството и дейността на КОНПИ и
на нейната администрация (осъществени с
приемането на § 14, 15 и 18 от Правилника за
изменението и допълнението му) са създали
основание за прекратяване на служебното
правоотношение на Георги Георгиев, заемал
длъжността директор на Дирекция „Методология, анализ, отчет, контрол и международно
сътрудничество“ при КОНПИ. Претендира се
отмяната на обжалваните разпоредби ведно
с присъждане на направените по делото разноски. В открито съдебно заседание жалбата
се поддържа от процесуалния представител
на оспорващия адвокат Жерко Жерков.
Ответната страна – Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество чрез
пълномощника си Кирил Габеров, в открито
съдебно заседание и писмено становище по
съществото на спора оспорва жалбата и претендира отхвърлянето є като неоснователна.
Твърди, че атакуваните текстове не противоречат на цитираните в жалбата разпоредби на
нормативни актове от по-висока степен, нито
при приемането им са допуснати съществени
процесуални нарушения, в т.ч. по подробно
изложени съображения за неприложимостта на
чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), доколкото с Правилника за изменение
и допълнение на Правилника за устройството
на КОНПИ и на нейната администрация, в
сила от 28.03.2014 г., е извършено преструктуриране на администрацията на същата комисия
с вътрешнослужебен характер. Сочи, че дори
да се приеме, че е налице допуснато процесуално нарушение, то не е съществено, предвид
възможността на заинтересованите лица да
оспорят нормативния административен акт.
Представителят на Върховната административна прокуратура, взел участие в настоящото
производство, дава мотивирано заключение
за основателността на подадената жалба. Тъй
като в случая не е спазено императивното
изискване по чл. 26, ал. 2 ЗНА, проектът за
подзаконов нормативен акт да е публикуван
на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно – доклада,
като на заинтересованите лица се предостави
най-малко 14-дневен срок за предложения и
становища по него, счита, че е налице основание за отмяна на атакуваните разпоредби
като издадени при съществено нарушение на
административнопроизводствените правила.
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито
права, свободи и законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него и
за които той поражда задължения. Предвид
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данните относно служебното правоотношение
на жалбоподателя с КОНПИ към момента
на приемане на атакуваните разпоредби на
§ 14, 15 и 18 от Правилника за изменение и
допълнение на Правилника за устройството
и дейността на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество (КОНПИ) и
на нейната администрация, с решения, взети
по протоколи № 493 от 12.03.2014 г. и № 495
от 19.03.2014 г., както и че след влизането им
в сила от деня на обнародване в ДВ, бр. 28 от
28.03.2014 г., това правоотношение е прекратено със Заповед № ДС-86 от 1.04.2014 г., при
условията на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за
държавния служител – поради съкращаването
на заеманата длъжност директор на Дирекция „Методология, анализ, отчет, контрол и
международно сътрудничество“ при КОНПИ
с атакуваните изменения на правилника, в
случая несъмнено е налице правен интерес
от оспорването. Поради това и подаването
на жалбата в законоустановения срок съдът
я приема за допустима.
При преценка на основателността на жалбата Върховният административен съд, като
взе предвид доводите на страните и доказателствата по делото, приема следното:
Правилникът за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество и на нейната администрация, издаден от председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество (обн., ДВ, бр. 49 от 4.06.2013 г., в
сила от 4.06.2013 г.; изм. и доп. съответно в
бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., и
бр. 28 от 28.03.2014 г., в сила от 28.03.2014 г.),
представлява нормативен административен акт
по смисъла на чл. 75 АПК, издаден по силата
на законовата делегация от чл. 20, ал. 1 от
Закона за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ).
Текстът предвижда, че устройството и дейността на комисията и нейната администрация се
уреждат с правилник, приет от комисията и
обнародван в „Държавен вестник“. С оглед цитираната разпоредба атакуваните изменения и
допълнения на правилника, приети от КОНПИ
на заседания, за които са съставени протоколи
№ 493 от 12.03.2014 г. и № 495 от 19.03.2014 г.,
са издадени от компетентен орган. В съдебното
производство обаче се установиха съществени
нарушения на процесуални правила, допуснати
при приемането на измененията и допълненията на правилника, предвид изискванията по
чл. 26 – 28 вкл. ЗНА и тези по глава пета, раздел
III АПК, касаещи изработването на проекта,
публикуването и приемането на правилника
и налагащи отмяната му в оспорената част
само на това основание.
На първо място, съвкупната преценка на
приложените по делото доказателства (писма с
изх. № 1521 от 28.05.2014 г., 1761 от 19.06.2014 г.
по регистъра на КОНПИ, Заповед № РД07-05

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

от 14.02.2014 г. на председателя на КОНПИ за
определяне на работна група, предложение от
последната за проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество и на нейната
администрация, протоколи от заседанията на
12.03.2014 г. и 19.03.2014 г., становище с изх.
№ 3165 от 22.10.2015 г., постъпило в съда на
23.10.2015 г., и писмени бележки по съществото
на спора с изх. № 3478 от 12.11.2015 г., депозирани във ВАС на 13.11.2015 г., подписани
от представляващия Комисията председател)
налага несъмнен извод, че не са спазени
законоустановените срокове за публикуване
на проекта за изменения и допълнения на
правилника по чл. 20 ЗОПДНПИ на интернет
страницата на неговия предложител (КОНПИ)
ведно с мотивите към него, нито на заинтересованите лица е предоставен най-малко в
14-дневен срок за предложения и възражения
по него. Изобщо, по делото не са представени
доказателства, установяващи изпълнението
на изискванията по чл. 26, ал. 2 и чл. 28 ЗНА
във връзка с чл. 77 АПК. Всъщност ответната
страна не спори, че проектът за изменение и
допълнение на Правилника за устройството
и дейността на КОНПИ не е публикуван.
Навежда единствено доводи, че ако това се
приеме за нарушение, то няма съществен характер, предвид липсата на необходимост от
достигането на проекта до знанието на гражданите и организациите, имащи отношение към
обществените отношения, които регулира. В
тази връзка следва да се отбележи, че според
чл. 26, ал. 1 ЗНА изработването на проект
за нормативен акт се извършва пpи зачитане
на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност, като гаранция за
съобразяването с които чл. 26, ал. 2 от същия
закон налага преди внасянето на всеки проект
за нормативен акт за издаване или приемане
от компетентния орган съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата
на съответната институция ведно с мотивите,
съответно доклада, и на заинтересованите
лица да се предостави най-малкото 14-дневен
срок за предложения и становища по проекта.
Наред с горното чл. 28, ал. 1 ЗНА налага проектът за нормативен акт заедно с мотивите,
съответно доклада към него, да се внесе за
обсъждане и приемане от компетентния орган, ал. 2 предвижда изискванията към тези
мотиви, а ал. 3 – че проект за нормативен акт,
към който не са приложени мотиви, съответно
доклад, съобразно изискванията на ал. 2, не
се обсъжда от компетентния орган. Член 77
АПК на свой ред въвежда задължителното
обсъждане на проекта ведно с представените
по него становища, предложения и възражения.
Анализът на горепосочените разпоредби налага
извода, че процедурата е императивно уредена
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с цел спазването на принципите по чл. 26,
ал. 1 ЗНА. При това законодателят цели да се
осигури възможност за излагане на тезите на
заинтересованите лица и тяхното обсъждане
преди приемането на подзаконовия нормативен акт, а не след това – при оспорването му,
с всички произтичащи от това последици. С
оглед формулировката на чл. 77 АПК този
текст е относим към всички предложения и
възражения, като предполага съобразяване
както с правилото на чл. 28 ЗНА, така и с
това на чл. 26 ЗНА. Противно на наведените от
ответника доводи, при неизпълнение на императивното изискване по чл. 77 АПК във връзка
с чл. 26, ал. 2 ЗНА винаги е налице основание
за отмяната на нормативен административен
акт поради допуснати при издаването му съществени нарушения на процесуални правила.
Следователно и сама по себе си липсата на
данни проектът да е публикуван на интернет
страницата на КОНПИ и да е предоставен
14-дневен срок за становища, предложения и
възражения на заинтересованите лица налага
извод за допуснато съществено нарушение на
процесуални правила, представляващо самостоятелно основание за отмяна на атакуваните
разпоредби.
Не намират основание доводите на ответника, че естеството на обжалваните текстове
от Правилника и по-конкретно – вътрешноведомственото им значение за структурата на
КОНПИ, изключват приложимостта на чл. 26,
ал. 2 ЗНА. Да се приеме обратното означава
изискването по последната разпоредба да
се счита за отпаднало във всички случаи,
в които нормативен административен акт
урежда организационна структура, каквато
възможност не е уредена от законодателя.
Необходимостта от публикуване на проекта
за Правилник произтича от характера му на
подзаконов нормативен акт, който не е оспорен
от ответната страна. Наред с това ЗНА не съдържа разпоредби, изключващи приложението
на чл. 26 – 28 ЗНА в случаите на издаване на
правилник от кръга на посочените в чл. 7, ал. 1
от същия закон – за устройството и дейността
на държавен орган. Съгласно глава четвърта
от ЗНА и чл. 20, ал. 2 от Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество Правилникът за устройството и дейността на КОНПИ и нейната администрация
се обнародва в „Държавен вестник“, което се
отнася и за Правилника за неговото изменение и допълнение. Следователно не намират
опора в ЗНА, АПК и ЗОПДНПИ изложените
от ответната страна съображения, че в случая
не е налице необходимост, нито задължение
проектът за изменение и допълнение на правилника да стигне до знанието на граждани
и организации, имащи отношение към регулираните от него обществени отношения, а
оттам и че допуснатите при приемането му
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нарушения не са съществени. Своевременното
съобщаване на проекта и мотивите за изработването му цели да осигури реализиране
на законовата възможност за изразяване на
мнения и становища от заинтересованите лица.
Изобщо процедурата, касаеща приемането на
подзаконов нормативен акт, е регламентирана
императивно в защита на публичния интерес,
като нарушаването є винаги е съществено. По
изложените съображения следва да се приеме,
че след като проектът за изменения и допълнения на Правилника по чл. 20 ЗОПДНПИ не е
публикуван в интернет преди внасянето му за
разглеждане и приемане от КОНПИ, в случая
е налице фактическо и правно основание за
уважаване на подадената жалба – установено
съществено нарушение на приложимите процесуални изисквания.
Поради това, без да бъдат обсъждани изложените от оспорващия твърдения за противоречие
на оспорените текстове с материалноправни
разпоредби от по-висок ранг и целта на закона
и на основание чл. 196 във връзка с чл. 146,
т. 3 във връзка с чл. 168, ал. 1 АПК, както и
правомощията си по чл. 193 АПК, Върховният
административен съд, в настоящия състав на
четвърто отделение, следва да отмени подзаконовия нормативен акт в обжалваната част.
С оглед изхода от спора и своевременно
предявеното от жалбоподателя искане следва
да му бъдат присъдени направените по делото
разноски, установени по представените по делото доказателства, в размер общо на 396 лв.,
изплатени за държавни такси и адвокатско
възнаграждение.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
Отменя § 14, 15 и 18 от Правилника за
изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
(КОНПИ) и на нейната администрация, приет
с решения на Комисията, взети по протоколи
№ 493 от 12.03.2014 г. и № 495 от 19.03.2014 г.
(обн., ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.).
Осъжда Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – София, да
заплати на Георги Станчев Георгиев от София
сумата от 396 лв., представляваща направени
по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред
петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на
съобщенията до страните. При неподаване
на касационна жалба или протест, или ако
те бъдат отхвърлени от петчленен състав на
Върховния административен съд, решението
да се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:
Георги Колев
2583
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РЕШЕНИЕ № 3515
от 29 март 2016 г.

по административно дело № 1159 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на десети март
две хиляди и шестнадесета година в състав:
председател: Мариника Чернева, и членове:
Нина Докторова, Галина Матейска, Марио
Димитров и Светослав Славов, при секретар
Григоринка Любенова и с участието на прокурора Маринела Тотева изслуша докладваното
от съдията Светослав Славов по адм. дело
№ 1159/2016 г.
Производството е по чл. 208 и следващите
от АПК.
Образувано е по касационна жалба на
председателя на Комисията за отнемане на
незаконно п ри доби то им у щест во п рот ив
Решение № 12975 от 2.12.2015 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение, постановено по административно дело
№ 7403/2014 г. по описа на същия съд, с което
са отменени § 14, 15 и 18 от Правилника за
изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация, приет с
решения на Комисията, взети по протоколи
№ 493 от 12.03.2014 г. и № 495 от 19.03.2014 г.
(ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.).
В касационната жалба са развити оплаквания за неправилност на решението като
постановено при нарушение на материалния
закон – касационно основание по чл. 209, т. 3
АПК. Касационният жалбоподател твърди, че
съдът в противоречие с материалния закон
е приел, че оспореният подзаконов нормативен акт е издаден в нарушение на чл. 26,
ал. 2 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Иска от съда да отмени
обжалваното решение и да постанови друго,
с което да отхвърли жалбата срещу подзаконовия нормативен акт. В съдебно заседание
чрез процесуален представител старши юрисконсулт Инна Минчева поддържа жалбата,
не представя нови писмени доказателства.
Претендира присъждане на разноски за процесуално представителство пред касационната
инстанция.
Ответникът по касационната жалба – Георги Станчев Георгиев от София, редовно
призован, не се явява. Представлява се от
процесуалния си представител адв. Жерко
Жерков от Софийска адвокатска колегия,
който в съдебно заседание оспорва касационната жалба, като поддържа изложените съображения в приложения по делото отговор на
касационната жалба. Претендира присъждане
на разноски по делото, за които представя
списък съгласно разпоредбата на чл. 80 ГПК.
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Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата. Намира
решението на Върховния административен
съд – тричленен състав на четвърто отделение, за правилно и законосъобразно и като
такова предлага да бъде оставено в сила.
Настоящият състав на Върховния административен съд, петчленен състав на първа
колегия, след като прецени доводите на страните в производството и събраните по делото
доказателства в рамките на сочените касационни основания и с оглед правомощията
си по чл. 218, ал. 2 АПК, прие за установено
от фактическа и правна страна:
Решението е валидно и допустимо и е постановено в съответствие с материалния закон.
Жалбата е подадена от надлежна по чл. 210
АПК страна в преклузивния по чл. 211 АПК
срок, поради което е допустима. Разгледана
по същество, е неоснователна.
С обжалваното решение на тричленния
състав на Върховния административен съд,
четвърто отделение, са отменени § 14, 15 и
18 от Правилника за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността
на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация, приет с решения на Комисията, взети
по протоколи № 493 от 12.03.2014 г. и № 495
от 19.03.2014 г. (ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.).
Съдът е приел, че оспорването е допустимо и основателно, като по въпроса за допустимостта няма спор между страните. По
отношение на основателността е установил,
че са допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила
при издаване на оспорените текстове и ги е
отменил на това основание.
Оспореният акт е подзаконов нормативен акт, който е издаден от компетентен
орган – председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
въз основа на законова делегация по чл. 20,
ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
(ЗОПДНПИ) и в рамките на предоставената
му компетентност. Тези обстоятелства не са
спорни между страните пред касационната
инстанция.
Преди разглеж дане на делото съдът е
спазил изискванията на чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК и е съобщил за оспорването чрез обявление в „Държавен вестник“.
За да отмени оспорените текстове, решаващият съд е приел, че са допуснати съществени
нарушения на административнопроизводст
вените правила, а именно на чл. 26, ал. 2
и чл. 28, ал. 2 ЗНА. Не са представени по
делото доказателства, които да удостоверяват
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публикуването на интернет страницата на
неговия предложител (КОНПИ) на проекта
на Правилника за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация
заедно с мотивите и доклада към проекта, за
да се даде възможност на заинтересованите
лица да представят свои предложения и възражения, както и да станат ясни от доклада
причините, поради които се налага приемането на този нормативен акт, очакваните
резултати от прилагането, съответствието
му с правото на Европейския съюз.
След като е установил тези обстоятелства
и е обсъдил събраните по делото доказателства, решаващият съд е приел, че допуснатите
нарушения на административнопроизводствените правила са съществени и представляват
основание за отмяна на цитираните норми.
Отменяйки на процесуално основание оспорената част от акта, съдът правилно не е
разгледал оспорването по същество. Обжалваното решение е правилно.
Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА, приложим субсидиарно по силата на препращащата норма
на чл. 80 АПК, преди внасянето на проект на
нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проекта 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.
Това задължение за съставителя на проекта
е императивно и е част от административнопроизводствените правила по издаването
на акта. Изпълнението му гарантира спазване
на прогласените в алинея първа на същия
текст принципи на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност.
Предназначението на всяка правна норма – законова или подзаконова, е да регулира определена категория и вид обществени
отношения и засяга неограничен кръг от
лица. Поради това нормите, които гарантират
провеждането на такава процедура, която
съответства на изискванията за обоснованост,
стабилност, откритост и съгласуваност, са
императивни и нарушаването им при всички
случаи е съществено. Не е предоставен гарантираният от законовата процедура ред, който
дава възможност на всички заинтересовани
лица да предоставят своите предложения и
становища по проекта за нормативен акт.
Освен това съгласно чл. 28, ал. 2 ЗНА
мотивите, съответно док ладът, съдържат:
1. причините, които налагат приемането; 2.
целите, които се поставят; 3. финансовите и
други средства, необходими за прилагането
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на новата уредба; 4. очакваните резултати
от прилагането, включително финансовите,
ако има такива; 5. анализ за съответствие с
правото на Европейския съюз. Не са представени по делото доказателства както за
обнародването, така и изобщо за наличието
към проекта за нормативния административен
акт на мотиви и доклад, които да съдържат
тази информация. Пълната липса на мотиви
препятства възможността заинтересованите
лица да направят предложения и да изложат
становища преди неговото приемане.
При издаването на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество и на нейната администрация е допуснато нарушение
на чл. 77 АПК и чл. 26, ал. 2 във връзка с
чл. 28, ал. 2 ЗНА. Допуснатите нарушения на
административнопроизводствените правила
са съществени и представляват основание
за отмяна на нормативния административен
акт в оспорената част по смисъла на чл. 193,
ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 3 АПК.
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Тричленни ят състав на Върховни я административен съд е постановил решение,
което е съобразено с материалния закон,
обосновано е и не са допуснати нарушения
на съдопроизводствените правила.
Следва след постановяване на настоящото
решение да се изпълни изискването на чл. 194
АПК, като Решение № 12975 от 2.12.2015 г.,
постановено по адм. дело № 7403 от 2014 г.
на Върховния административен съд, четвърто
отделение, се обнародва в „Държавен вестник“,
за да влезе в сила от деня на обнародването му.
При тези съображения и на основание
чл. 221, ал. 2 АПК Върховният административен съд, петчленен състав, първа колегия,
РЕШИ:
О с т а в я в с и л а Ре ш е н и е № 1 2 9 75 о т
2.12.2015 г., постановено по адм. дело № 7403
от 2014 г. на Върховния административен съд,
четвърто отделение.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Колев
2584

Поправка. Министерството на външните работи във връзка с установени технически грешки в
превода на български език на Виенската конвенция за консулските отношения (ДВ, бр. 42 от 1990 г.)
прави следните поправки:
1. В чл. 35, т. 5 думите „ако той е гражданин на изпращащата държава“ да се четат „освен ако той
е гражданин на изпращащата държава“.
2. В чл. 57, т. 2 думите „предвидени от тази конвенция“ да се четат „предвидени в тази глава“.
3. В чл. 62, в края на изречението думите „или по негово искане“ да се четат „или по нейно искане“.
2721
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-268
от 17 март 2016 г.
На основание чл. 24а, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ), чл. 47б, ал. 1 и 2 и чл. 47е от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) във
връзка с одобрен доклад № 93-2940 от 17.03.2016 г.
от министъра на земеделието и храните нареждам:
1. Откривам процедура за провеждане на търг
за отдаване под наем или аренда на земеделски
земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в
страната за стопанската 2016/2017 г. с начална
тръжна цена съгласно приложенията.
2. Търговете да се проведат от областните
дирекции „Земеделие“ на тръжни сесии, с тайно
наддаване, при условията и по реда, определени
в чл. 47ж и сл. от ППЗСПЗЗ.
3. Ди рек тори те на област ни те ди рек ции
„Земеделие“ да издадат заповед за провеждане
на търга (тръжните сесии) с приложена информация за всички свободни имоти от държавния
поземлен фонд – обект на търга, на територията
на съответната област.
4. Началната тръжна цена за предоставяне на
земеделски земи от ДПФ под наем или аренда
и размерът на депозита за участие в търга е,
както следва:
4.1. началната тръжна цена за отглеждане
на едногодишни полски култури за срок до 10
стопански години, по общини за съответната
област, е посочена в приложение № 1 – графа 1,
представляващо неразделна част от заповедта;
размерът на депозита за участие в търга е 20 %
от началната тръжна цена, умножена по площта
на имота;
4.2. началната тръжна цена за създаване и
отглеждане на трайни насаждения е посочена
по периоди в приложение № 2, представляващо
неразделна част от заповедта; размерът на депозита за участие в търга е 10 лв./дка;
4.3. началната тръжна цена за отглеждане на
съществуващи трайни насаждения е съгласно
приложение № 3, представляващо неразделна част
от заповедта; размерът на депозита за участие в
търга е 10 лв./дка;
4.4. началната тръжна цена за ползване на ливади и пасища, мери за срок 1 стопанска година
по реда на чл. 37и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ е посочена
в приложение № 1 – графи 2 и 3, представляващо
неразделна част от заповедта; размерът на депозита
за участие в търга е 20 % от началната тръжна
цена, умножена по площта на имота;
4.5. в случай че земите от ДПФ са поливни,
началната тръжна цена по т. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 се

коригира с коефициент за поливност: за Северна
България – 1,2, и за Южна България – 1,5;
4.6. сключването на договор за наем или аренда
за ползване на обявените по този ред земеделски
земи от ДПФ не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките
на Общата селскостопанска политика.
5. Одобрявам образците на документите за
участие в търга: заявление – оферта по чл. 47з,
ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ; декларации по чл. 47з, ал. 1,
т. 6 и 9 ППЗСПЗЗ; проекти на договори за наем
или аренда по чл. 47м, ал. 1 ППЗСПЗЗ и проект
на договор за наем по чл. 37и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ.
6. Заповедта да се публикува и в един централен ежедневник.
7. Заповедта да се доведе до знанието на директорите на областните дирекции „Земеделие“
за изпълнение.
8. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на д-р Цветан Димитров – заместникминистър на земеделието и храните.
Министър:
Д. Танева
Приложение № 1
Начални тръжни цени за стопанската
2016 – 2017 г.
Област/община

БЛАГОЕВГРАД
Гърмен
Гоце Делчев
Кресна
Сатовча
Якоруда
Хаджидимово
Разлог
Струмяни
Сандански
Белица
Банско
Симитли
Благоевград
Петрич
БУРГАС
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко Търново
Несебър

Едногодишни
полски
култури
лв./дка

Ливади
лв./дка

Пасища,
мери
лв./дка

1

2

3

32
32
26
26
32
32
32
32
32
32
32
26
32
32

11
8
8
9
11
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
7
7
9
7
7
7
11
7
7
7
7
8

31
36
39
43
31
31

11
8
8
8
8
8

7
7
7
7
7
7

С Т Р.
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ВЕСТНИК

1

2

3

Поморие

31

8

7

ВРАЦА

Приморско

31

8

7

Руен

31

8

7

Созопол

31

8

БРОЙ 29
1

2

3

Враца

43

8

9

Бяла Слатина

43

8

7

9

Борован

43

8

7

43

8

7

8

7

Средец

31

9

8

Оряхово

Сунгурларе

31

8

7

Мизия

43

Царево

31

8

7

Мездра

36

8

7

Криводол

43

10

7

8

Роман

36

8

7

43

8

7

43

8

7

ВАРНА
Провадия

36

8

Аксаково

36

8

7

Козлодуй

Вълчи дол

36

8

8

Хайредин

Долни чифлик

36

8

7

ГАБРОВО

Ветрино

36

8

9

Габрово

24

8

7

Дългопол

36

8

7

Севлиево

24

8

7

Суворово

36

8

7

Дряново

26

8

7

Аврен

36

8

8

Трявна

26

8

7

Девня

36

8

7

Бяла

31

8

8

Добрич

48

8

7

Варна

36

8

7

Добричка

48

8

7

Белослав

31

8

7

Генерал Тошево

48

8

7

Крушари

48

8

7

Балчик

48

8

7

8

Шабла

48

8

7

48

8

7

48

8

9

ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Велико Търново

36

11

ДОБРИЧ

Златарица

36

8

7

Каварна

Лясковец

36

8

7

Тервел

Полски
Тръмбеш

36

8

8

КЪРДЖАЛИ
Ардино

26

8

7

Свищов

36

8

7

Джебел

26

8

7

Стражица

36

8

7

Кирково

21

8

8

Сухиндол

36

8

7

Крумовград

22

8

8

Горна Оряховица

36

8

8

Кърджали

28

8

7

Елена

31

9

8

Момчилград

26

8

7

Павликени

36

11

7

Черноочене

28

8

7

Видин

36

8

7

Кюстендил

31

8

7

Димово

36

10

9

Кочериново

31

8

7

Брегово

36

8

7

Рила

31

8

7

Невестино

26

8

7

Кула

36

8

7

Трекляно

24

8

7

Ново село

36

10

7

Сапарева баня

26

8

7

Грамада

36

8

7

Дупница

26

8

7

Макреш

36

9

7

Бобов дол

26

8

7

Бойница

36

8

7

Бобошево

24

8

7

Белоградчик

36

8

7

ЛОВЕЧ

Чупрене

36

8

7

Ловеч

36

8

7

Ружинци

36

9

10

Летница

26

8

8

ВИДИН

КЮСТЕНДИЛ
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ВЕСТНИК

1

2

3

36

10

7

Куклен

Угърчин

36

9

7

Априлци

26

8

7

Троян

26

8

7

Луковит

С Т Р. 5 1
1

2

3

26

8

7

Първомай

31

8

7

Раковски

33

8

7

„Родопи“

39

8

8

36

8

7

36

8

7

Тетевен

26

8

7

Садово

Ябланица

26

8

7

Съединение
Стамболийски

43

8

7

Берковица

31

9

8

Кричим

36

8

7

Вършец

26

9

8

Перущица

36

8

7

26

8

9

МОНТАНА

Монтана

36

11

7

Хисаря

Бойчиновци

36

8

7

Лъки

26

8

7

33

8

7

Брусарци

36

8

7

Сопот

Якимово

43

8

7

РАЗГРАД

Вълчедръм

43

8

7

Завет

48

8

7

Исперих

48

8

8

Георги
Дамяново

26

11

8

Кубрат

48

8

7

Лом

43

8

8

Лозница

48

8

8

Медковец

43

8

7

Разград

48

8

8

Чипровци

26

8

7

Самуил

48

8

7

Цар Калоян

48

8

7

Брезник

26

8

7

РУСЕ

Земен

26

8

7

Борово

48

8

7

Ковачевци

26

8

7

Бяла

48

8

7

Перник

26

8

7

Ценово

48

8

9

Радомир

26

8

7

Две могили

48

8

7

Трън

26

8

7

Иваново

48

8

9

Сливо поле

48

8

7

ПЕРНИК

ПЛЕВЕН
Белене

36

8

7

Ветово

48

8

9

Гулянци

36

8

7

Русе

48

8

7

Долна
Митрополия

36

11

10

ПАЗАРДЖИК

Долни Дъбник

43

8

7

Батак

21

9

7

Искър

43

8

7

Белово

26

8

7

Кнежа

36

8

7

Брацигово

26

8

8

Велинград

26

8

7

Левски

43

9

7

Лесичово

26

8

7

Никопол

36

8

7

Пазарджик

28

8

7

Пордим

43

8

7

Панагюрище

26

8

7

Плевен

36

8

7

Пещера

26

8

7

Червен бряг

36

8

7

Ракитово

31

8

7

Септември

31

8

7

Асеновград

26

8

7

Стрелча

21

8

7

Брезово

33

8

7

СИЛИСТРА

Калояново

33

8

7

Алфатар

48

8

7

Карлово

26

8

8

Главиница

48

8

7

„Марица“

33

8

7

Дулово

48

8

7

Пловдив

26

8

7

Кайнарджа

48

8

7

ПЛОВДИВ

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
1

2

3

Силистра

48

8

7

Ситово

48

8

Тутракан

48

8

Сливен

36

8

8

Твърдица

21

8

Нова Загора

43

Котел

26

Баните

ВЕСТНИК
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1

2

3

Братя Даскалови

31

8

7

7

Гурково

31

8

7

7

Гълъбово

31

8

7

Казанлък

31

8

8

Мъглиж

31

8

7

7

Николаево

31

8

7

8

7

Раднево

31

8

7

9

9

Чирпан

31

8

7

Павел баня

31

8

7

31

8

7

Опан

31

8

7

Борино

26

8

8

ТЪРГОВИЩЕ

Девин

26

9

7

Търговище

36

8

7

Доспат

31

8

7

Попово

36

8

7

Златоград

26

8

7

Опака

36

8

7

Мадан

26

8

7

Омуртаг

36

9

8

Неделино

26

8

7

Антоново

36

8

7

Рудозем

31

8

8

ХАСКОВО

Смолян

26

8

8

Любимец

26

8

7

Чепеларе

31

8

7

Маджарово

21

8

7

СОФИЯ-ГРАД

28

9

7

Минерални бани

26

8

8

Симеоновград

26

8

7

Свиленград

28

8

7

Тополовград

21

8

7

Ивайловград

21

9

7

Хасково

28

8

7

Харманли

28

8

8

Димитровград

26

8

7

Стамболово

26

8

9

Венец

36

8

7

Върбица

36

9

8

Велики Преслав

36

9

7

Каспичан

36

8

7

36

8

7

СЛИВЕН

СМОЛЯН

СОФИЯ
ОБЛАСТ
Пирдоп

26

8

7

Сливница

26

8

7

Своге

26

8

7

Самоков

26

8

7

Правец

26

8

7

Костинброд

26

8

7

Костенец

26

8

7

Копривщица

31

9

8

Ихтиман

26

8

7

Етрополе

26

8

7

Елин Пелин

31

8

7

Драгоман

26

8

7

Горна Малина

26

8

7

Каолиново

Годеч

26

8

8

Никола Козлево

43

8

7

Ботевград

26

8

7

Нови пазар

36

8

7

36

8

7

ШУМЕН

Божурище

26

8

7

Смядово

Антон

26

8

7

Хитрино

36

8

7

Долна баня

26

8

7

Шумен

36

8

8

Златица

26

8

7

ЯМБОЛ

Мирково

26

8

11

Болярово

36

9

8

Чавдар

31

8

7

Елхово

36

8

8

7

Стралджа

36

8

7

СТАРА ЗАГОРА

„Тунджа“

36

8

7

Стара Загора

Ямбол

36

8

7

Челопеч

26
36

8
8

7
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Приложение № 2

Начална тръжна цена за създаване и отглеждане
на трайни насаждения, по периоди
Трайни насаждения

Лозови насаждения

Грати- Период на плододаване
сен пегодини
лв./дка
риод,
години
3

4 – 7

48

8 – 20

73

за останалия
период на плододаване

48

5 – 7

36

за останалия
период
на плододаване

55

за периода на
плододаване

55

3

за периода на
плододаване

36

1

2 – 5

26

4 – 12

57

13 – 15

36

Овощни насаждения –
семкови,
костилкови,
черупкови

4

Ягодоплодни
култури

2

Етеричномаслени култури – роза,
мента, лавандула, шипка
и др.
Култивирани
билки – срок
на предоставяне – 5
години
Калифорнийски аспержи – срок
на предоста
вяне –
15 години

3

Продължителността на периода на плододаване за отделните видове трайни насаждения се
определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата
за базисните цени на трайните насаждения, приета с ПМС № 151 от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 65 от
1991 г.; попр., бр. 84 от 1991 г.; загл. изм., бр. 107
от 2000 г.; изм., бр. 81 от 2003 г.).
Приложение № 3
Начална тръжна цена за отглеждане на съществуващи трайни насаждения
Трайни насаждения

Цена
лв./дка

1. Лозови насаждения

48

2. Овощни насаждения
(семкови, костилкови, черупкови)

45

3. Етеричномаслени култури
(роза, мента, лавандула, шипка и др.)
2492

36

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-63
от 31 март 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 31.03.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Дупница, област Кюстендил.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 113 от 25.02.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Дупница.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе четири
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 94.7 MHz за гр. Дупница.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на гр. Дупница.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радио
то и телевизията и Решение № 113 на КРС от
25.02.2016 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма с общ
(политематичен) профил, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Дупница, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
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Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 26 юли 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
Съветът за електронни медии приема заявления
за участие от 13 до 15 юни 2016 г. включително на
адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
май 2016 г. включително на адрес – София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса), от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

94.7 MHz
гр. Дупница
м. Вангелова
чешма, почивна
станция на
„Енергоремонт“

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
2568

42N13 20
23E08 30
895 m
до 200 W
до 350 W
до 800 m
66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-64
от 31 март 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 31.03.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Дупница, област Кюстендил.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 113 от 25.02.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Дупница.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе четири
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за про-
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грамния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 97.2 MHz за гр.
Дупница.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и Решение № 113 на КРС от
25.02.2016 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Дупница, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 26 юли 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
Съветът за електронни медии приема заявления
за участие от 13 до 15 юни 2016 г. включително на
адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до 11
май 2016 г. включително на адрес – София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса), от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на
излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:

97.2 MHz
гр. Дупница
РТС
„Ловен дом“
42N15 44
23E07 28
608 m
до 100 W
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Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
2569

ДЪРЖАВЕН
до 100 W
до 800 m
66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-65
от 31 март 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 31.03.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Дупница, област Кюстендил.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 113 от 25.02.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Дупница.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе четири
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 105.8 MHz за гр.
Дупница.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на гр. Дупница.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/ или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото
и телевизията и Решение № 113 от 25.02.2016 г.
на КРС Съветът за електронни медии реши да
открие неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма с общ
(политематичен) профил, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
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съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Дупница, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 26 юли 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 13 до
15 юни 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до
11 май 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
2570

105.8 MHz
гр. Дупница
РТС
„Ловен дом“
42N15 44
23E07 28
608 m
до 100 W
до 100 W
до 800 m
66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-66
от 31 март 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 31.03.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Дупница, област Кюстендил.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 113 от 25.02.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Дупница.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе четири
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за про-
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грамния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 107.4 MHz за гр.
Дупница.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото
и телевизията и Решение № 113 от 25.02.2016 г.
на КРС Съветът за електронни медии реши да
открие неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Дупница, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 26 юли 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 13 до
15 юни 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 9 до
11 май 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, ст. 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:

107.4 MHz
гр. Дупница
РТС
„Ловен дом“
42N15 44
23E07 28
608 m

ВЕСТНИК
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
2571
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до 100 W
до 100 W
до 800 m
66 dB (µV/m)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 143
от 28 януари 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Х-5 от 20.05.2013 г. от Христо
Игнатов Георгиев като собственик на поземлен
имот пл. № 1266, попадащ в границите на УПИ
XVI-443, с искане за разрешаване изработване на
проект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на
УПИ XVI и изменение на план за регулация (ИПР)
на улица по о.т. 369 – о.т. 370. Към заявлението е
приложена скица с предложение за изменението
с обяснителна записка и нотариален акт № 31,
том IV, дело № 1358/1998 г., контролно заснемане.
С писмо от 27.05.2013 г. заявителят е уведомен
да представи актуална скица за имота и доказателства за съгласие за изменение на ПУП от
собственика на поземлен имот пл. № 443, попадащ
в границите на УПИ XVI.
Със заявление вх. № ГР-94-Х-5 от 14.07.2014 г.
е представена актуална скица за поземлен имот
пл. № 1266, издадена от район „Триадица“.
Заявлението заедно с приложените към него
доказателства е разгледано от отделите на НАГ.
С писмо от 24.09.2014 г. заявителят е уведомен
за необходимостта към заявлението да се присъедини и собственикът на ПИ 443 във връзка с
исканото изменение на ПЗ, с което се предвижда
пететажно застрояване на калкан между двата
имота.
Със заявление № ГР-94-Х-5 от 22.10.2014 г. Станю Маринов Танев като собственик на поземлен
имот пл. № 443 е изразил изрично съгласие за
производството по изменение на ПУП. Към заявлението е приложен нотариален акт № 74, том
LLII, дело № 20550/1993 г. и скица за поземлен
имот пл. № 443, издадена от район „Триадица“.
Със Заповед № РД-09-50-886 от 19.11.2014 г. на
главния архитект на СО на основание чл. 135,
ал. 3 ЗУТ е разрешено изработването на проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване (ИПРЗ) за създаване на нови УПИ XVI-443 и УПИ ХХ-1266 – „за
жилищно строителство“, нова задънена улица по
о.т. 369а – о.т. 369б от кв. 30, м. Кръстова вада.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение на кмета на район „Триадица“ и заявителя с
писмо изх. № ГР-94-Х-5 от 20.11.2014 г.
Със заявление № ГР-94-Х-18 от 16.12.2014 г.
е внесен за одобряване на ПУП – изменение
на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на
изменение на плана за регулация и застрояване
(ИПРЗ) за създаване на нови УПИ XVI-443 и
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УПИ Х Х-1266 – „за жилищно строителство“,
нова задънена улица по о.т. 369а – о.т. 369б от
кв. 30, м. Кръстова вада, с обяснителна записка
и извадка от действащия ПУП.
Допълнително са представени съгласуван
проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 4.05.2014 г., данни за предварително проучване
№ ТУ-296 от 29.01.2015 г. от „Софийска вода“ – АД,
геодезическо заснемане и експертна оценка на
съществуваща висока дървесна растителност,
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО,
на 25.02.2015 г.
Проектът е разгледан и съгласуван от отделите на НАГ.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица, като с писмо
рег. № 6602-29/6 от 19.06.2015 г. район „Триадица“
връща същия заедно с постъпилите възражения, а
именно: възражение № 6602-29-(2) от 19.02.2015 г.
от собственика на поземлен имот пл. № 443 и
възражение № 6602-29-(1) от 19.02.2015 г. от собственика на поземлен имот пл. № 1266 (2 бр.).
Възраженията заедно с проекта са разгледани
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-55 от 21.07.2015 г.,
т. 4, и е взето решение, с което същите са уважени
и са направени служебни предложения, а именно:
регулационните линии между нови УПИ XVI,
XX и УПИ V-445, VI-444 и VII-1203 да минат по
имотните граници между ПИ 443 и ПИ 445 и 444;
между ПИ 1266 и ПИ 444 и 1203, в матрицата на
ПЗ да се отразят вярно стойностите за плътност
на застрояване и за мин. озеленяване и да се
спази нормата на чл. 32, ал. 2 ЗУТ за разстояния между сградите в УПИ XX и УПИ X и IX,
като след корекция по уважените възражения и
служебни предложения проектът да се съобщи
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Със заявление вх. № ГР-94-Х-5 от 13.08.2015 г.
е внесен коригиран проект. Същият е изпратен
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ с
писмо изх. № ГР-94-Х-5 от 27.08.2015 г.
С писмо № 6602-303/3 от 7.10.2015 г. район
„Триадица“ връща проекта заедно с постъпилото
възражение вх. № 6602-303/2 от 30.09.2015 г. от
собствениците на ПИ 445, 444 и 1203, както и
други документи от процедурата по съобщаването.
Възражението заедно с проекта са разгледани
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-73 от 20.10.2015 г.,
т. 5, и е взето решение, с което същите не са
уважени, тъй като корекцията на плана е законосъобразна и отговаря на изискванията на чл. 17,
ал. 1 ЗУТ и на § 8, ал. 1 и ал. 2, т. 3 ПРЗУТ.
Проектът е приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ,
като е предложено на главния архитект на СО
да издаде заповед за одобряването му.
С р еш ен и е п о п р о т о ко л № Е С -Г- 8 3 о т
17.11.2015 г., т. 3, ОЕСУТ е поправил предходното си решение, като вместо: „Приема проекта.
Предлага на главния архитект на СО да издаде
заповед за одобряването му“ да се чете: „Приема проекта. Изпраща в СОС за одобряване на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС“.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
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чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици
на поземлени имоти пл. № 1266 и 443, попадащи
в границите на УПИ XVI-443 – предмет на изменението, което се установява от представените
в производството документи за собственост и
скици.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект
за ПУП от компетентния за това орган, внесен
е проект и са изпълнени предписанията в отделите на НАГ, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изработения проект за ИПР се изменят
границите на УПИ XVI-443, което се състои в
разделянето му на два УПИ, като регулационните
граници са поставени в съответствие с имотните
такива на поземлени имоти пл. № 1266 и 443.
Изменението на действащия план за застрояване се налага във връзка с промяната на
регулацията и по искане на собствениците на
УПИ – предмет на изменението.
Предвид горното е доказано основанието
за одобряването на ПУП – ИПРЗ, по чл. 134,
ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Изменението на действащия план за застрояване се налага във връзка с промяната на регулацията и във връзка с настъпили съществени
промени в устройствените условия, при които е
бил съставен същият – действащият план за застрояване е одобрен при действието на ЗТСУ и
актовете по прилагането му, освен това е налице
изменение на ОУП на СО, одобрено с Решение
№ 960 от 2009 г. на Министерския съвет. Проектът
цели осигуряване на законосъобразно и целесъ
образно застрояване в съответствие с максимално
допустимите показатели и допустими функции
съгласно предвижданията на ОУП на СО.
Предвид горното е налице основанието за
одобряване на ИПЗ по чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на нов УПИ XVI443 се осигурява по действаща улична регулация,
одобрена с Решение № 45 по протокол № 24 от
30.03.2001 г. на СОС.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Достъпът до нов УПИ XX-1266 е по новосъздадена задънена улица, което налага изменението
на предвидена улична регулация с действащия
план за регулация на местността.
С оглед на изложеното за одобряване на
ПУП – ИПР, е налице основание по чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4
ЗУТ относно уличната регулация.
Задънената улица се одобрява при спазване
изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за широчина,
като лицето на УПИ отговаря на размерите по
чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
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Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ПУП в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет на плана, попадат в устройствени зони:
„Жилищна зона с преобладаващо средноетажно
застрояване“ (Жс) и „Смесена многофункционална зона“ (Смф), в която съгласно т. 3 и 12
на приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е допустимо конкретното предназначение на УПИ
да е за жилищно строителство. Показателите
в матрицата върху графичната част на плана
отговарят на нормативите по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване в новите УПИ се
предвижда ниско като характер (3 етажа и с
височина до 10 м) и свободностоящо като начин
жилищно застрояване. Планът се одобрява при
спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и
чл. 32, ал. 1 и 2 ЗУТ по отношение на изискуемите
разстояния на жилищни сгради до вътрешните
граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Планът е изработен върху действащ кадастрален план, с което е спазен § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното заснемане
и експертна оценка на дървесната растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаването
на предвидената нова задънена улица е за сметка
на собствениците на обслужваните поземлени
имоти.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 15,
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 134, ал. 2, т. 2 и ал. 1, т. 1,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 31,
ал. 1, 4 и 5 и чл. 32, ал. 1 и 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, устройствена
категория по т. 3 (Жс) и т. 12 (Смф) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-55 от 21.07.2015 г., т. 4, № ЕС-Г-73
от 2.10.2015 г., т. 5, и № ЕС-Г-83 от 17.11.2015 г.,
т. 3, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация за УПИ
XVI-443, 1266 от кв. 30, м. Кръстова вада, за
създаване на нови УПИ XVI-443 и УПИ ХХ1266 – „за жилищно строителство“; нова задънена улица по о.т. 369а – о.т. 369б по кафявите
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и зелените линии, цифри, текст и зачерквания
с корекциите във виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване на м.
Кръстова вада, кв. 30, УПИ XVI-443 и УПИ ХХ1266 – „за жилищно строителство“, с корекциите
в зелен цвят съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Триадица“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 63
от 18 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 413 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 11.05.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с
идентификатор 68134.513.154, кв. 90 (УПИ IV-14),
м. Предгаров площад – ГГЦ – В 16, София, ул.
Братя Миладинови 97, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Сердика“.
2. Начална тръжна цена – 480 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 48 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.05.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 70
от 18 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 412 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 11.05.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на УПИ VIII, кв.
21, м. Орион и съседни жилищни територии – част
север (ПИ с идентификатор 68134.2821.2529), София, ул. Суходол, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 45 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.05.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 145
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 и 8 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският
съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
захранващи кабели НН до имот с № 022037,
местност Гошевица в землището на с. Еленово,
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община Благоевград, минаващо през имот с
№ 000070 (път IV клас – общинска собственост)
в землището на с. Еленово, община Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
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Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 146
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общ устройствен план
на община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, на имот с № 029014, местност
Сивриите, землището на с. Българчево, община
Благоевград, с цел предвиждане на устройствена
зона за жилищно строителство „Жм“ с устройствени показатели:
височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 1,2;
плътност на застрояване – максимум 60 %;
плътност на озеленяване – минимална озеленена площ – минимум 40 %.
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Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 147
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общ устройствен план
на община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор
04279.125.84, местност Цигларката по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на
жилищна устройствена зона с малка височина
със занижени параметри „Жм1“ със следните
устройствени показатели:
височина на застрояване – до 8 м;
максимална стойност на Кинт. – 0,9;
плътност на застрояване – максимум 40 %;
плътност на озеленяване – минимум 40 %.

2521

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 148
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, реши:
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Одобрява изменение на общ устройствен план
на община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имоти с № 061004 и
№ 061014 в местността Под междата, землище
на с. Покровник, община Благоевград, с цел
предвиждане на смесена многофункционална
устройствена зона с понижени показатели „Смф1“
със следните устройствени показатели:
височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 1,5;
плътност на застрояване – максимум 50 %;
плътност на озеленяване – минимум 30 %.
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Председател:
Р. Тасков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № ОА04-2461
от 28 март 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ, Решение № 30 от протокол № 23 от 23.03.2016 г. на
областния експертен съвет по устройство на
територията и писмено заявление с вх. № OA041711 от 29.02.2016 г. от кмета на община Велико Търново одобрявам окончателен проект на
ПУП – парцеларни планове и схеми за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа
инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 kV, и пътна
връзка за обект: „Инсталация за сортиране на
отпадъци“ с предназначение „за производствени
и обслужващи нужди и инженерно-техническа
инфраст ру кт у ра“, разположена в имоти ПИ
№ 000338 (образуван от ПИ № 000305) по КВС
на землището на с. Шереметя, община Велико
Търново, и ПИ № 000148 по КВС на землището
на с. Малки чифлик, община Велико Търново.
Проектът се състои от парцеларен план и схема
за външно електрозахранване по част „Геодезия“
и част „Електро“ – подобект „Трафопост 20/0,4
kV и кабелни връзки 20 kV“, парцеларен план
и схема за външно водопроводно захранване и
отвеждащ колектор по част „Геодезия“ и част
„ВиК“, и част „Пътна“ – схема, геометрично решение и организация на движението. С проекта
са определени имотите, засегнати от трасетата
на линейната инфраструктура – в землището
на с. Шереметя, община Велико Търново, и в
землището на с. Драгижево, община Лясковец, и
съответните площи с ограничения в ползването,
заети от сервитутите им.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез областния
управител на област Велико Търново.

2563

Областен управител:
П. Пенчев
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ОБЩИНА ВИДИН
ЗАПОВЕД № РД-02-11-254
от 21 март 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 2 и 4 ППЗНП във
връзка с изпълнение на Решение № 7 на Общинския съвет – гр. Видин, взето с протокол № 1 от
29.01.2016 г., нареждам:
I. Преобразувам ЦДГ „Чучулига“ – с. Градец,
във филиал на ЦДГ № 1 „Желязко Попниколов“,
Видин, като дейността и учебно-възпитателният
процес с децата да се осъществяват в ЦДГ № 1
„Желязко Попниколов“ с филиал ЦДГ „Чучулига“ – с. Градец, с брой групи 5 и численост на
персонала 21.
В срок до един месец от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ да се извърши
следното:
1. Инвентаризация на наличната материалнотехническа база и изготвяне на приемателнопредавателни протоколи.
2. Задължителната документация и документите, които се водят и съхраняват във филиала
по изискванията на Наредба № 4 от 2003 г. на
МОН за документите в системата на народната
просвета, да се приемат и съхраняват от директора на ЦДГ № 1 „Желязко Попниколов“, Видин,
ул. 6 септември 9.
3. Документите с изтекъл срок на съхранение по
изискванията на посочената в т. 2 от настоящата
заповед наредба след оценка от специалисти от
Държавен архив – Видин, да преминат на съхранение в Държавен архив – Видин.
4. Сградният фонд и наличният инвентар да
се предоставят за стопанисване на директора на
ЦДГ № 1 „Желязко Попниколов“, Видин, ул. 6
септември 9.
5. Трудовоправните отношения на директора
на ЦДГ „Чучулига“ – с. Градец, като филиал на
преобразуваното детско заведение да се уредят
по чл. 123, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, като на
директора му бъде предложено да заеме длъжност
в преобразуваното детско заведение.
II. Преобразувам ЦДГ № 3 „Детелина“ с филиал ЦДГ – с. Синаговци, в ОДЗ № 3 „Детелина“
с филиал ЦДГ – с. Синаговци, с адрес Видин, ул.
Алеко Константинов 11.
Преобразувам ЦДГ № 4 „Васил Левски“ във
филиал на ОДЗ № 3 „Детелина“ с филиал ЦДГ –
с. Синаговци, като дейността и учебно-възпитателният процес с децата да се осъществяват в
ОДЗ № 3 „Детелина“ с филиали ЦДГ № 4 „Васил
Левски“ и ЦДГ – с. Синаговци, с брой групи 9 и
численост на персонала 38.
В срок до един месец от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ да се извърши
следното:
1. Инвентаризация на наличната материалнотехническа база и изготвяне на приемателнопредавателни протоколи.
2. Задължителната документация и документите, които се водят и съхраняват във филиалите
по изискванията на Наредба № 4 от 2003 г. на
МОН за документите в системата на народната
просвета, да се приемат и съхраняват от директора на ОДЗ № 3 „Детелина“ с адрес Видин, ул.
Алеко Константинов 11.
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3. Документите с изтекъл срок на съхранение по
изискванията на посочената в т. 2 от настоящата
заповед наредба след оценка от специалисти от
Държавен архив – Видин, да преминат на съхранение в Държавен архив – Видин.
4. Сградният фонд и наличният инвентар да
се предоставят за стопанисване на директора на
ОДЗ № 3 „Детелина“ с адрес Видин, ул. Алеко
Константинов 11.
5. Трудовоправните отношения на директора
на ЦДГ № 4 „Васил Левски“ като филиал на
преобразуваното детско заведение да се уредят
по чл. 123, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, като на
директора му бъде предложено да заеме длъжност
в преобразуваното детско заведение.
III. Преобразувам ЦДГ № 8 „Здравец“ във
филиал на ОДЗ № 16 „Русалка“ с филиал ЦДГ – с.
Капитановци, като дейността и учебно-възпитателният процес с децата да се осъществяват в ОДЗ
№ 16 „Русалка“ с филиали ЦДГ № 8 „Здравец“ и
ЦДГ – с. Капитановци, с брой групи 10 (в т.ч. 1
яслена група) и численост на персонала 40.
В срок до един месец от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ да се извърши
следното:
1. Инвентаризация на наличната материалнотехническа база и изготвяне на приемателнопредавателни протоколи.
2. Задължителната документация и документите, които се водят и съхраняват във филиала
по изискванията на Наредба № 4 от 2003 г. на
МОН за документите в системата на народната
просвета, да се приемат и съхраняват от директора на ОДЗ № 16 „Русалка“ с адрес Видин, ул.
Св. Ромил Видински 78.
3. Документите с изтекъл срок на съхранение по
изискванията на посочената в т. 2 от настоящата
заповед наредба след оценка от специалисти от
Държавен архив – Видин, да преминат на съхранение в Държавен архив – Видин.
4. Сградният фонд и наличният инвентар да
се предостави за стопанисване на директора на
ОДЗ № 16 „Русалка“ с адрес Видин, ул. Св. Ромил
Видински 78.
5. Трудовоправните отношения на директора
на ЦДГ № 8 „Здравец“, Видин, като филиал на
преобразуваното детско заведение да се уредят
по чл. 123, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, като на
директора му бъде предложено да заеме длъжност
в преобразуваното детско заведение.
IV. Преобразувам ЦДГ № 15 „Незабравка“ във
филиал на ЦДГ № 9 „Арабела“ с филиал ЦДГ – с.
Буковец, като дейността и учебно-възпитателният
процес с децата да се осъществяват в ЦДГ № 9
„Арабела“ с филиали ЦДГ № 15 „Незабравка“ и
ЦДГ – с. Буковец, с брой групи 9 и численост
на персонала 38.
В срок до един месец от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ да се извърши
следното:
1. Инвентаризация на наличната материалнотехническа база и изготвяне на приемателнопредавателни протоколи.
2. Задължителната документация и документите, които се водят и съхраняват във филиала
по изискванията на Наредба № 4 от 2003 г. на
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МОН за документите в системата на народната
просвета, да се приемат и съхраняват от директора на ЦДГ № 9 „Арабела“, Видин.
3. Документите с изтекъл срок на съхранение по
изискванията на посочената в т. 2 от настоящата
заповед наредба след оценка от специалисти от
Държавен архив – Видин, да преминат на съхранение в Държавен архив – Видин.
4. Сградният фонд и наличният инвентар да
се предоставят за стопанисване на директора на
ЦДГ № 9 „Арабела“ с адрес Видин, ул. Любен
Порчелов 2.
5. Трудовоправните отношения на директора
на ЦДГ № 15 „Незабравка“, Видин, като филиал
на преобразуваното детско заведение да се уредят по чл. 123, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда,
като на директора му бъде предложено да заеме
длъжност в преобразуваното детско заведение.
V. Преобразувам ОДЗ № 10 „Радост“ с филиал
ЦДГ – кв. Селището, във филиал на ОДЗ № 11
„Славейче“, като дейността и учебно-възпитателният процес с децата да се осъществяват в ОДЗ
№ 11 „Славейче“ с филиали ОДЗ № 10 „Радост“
и ЦДГ – кв. Селището, с брой групи 12 (в т.ч. 2
яслени групи) и численост на персонала 46.
В срок до един месец от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ да се извърши
следното:
1. Инвентаризация на наличната материалнотехническа база и изготвяне на приемателнопредавателни протоколи.
2. Задължителната документация и документите, които се водят и съхраняват във филиала
по изискванията на Наредба № 4 от 2003 г. на
МОН за документите в системата на народната
просвета, да се приемат и съхраняват от директора на ОДЗ № 11 „Славейче“ с адрес Видин,
ул. Горазд 36.
3. Документите с изтекъл срок на съхранение по
изискванията на посочената в т. 2 от настоящата
заповед наредба след оценка от специалисти от
Държавен архив – Видин, да преминат на съхранение в Държавен архив – Видин.
4. Сградният фонд и наличният инвентар да
се предоставят за стопанисване на директора на
ОДЗ № 11 „Славейче“ с адрес Видин, ул. Горазд 36.
5. Трудовоправните отношения на директора
на ОДЗ № 10 „Радост“, Видин, като филиал на
преобразуваното детско заведение да се уредят
по чл. 123, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, като на
директора му бъде предложено да заеме длъжност
в преобразуваното детско заведение.
VI. Преобразувам ОДЗ № 13 „Вида“ във филиал на ЦДГ № 17 „Синчец“, като дейността и
учебно-възпитателният процес с децата да се
осъществяват в ЦДГ № 17 „Синчец“ с филиал
ОДЗ № 13 „Вида“ с брой групи 10 (в т.ч. 1 ясленa
група) и численост на персонала 40.
В срок до един месец от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ да се извърши
следното:
1. Инвентаризация на наличната материалнотехническа база и изготвяне на приемателнопредавателни протоколи.
2. Задължителната документация и документите, които се водят и съхраняват във филиала
по изискванията на Наредба № 4 от 2003 г. на
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МОН за документите в системата на народната
просвета, да се приемат и съхраняват от директора на ЦДГ № 17 „Синчец“ с адрес Видин, ж.к.
Крум Бъчваров, ул. Райко Жинзифов 26.
3. Документите с изтекъл срок на съхранение по
изискванията на посочената в т. 2 от настоящата
заповед наредба след оценка от специалисти от
Държавен архив – Видин, да преминат на съхранение в Държавен архив – Видин.
4. Сградният фонд и наличният инвентар да
се предоставят за стопанисване на директора на
ЦДГ № 17 „Синчец“ с адрес Видин, ж.к. Крум
Бъчваров, ул. Райко Жинзифов 26.
5. Трудовоправните отношения на директора
на ОДЗ № 13 „Вида“, Видин, като филиал на
преобразуваното детско заведение да се уредят
по чл. 123, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, като на
директора му бъде предложено да заеме длъжност
в преобразуваното детско заведение
VII. Преобразувам ЦДГ № 18 „Щастливо детство“ с филиал – ЦДГ с. Кутово, във филиал на
ЦДГ № 14 „Зорница“, като дейността и учебновъзпитателният процес с децата да се осъществяват в ЦДГ № 14 „Зорница“ с филиали ЦДГ № 18
„Щастливо детство“ и ЦДГ – с. Кутово, с брой
групи 10 и численост на персонала 42.
В срок до един месец от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ да се извърши
следното:
1. Инвентаризация на наличната материалнотехническа база и изготвяне на приемателнопредавателни протоколи.
2. Задължителната документация и документите, които се водят и съхраняват във филиала
по изискванията на Наредба № 4 от 2003 г. на
МОН за документите в системата на народната
просвета, да се приемат и съхраняват от директора на ЦДГ № 14 „Зорница“ с адрес Видин, ул.
Цар Симеон Велики 68.
3. Документите с изтекъл срок на съхранение по
изискванията на посочената в т. 2 от настоящата
заповед наредба след оценка от специалисти от
Държавен архив – Видин, да преминат на съхранение в Държавен архив – Видин.
4. Сградният фонд и наличният инвентар да
се предоставят за стопанисване на директора
на ЦДГ № 14 „Зорница“ с адрес Видин, ул. Цар
Симеон Велики 68.
5. Трудовоправните отношения на директора
на ЦДГ № 18 „Щастливо детство“, Видин, като
филиал на преобразуваното детско заведение да се
уредят по чл. 123, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда,
като на директора му бъде предложено да заеме
длъжност в преобразуваното детско заведение.
VIII. Преобразувам ЦДГ № 19 „Звънче“ във
филиал на ЦДГ „Мир“, гр. Дунавци, като дейността и учебно-възпитателният процес с децата
да се осъществяват в ЦДГ „Мир“, гр. Дунавци,
с филиал ЦДГ № 19 „Звънче“ с брой групи 5 и
численост на персонала 22.
В срок до един месец от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ да се извърши
следното:
1. Инвентаризация на наличната материалнотехническа база и изготвяне на приемателнопредавателни протоколи.
2. Задължителната документация и документите, които се водят и съхраняват във филиала
по изискванията на Наредба № 4 от 2003 г. на
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МОН за документите в системата на народната
просвета, да се приемат и съхраняват от директора
на ЦДГ „Мир“ с адрес гр. Дунавци, ул. Георги
Димитров 117.
3. Документите с изтекъл срок на съхранение по
изискванията на посочената в т. 2 от настоящата
заповед наредба след оценка от специалисти от
Държавен архив – Видин, да преминат на съхранение в Държавен архив – Видин.
4. Сградният фонд и наличният инвентар да
се предоставят за стопанисване на директора
на ЦДГ „Мир“ с адрес гр. Дунавци, ул. Георги
Димитров 117.
5. Трудовоправните отношения на директора
на ЦДГ № 19 „Звънче“, Видин, като филиал на
преобразуваното детско заведение да се уредят
по чл. 123, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, като на
директора му бъде предложено да заеме длъжност
в преобразуваното детско заведение.
Заповедта влиза в сила след обнародването є
в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Венци Пасков – заместник-кмет „Хуманитарни
дейности и социална политика“ на Община Видин.
Кмет:
О. Ценков
2518

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 56
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Любимец,
реши:
Одобрява ПУП – ПП за изграждане на кабелна линия CpH 20 kV за външно ел. захранване
на обект „За общественообслужващи дейности
(автосервиз)“, намиращ се в ПИ № 148013 в землището на с. Георги Добрево, община Любимец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец пред А дминистративния съд – Хасково.
Председател:
М. Станкова
2523
РЕШЕНИЕ № 57
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Любимец,
реши:
Одобрява ПУП – ПП за изграждане на външен
водопровод за обект „За общественообслужващи дейности (автосервиз)“, намиращ се в ПИ
№ 148013 в землището на с. Георги Добрево,
община Любимец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец пред А дминистративния съд – Хасково.
Председател:
М. Станкова
2524
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На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Любимец,
реши:
Одобрява ПУП – ПП за изграждане на кабелна линия НH 0,4 kV за външно ел. захранване
на обект „За общественообслужващи дейности
(автосервиз)“, намиращ се в ПИ № 148013 в землището на с. Георги Добрево, община Любимец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец пред Административния съд – Хасково.

ПИ с ИД 56784.541.51, бул. Цариградско шосе,
на изток – жп линия Пловдив – Бургас до ПИ
56784.540.534 и 56784.540.1110 вкл., на юг – бул.
Цар Симеон по южната улична регулационна
линия, на запад – продължение на бул. Найчо
Цанов по западната граница на жп ареал.
Проектът е изложен за запознаване в район
„Тракия“ на Община Пловдив, бул. Освобождение
63, Пловдив 4023.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, до Административния съд – Пловдив.

Председател:
М. Станкова

Председател:
С. Петкова

РЕШЕНИЕ № 58
от 29 февруари 2016 г.

2525

2602

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОБЩИНА САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 63
от 25 февруари 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 125
от 25 февруари 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 5, ал. 1, чл. 125, ал. 1, 2, 3, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 14, чл. 15, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2,
ал. 3 ЗУТ, план за регулация – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на
застрояване с определени устройствени зони и
територии с устройствен режим в съответствие
с изискванията на чл. 103, ал. 1, т. 2, ал. 3, 4,
чл. 108, чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 115, чл. 127, ал. 2,
чл. 128, ал. 1, 2, 6, 7 ЗУТ, Наредба № 7 за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове, ОУП – Пловдив, одобрен с Решение
№ 375, взето с протокол № 16 от 5.09.2007 г.
на Общинския съвет, предвид изложените в
предложение с вх. № 16ХІ-65 от 18.02.2016 г.
фактически основания Общинският съвет – гр.
Пловдив, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на ж.р. Тракия, гр. Пловдив, с
устройствени зони и план-схеми: Вертикална
планировка, Водоснабдяване и канализация, Електроснабдяване, Електронноснабдителни мрежи и
съоръжения, Топлофикация, Газификация, Сборна
схема на техническата инфраструктура, Екология
и зелена система, Трансформация на собствеността и Транспортни комуникации; правила и
нормативи за прилагане на ПУП – ПР на ж.р.
Тракия, гр. Пловдив; нанесени корекции със зелен
цвят съгласно решения, взети с протоколи № 36,
т. 17 от 26.08.2015 г., № 46, т. 17 от 13.11.2015 г.
на ЕСУТ при Община Пловдив, допълнение с
протокол № 47, т. 13 и 17 от 20.11.2015 г. на ЕСУТ
при общината, при граници (съгласно схема с
обхвата, неразделна част от одобреното задание):
на север – от жп линия по бул. Найчо Цанов,
източната граница на ПИ с ИД 56784.540.1201,
бул. Санкт Петербург, южната граница на Източна индустриална зона, западната граница на

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се п роведе п у бл и чен т ърг с я вно
наддаване за продажба на следния общински
недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 65231.901.208 с площ 2028 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, съгласно одобрената със
Заповед № 300-5-34 от 15.05.2004 г. кадастрална
карта на гр. Самоков, идентичен с УПИ – парцел ХІV – за „производствени нужди“ в кв. 234
съгласно одобр ения със Заповед № 45 от 1978 г.
и изменен със Заповед № ЛС-01-15 от 2002 г.
регулационен план на гр. Самоков, актуван с
акт за частна общинска собственост № 1444 от
15.01.2002 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 38 000 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
9 ч. в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
2479

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 78
от 22 февруари 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 и чл. 27,
ал. 3 – 5 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Горна Малина, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларни планове (ПП) за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ 049094 – „За
къща за гости“, м. Дворища, землището на с.
Априлово.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Е. Найденов
2592

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 73
от 24 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА и чл. 128, ал. 7 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Иваново, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПП (парцеларен план) за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения“,
на територията на община Иваново в землищата
на с. Божичен, с. Красен, с. Тръстеник, с. Пиргово
и с. Мечка – II част.
Възлага на кмета на община Иваново да предприеме необходимите действия по изпълнение
на решението.
Председател:
М. Драшков
2526

РЕШЕНИЕ № 77
от 22 февруари 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 74
от 24 март 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна
Малина, реши:
Одобрява проект за ПУП – ИПР (подробен
устройствен план – изменение на план за регулация) на УПИ VIII-7 в кв. 1; УПИ VII-56 и УПИ
VIII-56 в кв. 3 и улица с о.т. 18а – о.т. 21а по КРП
на с. Долно Камарци.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА и чл. 128, ал. 7 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Иваново, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПП (парцеларен план) за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения“,
на територията на община Иваново в землищата
на с. Красен, с. Божичен, с. Иваново, с. Щръклево,
с. Тръстеник, с. Пиргово и с. Мечка.
Възлага на кмета на община Иваново да предприеме необходимите действия по изпълнение
на решението.

Председател:
Е. Найденов

Председател:
М. Драшков

2591

2527
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26. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 март 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
11 241 177
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 748 621
Инвестиции в ценни книжа
27 786 829
Всичко активи:
41 776 627
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
12 091 489
Задължения към банки
12 217 044
Задължения към правителството
и бюджетни организации
10 770 072
Задължения към други депозанти
788 141
Депозит на управление „Банково“
5 909 881
Всичко пасиви:
41 776 627
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 март 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
37 362
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 039 969
Дълготрайни материални и
нематериални активи
140 766
Други активи
14 343
Депозит в управление „Емисионно“ 5 909 881
Всичко активи:
8 142 321
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 410 480
Други пасиви
174 739
Всичко задължения:
3 585 219
Основен капитал
20 000
Резерви
4 503 845
Неразпределена печалба
33 257
Всичко собствен капитал:
4 557 102
Всичко пасиви:
8 142 321
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
2603
249. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Софийския окръжен съд за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Димитър Николов Димитров, Етрополе, специалност – криминалист.
Да ниел Йо т ов Цонков, Софи я, спец иа лност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
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Даниела А постолова Дам янова, специалност – юрист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Илия Иванов Илиев, София, специалност – съдебно-фотографски методи за техническо изследване на документи.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Валери Димитров Костадинов, криминалистика – съдебно-почеркова експертиза.
Лозан Иванов Рангелов, Сливница, графолог.
Лилия Любомирова Симеонова, техническо
изследване на документи; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Василев Петров, експерт-криминалист;
удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Сашо Павлов Атанасов, графолог – експерткриминалист.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Лиди я К ирилова Ха лачева-Натан – Висш
химикотехнологически институт, специалност
„Техника на органичния синтез и каучук“.
Янко Петков Узунов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биохимия и микробиология“;
курс „Експертна криминалистика“. Удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност
„Право“ и „Българска филология“; удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Георги Борисов Добрев – Висш институт по
хранително-вкусова промишленост – специалност „Технология на продуктите за обществено
хранене“; завършен курс по криминалистически
изследвания.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“, специалност „Философия“.
Росица Стойчева Павлова – Институт за детски
и начални учители „Н. Крупская“ – София, специалност детска учителка; завършен курс по почеркови и технически изследвания на документи.
Инж. Силвана Евлогиева Цветанова – ХТМУ –
ИУТ, криминалистическо изследване на документи.
Георги Стоянов Георгиев – ВИФ; удостоверение по „Криминалистика и съдебно-криминалистическа фотография“.
1.2. Трасологични експертизи
Ивко Пенков Иванов; специалност – доктор
инженер.
Димитър Николов Димитров, специалност –
криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

Да ниел Йо т ов Цонков, Софи я, спец иа лност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог – експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“, специалност философия.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Д и м и т ър Н и ко лов Д и м и т р ов; с пец и а лност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, специалност – експерткриминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог – експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалности
„Право“ и „Българска филология“; удостоверение
№ 71/1995 г. за дейности с огнестрелно оръжие;
удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“ до 14.08.2016 г.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
1.4. Дактилоскопични експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Д и м и т ър Н и ко лов Д и м и т р ов, с пец и а лност – криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
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Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“, специалност философия.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Георги Димитров Димитров, специалност – хирург.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Георги Димитров Димитров, специалност – хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов; специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност „Акушерство и гинекология“.
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска
академия – София, специалност „Медицина“.
Румяна Виденова Алексиева, ВМИ – София,
специалност „Стоматология“.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност – биохимик, клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Борис Петров Шахов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Молекулярна биология“.
Вяра Василева Гусева – СУ „Св. Климент
Охридски“, специалност „Биология“.
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2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност – биохимик, клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Борис Петров Шахов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Молекулярна биология“.
Вяра Василева Гусева – СУ „Св. К лимент
Охридски“, специалност „Биология“.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Георги Димитров Димитров, специалност – хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Александра Ангелова Анастасова, висше; санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Инж. Валя Неделчена Джабарска, инженерхимик, санитарна химия и токсикология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
Д-р Красимира Николова Динкова – Медицинска академия – София, специалности „Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“;
„Професионални заболявания“.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност „Акушерство и гинекология“.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, Медицинска академия, ВМИ – София, специалности
„Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Професионални заболявания“.
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска
академия – София, специалност „Медицина“.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Василка Христова Василева, медицина – вътрешни болести.
Д-р Кирил Спасов Танчев, отоневрология и
аудиология.
Д-р Петко Величков Величков, сексолог.
Д-р Петър Захариев Грънчаров, медицина – офталмология.
Д-р Красимира Николова Динкова – Медицинска академия – София, специалности „Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“;
„Професионални заболявания“.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност „Акушерство и гинекология“.
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Д-р Веселка Стефанова Джамбазова – Медицинска академия, ВМИ – София, специалности
„Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Професионални заболявания“.
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска
академия – София, специалност „Медицина“.
Д-р Ла л к а С т ефа нова Ра н г елова – Висш
медицински институт – Пловдив, специалност
„Медицина“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; екперт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения
и транспортни средства; експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика;
специална педагогика – олигофренопедагогика.
Наташа Горанова Иванова, медицинска психология и педагогическа рехабилитация; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Цветелина Милчева Славова, психолог; педагогически съветник; разрешение за достъп до
КИ ниво „Строго секретно“.
Снежанка Дончева Божилова – специалност
психология, социална педагогика, социална работа
с деца и семейства в риск.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
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Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
Снежана Петрова Гелева, специалност – счетоводство.
А н желика Любенова Ковачева, спец иа лност – финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
Ра н г е л К и ри лов К а л ис т рат ов, спец и а лност – счетоводство и контрол.
Първоле та Б орис ова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Вене та Бла г оева Кос та д и нова, спец иа лност – машинна обработка на икономическа
информация.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист; специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
С о ф р о н и Ге о р г и е в А т а н а с о в , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Е м и л и я Тод о р о в а М и л у ш е в а , с п е ц и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Христина Петкова Староманова, специалност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
А нас таси я Д и м и т рова Ен чева, спец иа лност – юрист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
С т оя н ка Фи л и пова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
С т о я н к а И в а н о в а Не т р о в с к а , с п е ц и а лност – счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.
Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност.
Георги Атанасов Атанасов, специалност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
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Ро си ц а Д и м и т р ова Ге орг иева , спец иа лност – геодезия и земеустройство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна
отчетност.
Ге рг а н а Тодо р ов а Йо рд а нов а , с пец и а лност – счетоводство с програмен продукт.
Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Добромир Александров Соколов, специалност – икономика на труда.
Елла Михайлова Георгиева, специалност – икономист-счетоводител.
Цветанка Христова Ковачка, специалност – ел.
машини и апарати; финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмите.
Гена Цветкова Велковска, специалност – икономика на строителството; право.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър; счетоводство и контрол.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Нелка Григорова Маркова, ел. монтьор; НЕЦ
сертификат – експерт по технически и финансовоикономически проблеми.
Д и м и т ъ р Тод о р о в М и л у ш е в – с п е ц и а лност – счетоводна отчетност.
Ва лен т и н Ра досла вов Тодоров, спец иа лност – икономика и управление на транспорта.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Веска Стефанова Грънчарова, икономист – счетоводител; разрешение за достъп до КИ ниво
„Секретно“.
Ралица Панчева Попова, Ботевград, икономист – организатор, данъчно консултиране.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнесадминистрация.
Илка Нецова Георгиева, магист ър – икономист – счетоводство и контрол; експерт по
финансово-счетоводни проблеми, оценител на
финансови оборотни и дълготрайни материални
активи.
Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене, и магистър по икономика – организация на производството и управление
в промишлеността.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо, счетоводство и пенсионно осигуряване.
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Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство, оценка на
недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Сашо Христов Николов, специалност: съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-оценителни
експертизи.
Лиди я Любенова Христова, специалност:
съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност „Финанси“; сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения“.
Лилия Викторова Иванова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност
„Счетоводна отчетност“.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Публични финанси“; Технически университет – София, специалност „Технология на електронното производство“.
Антон Димитров Димов – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Счетоводство и контрол“; достъп до ниво на
класифицирана информация „Строго секретно“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“; сертификат „Оценител на недвижими имоти и земеделски земи“;
удостоверение „Администратор на лични данни“.
Скарлет Николаева Наумова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
организация на вътрешната търговия“.
Милена Димова Рашева – УНСС – София;
специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Тош ко Н и колов Поп т олев – ВИ И „К арл
Маркс“ – София, специалност „Финанси и кредит“.
Нели Христова Владимирова – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“.
Емил Димит ров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
управление на търговията“.
Е в т и м П е т к о в Е в т и м о в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
управление на търговията“.
Инна Данаилова Николова – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
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Грета Петрова Тотева – УНСС – Факултет по
мениджмънт и маркетинг – Ловеч, специалност
„Маркетинг и мениджмънт“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски университет, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ивалина Коцева Коцева – Симеонова – УНСС – София, специалност „Счетоводство
и контрол“.
В а с и л Л ю б е н о в В а с и л е в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, специалност „Икономика на
промишлеността“.
Анка Христова Ангелова – Стопанска академия – Свищов, специалност „Счетоводство
и контрол“; „Контрол и анализ на фирмената
дейност“.
Адриан Михайлов Велчев – ВИНС „Д. Благоев“, Варна, специалност – СО, квалификация – икономист-счетоводител.
Славейко Андреев Въчков – УНСС – София,
специалност – Планиране и прогнозиране.
Янко Георгиев Янев – Стопанска академия
„Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“.
Бисер Драгов Белев – Стопанска академия
„Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител.
Христина Атанасова Данова-Тодорова – ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – магистър
по икономика.
Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
В а с и л Л ю б е н о в В а с и л е в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, икономика на промишлеността,
съдебна финансово-икономическа експертиза и
съдебно-счетоводна експертиза в банковия сектор.
Цветелина Ананиева Ананиева – Нов български университет, специалност „Финансов
контрол“.
С т о и м е н И в а н о в Пе т ко в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
И в а й л о П е т к о в Уз у н о в – В И И „ К а р л
Маркс“ – София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, данъчен и митнически
контрол, вътрешен отидор в публичния сектор.
Венцислав Николов Атанасов – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, управление и икономика на
АПП.
Ва л я Илиева А нгелова – У НСС – Софи я,
счетоводство и контрол.
Кета Ангелова Дечева – Икономически университет – Варна, стокознание.
Невена Рашкова Тенева – ВФСИ „Димитър
Ценов“ – Свищов, счетоводна отчетност.
Мариана Димова Ангелова – Стопанка академия „Димитър Ценов“ – Свищов – маркетинг и
планиране, икономист-специалист по маркетинг
и квалификация учител.
Симеон Борисов Илиев – НБУ – магистър по
Бизнес администрация.
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Емил Димитров Нейков – ВФСИ „Димитър
Ценов“ – Свищов – счетоводство и конт рол;
професионална квалификация „Счетоводство и
финансов одит“.
Асен Данчев Димитров – УНСС – магистър
по счетоводство и контрол.
Алексей Стефанов Поибренски – Стопанска
академия – Свищов, специалност – счетоводство
и контрол, икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев – УНСС – София, специалност „Маркетинг“, магистър по икономика.
Николай Йорданов Стоев – УНСС, магистър
по публични финанси.
Петя Георгиева Георгиева – УНСС, специалност „Туризъм и икономика на социално-културната сфера“.
Роза Стоянова Георгиева – ВИИ „Карл Маркс“,
специалност „Финанси и кредит“, сертифициран
одитор.
Мария Симеонова Благоева – ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Счетоводна отчетност“.
Наталия Димитрова Шаллиева – НСС, квалификация „Финансови и инвестиционни анализи“.
Ангелина Тодорова Божилова – Стопанска
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специалност „Счетоводство и контрол“.
Елена Колева Йолашка-Митова – Стопанска
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специалност „Счетоводна отчетност“.
Таня Петкова Тодорова – Техникум по икономика – Смолян, специалност „Икономика на
промишлеността“.
Ивелина Валентинова Борисова – Бургаски
свободен университет, специалност „Счетоводство и контрол“.
Рени Кръстева Стоянова – УНСС, специалност
„Икономика и управление на търговията“.
Борис Любомиров Ненчев – УНСС, специалност „Финанси и отчетност“.
Ирена Йорданова Николова – ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Счетоводство и контрол“.
Валерий Иванов Обретенов – Икономически
университет – Варна, специалност „Икономика
и управление на строителството“.
Цветанка Харалампиева Семкова – УНСС,
специалност „Финанси“.
Анна Димитрова Кацарова – СА „Димитър
Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Стопански и финансов контрол“.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова; специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
А н желика Любенова Ковачева, спец иа лност – финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
Елка Русева Жекова, София, специалност – управление и планиране на народното стопанство.
Ра н г е л К и ри лов К а л ис т рат ов; спец иа лност – счетоводство и контрол.
Първоле та Б орис ова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
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Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
С о ф р о н и Ге о р г и е в А т а н а с о в , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Е м и л и я Тод о р о в а М и л у ш ев а , с п ец и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
Снежана Тодорова Петрова; специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Христина Петкова Староманова, специалност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
А нас таси я Д и м и т рова Ен чева, спец иа лност – юрист.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
С т оянка Фи липова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
С т о я н к а И в а н о в а Не т р о в с к а , с п ец и а лност – счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.
Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност.
Ге о р г и Н и ко л о в К а л е н д е р о в , с п е ц и а л ност – маркетинг и мениджмънт.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност – автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Ива Спасова Вълкова, специалност – икономика и управление на селското стопанство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна
отчетност.
Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Добромир Александров Соколов, специалност – икономика на труда.
Цветанка Христова Ковачка, специалност – ел.
машини и апарати; финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмите.
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Марияна Пеева Балтова, специалност – застрахователно дело.
Лиди я Любенова Христова, специалност:
съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър – счетоводство и контрол.
Величка Георгиева Томова, специалност: счетоводство и контрол.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо, счетоводство и пенсионно осигуряване.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист – статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Сашо Христов Николов, специалност: съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-оценителни
експертизи.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление на транспорта.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени,
ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности,
контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Росен Стоянов Костов, специалист инженергеодезист, фотограметрия и картография и магистър по икономика; оценка на недвижими имоти;
оценка на машини и съоръжения; оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
капиталови инвестиционни проекти в публичния
сектор: разработване, анализ, оценка и контрол;
бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Симеон Ананиев Ананиев, икономист, икономика на транспортна фирма; оценка на цели
държавни и общински предприятия, инженер по
експлоатация на железопътния транспорт, удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Илка Нецова Георгиева, магист ър – икономист – счетоводство и контрол; експерт по
финансово-счетоводни проблеми; оценител на
финансови оборотни и дълготрайни материални
активи.
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Ралица Панчева Попова, икономист – организатор данъчно консултиране.
Л юбом и р Ц ве т ков Йо т ов, ма г ис т ър
МИО – митнически режими и процедури, митнически и валутни престъпления и нарушения,
митнически режими и процедури, митнически
информационни системи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства, експерт по
психологически и екологични проблеми; социална
педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика.
Петя Васкова Христова, магистър МИО – превоз на опасни товари по шосе и железен път;
преподавател по английски език и литература.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнес администрация.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Орлин Павлов Матев, специалност: икономист.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност – икономика и организация
на селското стопанство.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност „Финанси“; сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения“.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Публични финанси“; Технически университет – София, специалност „Технология на електронното производство“.
Лилия Василева Иванова – Висше училище
по застраховане и финанси, специалност „Счетоводство и контрол“.
Георги Димитров Политов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Управление и планиране на народното стопанство“;
ниво на достъп до класифицирана информация
„Строго секретно“.
Марияна Пеева Балтова – Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов,
специалност „Застрахователно дело“ – профил
„Обществено осигуряване“ и „Педагогика“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“; сертификат
„Оценител на недвижими имоти и земеделски
земи“; удостоверение „Администратор на лични
данни“.
Антоанета Иванова Първанова – Университет
за национално и световно стопанство, специалност
„Маркетинг и мениджмънт“; икономист; експерт
в областта на обществените поръчки; ниво на
достъп до класифицирана информация „Секретно“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
организация на вътрешната търговия“.
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Милена Димова Рашева – УНСС – София,
специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Тош ко Н и колов Поп т олев – ВИ И „К арл
Маркс“ – София, специалност „Финанси и кредит“.
Инж. Елиза Калчева Иванова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Хидротехническо строителство“; Икономически
университет – Варна, магистър по специалност
„Икономика на недвижимата собственост“.
Нели Христова Владимирова – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“.
Емил Димит ров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
управление на търговията“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски университет, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.
В а с и л Л ю б е н о в В а с и л е в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, специалност „Икономика на
промишлеността“.
Анка Христова Ангелова – Стопанска академия – Свищов, специалност „Счетоводство
и контрол“; „Контрол и анализ на фирмената
дейност“.
Адриан Михайлов Велчев – ВИНС „Д. Благоев“ – Варна, специалност „СО“, квалификация – икономист-счетоводител.
Славейко Андреев Въчков – УНСС – София,
специалност „Планиране и прогнозиране“.
Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
В а с и л Л ю б е н о в В а с и л е в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, икономика на промишлеността,
съдебна финансово-икономическа експертиза и
съдебносчетоводна експертиза в банковия сектор.
Цветелина Ананиева Ананиева – Нов български университет, специалност „Финансов
контрол“.
Галина Златева Димитрова – Университет
„Хумболдт“ – Берлин, финансово стопанство,
магистър по финанси и финансово-икономически анализ.
С т о и м е н И в а н о в Пе т ко в – ВИ И „ К а р л
Маркс“ – София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Венцислав Николов Атанасов – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, управление и икономика на
АПП.
Кета Ангелова Дечева – Икономически университет – Варна, стокознание.
Татяна Георгиева Праскова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – пред
училищна педагогика, Икономически университет – Варна – мениджмънт и стопански бизнес,
Камара на независимите оценители в България.
Невена Рашкова Тенева – ВФСИ „Димитър
Ценов“ – Свищов, счетоводна отчетност.
Мариана Димова Ангелова – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов – маркетинг и
планиране, икономист – специалист по маркетинг
и квалификация учител.
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Емил Димитров Нейков – ВФСИ „Димитър
Ценов“ – Свищов – счетоводство и конт рол;
професионална квалификация „Счетоводство и
финансов одит“.
Асен Данчев Димитров – УНСС – магистър
по счетоводство и контрол.
Алексей Стефанов Поибренски – Стопанска
академия – Свищов, специалност „Счетоводство
и контрол“, икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев – УНСС – София, специалност „Маркетинг“, магистър по икономика.
Николай Йорданов Стоев – УНСС, магистър
по публични финанси.
Емил Асенов Атанасов – СУ „Св. Климент
Охридски“, юрист, доцент по специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“.
Петя Георгиева Георгиева – УНСС, специалност „Туризъм и икономика на социално-културната сфера“.
Роза Стоянова Георгиева – ВИИ „Карл Маркс“,
специалност „Финанси и кредит“, сертифициран
одитор.
Мария Симеонова Благоева – ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Счетоводна отчетност“.
Ангелина Тодорова Божилова – Стопанска
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специалност „Счетоводство и контрол“.
Елена Колева Йолашка-Митова – Стопанска
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специалност „Счетоводна отчетност“.
Рени Кръстева Стоянова – УНСС, специалност
„Икономика и управление на търговията“.
Борис Любомиров Ненчев – НСС, специалност
„Финанси и отчетност“.
Ирена Йорданова Николова – ВИИ „Карл
Маркс“, специалност „Счетоводство и контрол“.
Валерий Иванов Обретенов – Икономичски
университет – Варна, специалност „Икономика
и управление на строителството“.
Цветанка Харалампиева Семкова – УНСС,
специалност „Финанси“.
Анна Димитрова Кацарова – СА „Димитър
Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Стопански и финансов контрол“.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
А н желика Любенова Ковачева, спец иа лност – финанси, счетоводство и контрол.
Първоле та Б орис ова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
С о ф р о н и Ге о р г и е в А т а н а с о в , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
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Е м и л и я Тод о р о в а М и л у ш е в а , с п е ц и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономика.
С т оя н ка Фи л и пова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна
отчетност.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Орлин Павлов Матев, специалност – икономист.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър, счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше икономическо.
Димитринка Борисова Милевска, машинен
инженер – текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост, други
фактически отношения.
Стоян Делчев Гешев – пререгистрация, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси,
мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства, експерт по
психологически и екологични проблеми; социална
педагогика; специална педагогика – олигофрено-
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педагогика; свидетелство за правоспособност за
работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен, ръчно електродъгово
заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани
стомани; огняр II степен на котли с високо налягане до 1000 кв. м.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени,
ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности,
контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист-синдик.
Илка Нецова Георгиева, магистър икономист – счетоводст во и кон т рол, експерт по
финансово-счетоводни проблеми; оценител на
финансово-оборотни и дълготрайни материални
активи.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност – икономика и организация
на селското стопанство.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност „Финанси“; сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения“.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Публични финанси“; Технически университет – София, специалност „Технология на електронното производство“.
Лилия Василева Иванова – Висше училище
по застраховане и финанси, специалност „Счетоводство и контрол“.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“; сертификат „Оценител на недвижими имоти и земеделски земи“;
удостоверение „Администратор на лични данни“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
организация на вътрешната търговия“.
Милена Димова Рашева – УНСС – София;
специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Емил Димит ров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, специалност „Икономика и
управление на търговията“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски университет, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
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социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.
Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Кета Ангелова Дечева – Икономически университет – Варна, стокознание.
Мариана Димова Ангелова – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов – маркетинг и
планиране, икономист – специалист по маркетинг,
и квалификация, учител.
Емил Димитров Нейков – ВФСИ „Д. Ценов“ – Свищов – счетоводство и контрол; професиона лна к ва лификаци я „Счетоводст во и
финансов одит“.
Алексей Стефанов Поибренски – Стопанска
академия – Свищов, специалност „Счетоводство
и контрол“, икономист-счетоводител.
Николай Йорданов Стоев – УНСС, магистър
по публични финанси.
Петя Георгиева Георгиева – УНСС, специалност „Туризъм и икономика на социално-културната сфера“.
Роза Стоянова Георгиева – ВИИ „Карл Маркс“,
специалност „Финанси и кредит“, сертифициран
одитор.
Ангелина Тодорова Божилова – Стопанска
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специалност „Счетоводство и контрол“.
Таня Петкова Тодорова – Техникум по икономика – Смолян, специалност „Икономика на
промишлеността“.
Цветанка Харалампиева Семкова – УНСС,
специалност „Финанси“.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Зоя Пенчева Пенчева, специалност „ПГС“,
строителен инженер.
Спас Георгиев Милчев, специалност „Автоматизация на производството“.
Н и коле та Борисова Бож и нова, спец иа лност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност „ПГС“,
строителен инженер.
Димитър Петров Петев, специалност „Радиои телевизионна техника“.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Пламен Димитров Гърбов, специалност „Строителен инженер по технология на строителството“.
Бранимир Светославов Костов, специа лност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Петя Георгиева Николова, специалност – марк
шайдерство и геодезия.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност – строителен инженер – „Водоснабдяване и канализация“.
Не в е н к а Ге о р г и е в а И в а н о в а , с п е ц и а л ност – транспортно строителство.
П ла мен И ва нов К ри воша п ков, спец иа лност – промишлено и гра ж данско строителство – конструкции.
Райна Василева Бонева.
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Николай Димитров Николов, специалност
„Технология и управление на транспорта“.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност
„Архитектура“.
Мария Цончева Гугучкова, специалност „Хидромелиоративно строителство“, „Земеразделяне
и градоустройство“.
Инж. Минка Хиткова Радева, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“.
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност
„Двигатели с вътрешно горене“.
Чавдар Савов Арабаджиев, специалност „Киноапаратура“.
Валентин Рачев Симеонов, специалност „Строителен инженер по пътно строителство“.
Вера Маринова Ахмакова, специалност „Строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство“.
Антони Вълков Запрянов, специалност „Двигатели с вътрешно горене“.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност – военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати.
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност
„Архитектура“.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност „Горско стопанство“.
Никола Иванов Николов, специалност „Промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции“.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност „Архитектура“.
Румяна Тошева Несторова, специалност „Селскостопанска техника“.
Иван Младенов Илиев, специалност „Технология на минното производство“.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност „Радио- и телевизионна техника“.
Георги Петров Ценев, специалност „Пътно
строителство“.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност – автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“; фирмено счетоводство.
Росица Димитрова Георгиева, специалност
„Геодезия и земеустройство“.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Ивайло Николов Димитров, специалност – земеустройство, достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“.
Инж. Катя Стоянова Дринова, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност
„Хидромелиоративно строителство“; „Право“.
Владимир Костов Господинов, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Методи Спасов Манов, специалност „Финанси
и кредит“.
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Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Вла дим и р С т епа нови ч Шим у к, спец иа лност – конструиране и производство на радиоапаратури.
Цветанка Христова Ковачка, специалност – ел.
машини и апарати.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
Василка Петкова Гетова, специалност – техник-геодезист.
К.т.н. д-р Михаил Николов Ча лашканов,
минен инженер – електромеханик, кандидат на
техническите науки; минна електромеханика.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни
машини и технологии.
Йордан Донев Йорданов, машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Иванка Евлогиева Илиева, инженер – радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения;
оценка права на интелектуална и индустриална
собственост; оценка на търговски предприятия;
оценка на недвижими имоти от УАСГ – София;
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. д-р Георги Маринов Маринов, инженерно-технически науки; технически средства за ГСМ;
лицензиран оценител на машини и съоръжения;
дизайн, конструкция, утилизация и оценка на
малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност: хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и на
цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник; строителство и архитектура.
Инж. Ангел Димитров Илиев, строителен
инженер – геодезия, фотограметрия и карто
графия; свидетелство за извършване на дейности
по кадастъра.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен
инженер – технология на машиностроенето.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Инж. Ирина Иванова Петкова, електроинженер; разрешение за достъп до КИ ниво „Секретно“.
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Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен
инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост, други
фактически отношения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография
и магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка
и контрол; бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизация на селското стопанство;
лицензиран оценител, машини и съоръжения,
капитално строителство.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженерземеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата;
независим оценител на движимо и недвижимо
имущество на държавните и общинските фирми.
Светла Стоянова Стоянова, строителен техникум – геодезия и картография; кадастър, регулация и оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Виолета Иванова Цветанова, ст роителен
техник – строителство и архитектура; брокер на
недвижимо имущество, компютърна графика.
Людмил Тодоров Маев, Висш институт по архитектура и строителство – специалност „Геодезия,
фотограметрия и картография“; свидетелство за
правоспособност за извършване на дейност по
кадастъра.
Инж. Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“; експерт
по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Димитър Маламов Хабов – ВМЕИ – София,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане
на промишлеността и транспорта“. Достъп до
класифицирана информация ниво „Секретно“.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – София, специалност „Технология на
металите“; Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност „Безопасност
на производствата“; сертификат „Оценител на
машини и съоръжения“; сертификат „А вто-
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техническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност“.
Арх. Анна Ангелова Савова – Висш институт
по архитектура и строителство – специалност
„Архитектура“.
На й ден С та н и м и ров Пе т ров – Висш машинно-електротехнически институт – София,
специалност „Автоматизирано оборудване на
машиностроенето“; сертификат „Оценител на
машини и съоръжения“.
Инж. Ангел Димитров Илиев – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“.
Станка Иванова Илиева – Висш инженерностроителен институт – София, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Румяна Атанасова Гондова – Висш минно-геоложки институт, специалност „Хидрогеология
и инженерна геология“.
Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Хидравлични машини и съоръжения“.
Инж. Надежда Крумова Георгиева – Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
Иванка Атанасова Цветкова – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Катя Миткова Тодоринова – Технически университет – София, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“.
Тони Петров Тонев – ВТУ „А. Кънчев“, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Георги Асенов Стоименов – Технически университет – София, специалност „Технология и
организация на автомобилния транспорт“.
Инж. Диляна Любомирова Вачковска – Висш
машинно-електротехнически институт – Варна,
специалност „Топлинна и масообменна техника
в химическата промишленост“.
Инж. Стефан Крумов Жечков – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Топлотехника“.
Марина Игнатова Николова – Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София,
специалност „Архитектура“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – Висш
инженерно-строителен институт, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – Турк
менски политехнически институт, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Н и н а Го с под и нов а Л а м б ов а-Д и мо ва – ВИАС – София, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“ – технология, оценка
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения.
Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински – Висш
химикотехнологичен институт; металургия на
черните метали.
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Ру м яна А нгелова Хад ж иниколова –
ВИСИ – строителен инженер по промишлено и
гражданско строигелство.
Васил Андонов Веселинов – ВМЕИ – София,
специалност – автомобилен транспорт, трактори
и кари – АТК, машинен инженер.
Неделко Петров Неделков – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Водоснабдяване и канализация“.
Мила Николова Галева – ВИАС, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“.
Воин Василев Стумбов – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Промишлена топлотехника“.
Николай Тодоров Цанев – ВИАС, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“.
Минко Калчев Червенков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Н и ко л а й Д и м и т р ов Н и ко лов, с пец и а лност – технология и управление на транспорта.
И н ж . Ат а нас И л иев Же л язов, спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, Тех ническ и у ниверситет – Софи я,
Факултет – Сливен, специалност – механика и
идентификация на ПТП.
Б ой ко Ко с т а д и нов Д и м и т р ов, с пец и а лност – танкови войски – строеви; двигатели с
вътрешно горене.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Инж. Анастасия Славчева Костова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Николай Спасов Христов,
съвременни системи и електронни комплектовки
на автомобилите – конструктивна безопасност,
плавност на движението, спиране.
Инж. Ангел Петков Маринов, инженер-механик по автомобилния транспорт; оценка в сферата
на транспорта и строителството.
Иван Тодоров Въздържанов, машинен инженер – автоексперт.
Инж. Асен Вълчев Чакъров, машинен инженер;
двигатели с вътрешно горене.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Румен Петров Таслаков, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
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Инж. Живко Христов Евтимов, машинен инженер – автомобили, трактори и кари; оценка в
сферата на транспорта и строителството.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен
инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Александър Панайотов Димитров; криминалист, автотехнически експертизи.
Ин ж. Йордан Донев Йорданов, машинен
инженер – транспортна техника и технологии;
сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене, и магистър
по икономика – организация на производството
и управление в промишлеността.
Инж. Иван Атанасов Тодоров, специалност:
технология и организация на автомобилния
транспорт.
Инж. Валентин Стойчев Панчев, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства; експерт по
психологически и екологични проблеми; социална
педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика; свидетелство за правоспособност за
работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категории: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно електродъгово
заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани
стомани; огняр II степен на котли с високо налягане до 1000 кв. м.
Инж. Сашко Петров Погачев, машинен инженер – автомобили, трактори и кари.
Доц. Георги Борисов Джонев, управление и
организация на автомобилния транспорт.
Инж. Николай Пеев Камбу ров, машинен
инженер.
Инж. Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“; експерт
по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – София, специалност „Технология на
металите“; Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност „Безопасност
на производствата“; сертификат „Оценител на
машини и съоръжения“; сертификат „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност“.
Николай Живков Занев – Технически университет – София, специалност „Транспортна техника
и технологии“; сертификат за автоексперт.
Тони Петров Тонев – ВТУ „А. Кънчев“, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Пеню Димов Пенев – ВНВУ „В. Левски“,
специалност „Автомобилни войски“.
Георги Асенов Стоименов – Технически университет – София, специалност „Технология и
организация на автомобилния транспорт“.
Незабравка Гаврилова Първанова – ВМЕИ
„Ленин“ – .София, специалност „Автомобилен
транспорт, трактори и кари“.
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Костадин Крумов Златев – Технически университет – София, специалност „Комплексна
механизация и поточни линии в строителството“.
Константин Иванов Иванов – Технически
университет – София – Колеж – Сливен, специалност „Ремонт и експлоатация на автотранспортна
техника“.
Венцислав Цветанов Василев – ВА „Г. С.
Раковски“, специалност „Военнополитическа, общовойскова“; ПЖИ „Тодор Каблешков“ – София,
специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“.
Васил Андонов Веселинов – ВМЕИ – София,
специалност – автомобилен транспорт, трактори
и кари – АТК, машинен инженер.
Едвин Живков Желев – Технически университет – София, специалност – компютърни системи
и технологии, компютърен инженер.
Цветелина Найденова Найденова – ТУ – Стара Загора; Колеж в гр. Ямбол – инструктор за
обучение на водачи на МПС, категория „С“.
Ивайло Петров Йорданов – Технически университет – София, специалност „Технология и
управление на транспорта“.
Стефан Кръстев Делчев – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, специалност „Автотехническа
експертиза“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството.
Н и коле та Борисова Бож и нова, спец иа лност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност – строителен инженер – „Водоснабдяване и канализация“.
И н ж . Ат а нас И л иев Же л язов, спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност – автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
Ин ж. К атя С т оя нова Дри нова, спец иа лност – хидромелиоративно строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Васил Николов Василев, специалност – военен
инженер по ПГС – технология на строителството.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП,
инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни
машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Ин ж. Йордан Донев Йорданов, машинен
инженер – транспортна техника и технологии;
сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. д-р Георги Маринов Маринов, инженерно-технически науки; технически средства за ГСМ;
лицензиран оценител на машини и съоръжения;
дизайн, конструкция, утилизация и оценка на
малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност: хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и на
цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен
инженер – технология на машиностроенето.
Инж. Симеон Ананиев Ананиев, икономист,
икономика на транспортна фирма; оценка на цели
държавни и общински предприятия, инженер по
експлоатация на железопътния транспорт; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Иван Петров Агов – ВМЕИ „Ленин“, София,
специалност „Промишлена топлотехника“; сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – София, специалност „Технология на
металите“; Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност „Безопасност
на производствата“; сертификат „Оценител на
машини и съоръжения“; сертификат „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност“.
На й ден С та н и м и ров Пе т ров – Висш машинно-електротехнически институт – София,
специалност „Автоматизирано оборудване на
машиностроенето“.
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Румяна Атанасова Гондова – Висш минно-геоложки институт, специалност „Хидрогеология
и инженерна геология“.
Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Хидравлични машини и съоръжения“.
Тони Петров Тонев – ВТУ „А. Кънчев“, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Георги Асенов Стоименов – Технически университет – София, специалност „Технология и
организация на автомобилния транспорт“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – Туркменски политехнически институт, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински – Висш
химикотехнологичен институт; металургия на
черните метали.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност – строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство – конструкции.
Н и коле та Борисова Бож и нова, спец иа лност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност – архитектура.
Пламен Димитров Гърбов, специалност – строителен инженер по технология на строителството.
Не в е н к а Ге о р г и е в а И в а н о в а , с п е ц и а л ност – транспортно строителство.
Виолета Моюва Ковачева, специалност – архитектура – опазване на природната среда.
П ла мен И ва нов Кри воша п ков, спец иа лност – промишлено и гра ж данско строителство – конструкции.
И н ж . Це ц а И л и е в а Д я н ко в а , с п е ц и а лност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност – архитектура.
Мария Цончева Гугучкова, специалност – хидромелиоративно строителство; земеразделяне и
градоустройство.
Инж. Анастас Тодоров Горанов, инженергеодезист.
Георги Дянков Георгиев, специалност – промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции, математика, оценител на движимо и
недвижимо имущество, технически контрол по
част конструктивна на инвестиционните проекти.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
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Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност – военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Га лина Петкова Главчева, специа лност – архитектура.
Н а д е ж д а К р у м о в а Ге о р г и е в а , с п е ц и а лност – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Еве л и на Ге орг иева Гена д иева , спец иа лност – хидротехническо строителство.
Петър Каменов Милчев, специалност – строителен инженер.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Любоми р И лиев Ми т риков, специа лност – строителство и архитектура.
Ивайло Николов Димитров, специалност – земеустройство, достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“.
Ин ж. К атя С т оя нова Дри нова, спец иа лност – хидромелиоративно строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Румяна Борисова Симеонова-Ненова, специалност – инженер-геодезист.
Н а д еж д а Х р и с т о в а С т о й ч ев а , с п ец и а лност – промишлено и гражданско строителство.
Димит ър Панайотов Д желебов, специа лност – транспортно и пътно строителство.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
И н ж . Це ц а И л и е в а Д я н ко в а , с п е ц и а лност – промишлено и гражданско строителство.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева, ВИАС – архитектура; оценка на недвижими
имоти; оценители на земеделски земи и трайните
насаждения върху тях.
И н ж. И ва н к а Ев лог иева И л иева, и н женер – радиоелектроника; оценка на машини и
съоръжения; оценка на права на интелектуална
и индустриална собственост; оценка на търговски
предприятия; оценка на недвижими имоти от
УАСГ – София; експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по
горско стопанство; лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
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Виолета Иванова Цветанова, ст роителен
техник – строителство и архитектура; брокер на
недвижимо имущество, компютърна графика.
Инж. Албена Ненчова Арсова, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство;
оценка на недвижими имоти.
Любомир Петров Съев, специалност: строителство и архитектура.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата;
независим оценител на движимо и недвижимо
имущество на държавни и общински фирми.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност: хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и на
цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Евгения Филипова Киселинова, строителен инженер по транспортно строителство;
лиценз за оценка на недвижими имоти; оценител
на машини и съоръжения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография,
и магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка
и контрол; бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Иван Петров Агов – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Промишлена топлотехника“;
сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Красимира Маринова Горанова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; сертификат за оценка на недвижими
имоти.
Арх. Анна Ангелова Савова – Висш институт
по архитектура и строителство – специалност
„Архитектура“.
На й ден С та н и м и ров Пет ров – Висш машинно-електротехнически институт – София,
специалност „Автоматизирано оборудване на
машиностроенето“.
Стефан Иванов Оташлийски – Висш институт
по архитектура и строителство.
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Инж. Елиза Калчева Иванова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Хидротехническо строителство“; Икономически
университет – Варна, магистър по специалност
„Икономика на недвижимата собственост“.
Румяна Атанасова Гондова – Висш минно-геоложки институт, специалност „Хидрогеология
и инженерна геология“.
Радка Ганчева Тимнева – Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София,
специалност „Архитектура“.
Стефка Стоянова Стоянова – Висш институт
по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“.
Иванка Атанасова Цветкова – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Станоя Йорданов Дончевски – ВНВСУ „Генерал Благой Иванов“, специалност „Технология на
строителството“.
Марина Игнатова Николова – Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София,
специалност „Архитектура“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – Туркменски политехнически институт, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Илка Аспарухова Динкова – ВИАС – специалност „Архитектура“.
Галя Славчева Илиева – Техникум по строителство – гр. Трън, специалност – строителство
и архитектура.
Н и н а Го с под и нов а Л а м б ов а-Д и мо ва – ВИАС – София, специалност – промишлено
и гражданско строителство – технология, оценка
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения.
Гроздан Стоянов Цветанов – ВНВСУ „Генерал
Благой Иванов“ – София, специалност – строителен инженер по конструкции на промишлени,
жилищни и обществени сгради.
Татяна Георгиева Праскова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – пред
училищна педагогика.
Георги Адамов Георгиев – Техникум по строителство – София, специалност – геодезия, фотограметрия, картография, техник по геодезия,
фотограметрия, картография.
Неделко Петров Неделков – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Водоснабдяване и канализация“.
Снежанка Исаева Балабанова – Техникум по
строителство и архитектура, специалност „Строителство и архитектура“.
Минко Калчев Червенков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „Геодезия, фотограмет
рия и картография“.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Бранимир Светославов Костов, специа лност – строителен инженер – ПГС конструкции.
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Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност – строителен инженер – „Водоснабдяване и канализация“.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Вла д и м и р Кос т ов Господ и нов, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство.
Васил Николов Василев, специалност – военен
инженер по ПГС – технология на строителството.
Марин Стилиянов Стилиянов, ВНВАУ „Георги
Димитров“; пожарна и аварийна безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност – полевъдство.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по
горско стопанство; лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност – полевъдство.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Албена Георгиева Кръстева, специалност – инженер-химик.
Инж. Валя Неделчева Джабарска, инженерхимик; санитарна химия и токсикология.
Александра Ангелова Анастасова, висше – санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска
академия – София, специалност – комунална
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хигиена, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност – химия, учител по химия и физика.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева, специалност – инженер-химик.
Александра Ангелова Анастасова, висше – санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска
академия – София, специалност – комунална
хигиена, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност – химия, учител по химия и физика.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност – ветеринарна медицина.
Д-р Георги Запрянов Славчев – Висш ветеринарномедицински институт – София, специалност – ветеринарен лекар, д-р на ветеринарните
науки.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, специалност – агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност – полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност – полевъдство.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков,
машинен инженер; селскостопанска техника.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер
земеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизация на селското стопанство;
лицензиран оценител, машини и съоръжения,
капитално строителство.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Финанси“; сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения“.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска
академия – София, специалност – комунална
хигиена, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност – химия – селскостопански експертизи.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Здравка Стефанова Сиракова, висше – библио
текознание и библиография; авторско право и
сродни на авторското права.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти; технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства; експерт по
психологически и екологични проблеми; социална
педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност
„Право“ и „Българска филология“ – авторско
право и сродните му права върху литературни
произведения.
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Десислава Здравкова А лександрова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и
Методий“, специалност „История“; археология,
археологически движими паметници на културата.
10. Клас „Оценителски експертизи“
Минко Калчев Червенков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „Геодезия, фотограмет
рия и картография“.
Николай Георгиев Цонев – ВИИ – София,
специалност „Икономика и управление на транспорта“.
Виолета Божидарова Божкова – НСС, специалност „Публични финанси“.
Деян Георгиев Цонев – Факултет по природни
науки „Епископ Константин Преславски“, Шумен.
Валерий Иванов Обретенов – Икономически
университет – Варна, специалност „Икономика
и управление на строителството“.
Вла дим и р С т епанови ч Шим у к, спец иа лност – конструиране и производство на радио
апаратури.
Гергана Димитрова Маркова – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“.
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството; специалност – оценки
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
дълготрайни и оборотни материални активи.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати, оценителска експертиза и интелектуална и индустриална
собственост.
Иван Мла денов Илиев, Софи я, специа лност – технология на минното производство;
оценител на недвижими имоти; оценител на
машини и съоръжения; автоексперт-оценител.
Росен Руменов Стоянов, София, специалност – финанси; оценител на недвижими имоти.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство;
оценка на недвижими имоти.
Любоми р И лиев Ми т риков, специа лност – строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти и ДМА.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право,
вещноправни експертизи, оценител по недвижими
имоти, машини и съоръжения, цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – промишлено и гражданско строителство; оценка на
недвижими имоти.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, инженер-технолог; технология на ферментационните
производства; оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост.
Румяна Миткова Стоянова – специалност
„Технология на металите“, Химикотехнологичен и
металургичен университет – София, специалност
„Безопасност на производствата“, оценител на
машини и съоръжения, на търговски предприятия
и вземания; безопасност на здраве при работа.

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

Стефка Стоянова Стоянова – Висш институт
по архитектура и строителство, специалност –
„Архитектура“; оценител на недвижими имоти.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – Висш
инженерно-строителен институт, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Адриан Михайлов Велчев – ВИНС „Д. Благоев“ – Варна; сертификати: за оценка на недвижими
имоти, за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Янко Георгиев Янев – Стопанска академия
„Димитър Ценов“ – Свищов, специалност – счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансовите предприятия, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, оценител на недвижими имоти.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Ма я Иванова К ичева, фирма „Проген“ – ООД – лаборатория – молекулярнобиологични анализи, ДНК експертизи и идентификация състава на хранителни продукти; специалност – биохимик, клиничен химик.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност – архитектура, екология, околна среда, ландшафт.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
Мария Атанасова Цветкова, специалност – съобщителна техника, патентен специалист.
Венел и на К и ри лова Лу к а нск а , спец иа лност – социални дейности.
Арх. Га лина Петкова Главчева, специа лност – архитектура.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Б ой ко Ко с т а д и нов Д и м и т р ов, с пец и а лност – танкови войски – строеви; двигатели с
вътрешно горене, военно дело, сигурност и отбрана, превоз на опасни товари съгласно АДР.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство; стандартизация, оценка
на въздействието върху околната среда.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит, обществени поръчки.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност – икономика и организация на
селското стопанство – съдебна аграрикономическа експертиза.
Петя Васкова Христова, магистър МИО – превоз на опасни товари по шосе и железен път;
преподавател по английски език и литература.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по
горско стопанство, лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП,
инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Добри Спасов Пандурски, юрист – Комисия
за защита на личните данни.
Росица А лександрова Стоянова – Стопанск а а к а дем и я „ Д и м и т ър Ценов“ – С ви щов,

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

специалност – финанси; професионална квалификация „Правна закрила на индустриалната
собственост“. Патентно ведомство на Република
България – марки, географски означения и промишлени дизайни.
Красимира Маринова Горанова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Иван Василев Иванов – Техникум по електротехника силни токове „Д. Наплатанов“, специалност „Ел. енергетика и ел. обзавеждане на
промишлени предприятия“.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалности
„Право“ и „Българска филология“; удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Хидравлични машини и съоръжения“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“;
видеотехнически експертизи; лицево-идентификационни експертизи.
Ивайло Петров Стойчев – Специализирано
висше училище по библиотекознание и информационни технологии – Софи я, специалност
„Защита на културно-историческото наследство
в Република България“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“; експертизи с архитектурна проблематика.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“, експертизи, свързани с паметници
на културата.
Снежа нка Дон чева Бож и лова – спец иа лност – психология, социална педагогика, социална
работа с деца и семейства в риск.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска
академия – София, специалност – комунална
хигиена, СУ „Св. Климент Охридски“.
Минко Калчев Червенков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „Геодезия, фотограмет
рия и картография“.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при
Софийския окръжен съд за 2016 г.
Наташа Иванова Иванова – турски език.
Росен Георгиев Убенов – английски език.
Христиана Александрова Томова – румънски
език.
Аида Самих Худер – арабски език.
Владимир Петков Кобаков – английски, испански, френски език.
Зоя Емилевна Цанкова – руски език.
Магдалина Любомирова Николов – турски
език.
Салах Али Фатах – арабски и кюрдски език.
Бейхан Неджиб Мустафа – турски език.
2243
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59. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ на основание чл. 3, ал. 1 и 2 ЗРАСРБ
обявява конку рси за докторанти – държавна
поръчка, по научната специалност „Теория и
методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията“ за учебната
2015/2016 г. в професионално направление 7.6.
Спорт – редовна форма – 2, задочна форма – 2,
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
по конкурсите се подават в деловодството, стая
111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, Студентски
град. Необходимите документи са публикувани
на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.
3525
768. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси
за двама доценти в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.4. „Обществено здраве“ и научна
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“: един
за нуждите на Катедрата по здравни грижи на
Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца, и един
за нуждите на Катедрата по медико-социални
науки на Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца, двата 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“ – ФОЗ).
2604
390. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 32 от 22.03.2016 г.)
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3. „Фармация“, научна
специалност „Технология на лекарствените форми
и биофармация“ – един, за нуждите на катедра
„Технология на лекарствените средства и биофармация“ на Фармацевтичния факултет при
МУ – София. В срок 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите
могат да подават заявление и документи във
Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000
София, стая № 125. За справки – тел. 02/987-9874, http://mu-sofia.bg/.
2605
40. – Бургаският свободен университет обявява
конкурс по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за професор по
професионално направление 3.7. Администрация
и управление (Социално управление) със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, Бургас, ул. Сан
Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.
2586
70. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за главен асистент
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.2. Химически науки, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, к/с Славейков, бул.
Проф. Я. Якимов 1, стая 214, тел. 056/715 725.
2722
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47. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за: доцент в професионално
направление 5.3 Комуникационна и компютърна
техника, научна специалност „Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление
(по отрасли)“ за Факултет по изчислителна техника
и автоматизация, катедра „Софтуерни и интернет
технологии“; главни асистенти: в професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника,
автоматика, научна специалност „Електротехнологии“ за Електротехнически факултет, катедра
„Електротехника и електротехнологии“ – един; в
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника, автоматика, научна специалност
„Електрически апарати“ за Електротехнически
факултет, катедра „Електротехника и електротехнологии“ – един; в професионално направление
5.4. Енергетика, научна специалност „Електрически мрежи и системи“ за Електротехнически
факултет, катедра „Електроенергетика“ – един; в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
учебна дисциплина „Селекция и семепроизводство
на културните растения“ за Корабостроителен
факултет, катедра „Растениевъдство“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
2676
48. – Тех ническ ият у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за: главни асистенти: в професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника, автоматика, научна специалност:
„Измервателна електротехника“, за Електротехнически факултет, катедра „Теоретична и
измервателна електротехника“ – един; в професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника, автоматика, учебна дисциплина
„Конструиране и надеждност на електронна апаратура“, за Факултет по изчислителна техника
и автоматизация, катедра „Електронна техника
и микроелектроника“ – един; в професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника,
автоматика, научна специалност „Автоматизация
на производството“, за Факултет по изчислителна
техника и автоматизация, катедра „Автоматизация
на производството“ – един; за доцент в професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
учебна дисциплина „Съпротивление на материалите“, за Машинно-технологичен факултет,
катедра „Техническа механика“, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
2677
333. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси 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
(Икономически анализ на предприятието) – един,
за нуждите на катедра „Индустриален бизнес“;
професионално направление 3.6. Право, научна
специалност: Административно право и административен процес – един, за нуждите на катедра
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„Правни науки“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „НИДД“, стая 503, тел. 052/830-813.
2687
74. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав
в Република България обявява конкурси за доценти
в област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3.
Фармация, по научна специалност „Фармакогнозия“ – един, за нуждите на факултет „Фармация“,
катедра „Фармацевтични технологии“; в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Медицина на бедствените
ситуации (Морска медицина)“ – един, за нуждите на факултет „Обществено здравеопазване“,
катедра „Хигиена, медицина на бедствените
ситуации и епидемиология“, УНС по медицина
на бедствените ситуации, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и документи – в университета, Варна,
ул. Марин Дринов 55, отдел „Научна дейност и
кариерно развитие“, ет. 3, стая 319, тел. 052/677055 и 052/677-056.
2612
34. – Висшето училище по телекомуникации и пощи, София, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 5. Технически науки, по професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника по
научна специалност „Комуникационни мрежи и
системи“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – във
ВУТП, София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02/8062 188, експерт човешки ресурси.
2660
35. – Висшето училище по телекомуникации и
пощи – София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, по професионално
направление 3.7 Администрация и управление по
научна специалност „Организация и управление
на производството (пощенски услуги)“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – във ВУТП, София 1700,
ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02/8062
188, експерт човешки ресурси.
2661
83. – Институтът за ядрени изследвания и
ядрена енергетика при БАН, София, обявява
конкурс за главен асистент по професионално
направление 4.1. Физически науки (Теоретична
и математическа физика) за нуждите на лаборатория „Математическо моделиране във физиката“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в София, бул.
Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 59 82 и (02)
979 51 56.
2589
77. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява конкурс за двама доценти по професионално направление 2.2. История
и археология, научна специалност „История на
България“ (Нова българска история) за нуждите
на секция „Нова българска история“ със срок 2
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месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в канцеларията на института, 1113 София, бул. Шипченски проход 52,
бл. 17, ет. 2, тел. (02) 870 85 13.
2653
159. – Институтът по океанология – БАН –
Варна, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше
образование 4. „Природни науки, Математика и
Информатика“, професионално направление 4.4.
„Науки за земята“, научна специалност „Океанология“, научно направление „Палеоклиматични
реконструкции на Черно море“ – един, със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института – експерт – управление на човешките
ресурси, тел. 052/370 486/в. 116.
2686
43. – Агробиоинститутът – София, към Селскостопанската ака деми я – Софи я, обявява
конкурси за главни асистенти в област на висше
образование: 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, по научна специалност Генетика – двама; 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, по научна специалност Растителна
защита (фитопатология) – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – в института,
София 1164, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, телефон
за информация 02/963-5407.
2659
138. – Агробиоинститутът – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.2. Растителна защита, научна
специалност „Растителна защита“ (вирусология) – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Агробиоинститута, София 1164, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.
2606
176. – Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София,
обявява конку рс за академичната длъжност
професор в професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика
и управление (на земеделските стопанства)“, за
нуждите на отдел „Икономика и управление на
земеделските организации“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ИАИ, София, бул. Цариградско
шосе 125, бл. 1, тел. 02 465 31 53, факс 02 465 11 28.
2668
65. – Институтът по царевицата – Кнежа, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за главен асистент по професионално
направление 6.2. Растителна защита, научна специалност – Растителна защита (хербология) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в деловодството на Института по царевицата, тел.: 091327163.
2614
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231. – Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за академични
длъжности: доцент по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология
и биотехника на размножаването“, професионално
направление 6.3. Животновъдство – един; главен
асистент по научна специалност „Птицевъдство“,
професионално направление 6.3. Животновъдство – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Института по животновъдни науки – Костинброд
2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.
2607
77. – Институтът по зеленчукови култури
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за главен
асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчуко
производство“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 32,
тел. 032/952296.
2720
18. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралните регистри за частта от землищата
на гр. Вълчи дол, с. Бояна, с. Брестак, с. Войводино, с. Генерал Киселово, с. Генерал Колево,
с. Добротич, с. Есеница, с. Звънец, с. Изворник,
с. Искър, с. Калоян, с. Караманите, с. Метличина,
с. Михалич, с. Оборище, с. Радан войвода, с. Стефан Караджа, с. Страхил, с. Червенци и с. Щипско,
община Вълчи дол, която е разположена извън
границите на урбанизираната територия. Кадастралната карта и кадастралните регистри 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 – Варна.
2634
17. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на имоти, собственост
на ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ по трасето на железoпътен участък Видин – Медковец, попадащи в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин.
2635
18. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Монтана, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за територията на имоти, собственост на
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по трасето на железoпътен участък
Видин – Медковец, попадащи в землищaтa на
с. Княжева махала, с. Дъбова махала, гр. Бру-
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сарци, община Брусарци, и с. Медковец, община
Медковец, област Монтана, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обявяването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Монтана.
2636
3. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрeн работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 2 от 30.03.2016 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1
ЗУТ за строителство на обект „Оптична кабелна
линия с трасе Бургас – Камено – „0807-0801/ТШ3081“. Съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
2643
15. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП) за външно трасе за електрозахранване 20 kV
на „производствено-складова база“ в ПИ № 035031,
м. Устито, в землището на гр. Дебелец, община
Велико Търново. Проектът се намира в стая № 8
на Кметство гр. Дебелец, община Велико Търново, и може да се прегледа. 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 кмета на общината.
2593
9. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че са изработени по частен път от и за сметка
на „БГС“ – ЕООД, ЕИК 200037246, с управител
Марсел Мартин Моос, проекти за ПУП – ПП (парцеларни планове за елементите на техническата
инфраструктура) – подземно ел. захранване 0,4
kV и подземен външен водопровод, необходими
за изграждане на обект: „Ферма за отглеждане на кози“ в поземлен имот, собственост на
„БГС“ – ЕООД, ПИ с проектен идентификатор
38710.92.25, образуван от ПИ с идентификатор
38710.92.9, местност Кучил, землището на с. Косарка по КК на землището на с. Косарка, община
Дряново. Трасето на подземното ел. захранване
преминава през ПИ с идентификатори 38710.51.9,
38710.56.18 и 38710.92.16, а трасето на подземния
външен водопровод преминава през ПИ с идентификатори 38710.59.44, 38710.59.45, 38710.91.1,
38710.57.15 и 38710.92.16, землището на с. Косарка, по КК на землището на с. Косарка, община
Дряново. Проектите за ПУП – ПП може да се
разгледат в общинската администрация – Дряново,
стая 204. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общинската администрация – Дряново.
2649
10. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен по частен път от и за сметка на
Калин Олегов Иванов проект за ПУП – ПП
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(парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура) – подземен външен водопровод,
необходим за изграждане на обект: „Еднофамилна
жилищна сграда“, в поземлен имот, собственост
на Калин Олегов Иванов, ПИ с идентификатор 23947.47.90, местност Манга, землището на
гр. Дряново, по КК на землището на гр. Дряново,
община Дряново. Трасето на подземния външен
водопровод преминава през ПИ с идентификатори
23947.45.126, 23947.46.126, 23947.47.26, 23947.47.212
и 23947.47.213, землището на гр. Дряново, по КК
на землището на гр. Дряново, община Дряново.
Проектът за ПУП – ПП може да се разгледа в
общинската администрация – Дряново, стая 204.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Дряново.
2650
439. – Община гр. Каолиново, област Шумен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява,
че с Решение № 178, прието с протокол № 16 от
31.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Каолиново,
област Шумен, съобщава, че е изготвен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), в следния териториален обхват:
за „Оптично трасе землищна граница община
К аол и ново – с. Нау м – с. К л и мен т, общ и на
Каолиново, област Шумен, с цел прокарване
на оптично кабелно трасе, без да се променя
предназначението на земята“. Проектът може да
бъде разгледан в стая № 20 на ет. 3 в сградата на
общинската администрация – Каолиново.
2559

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че e постъпила
жалба от „Харвест“ – АД, „Марси“ – ЕООД, и
„Агроном І Холдинг“ – ЕООД, срещу Постановление № 238 от 3.09.2015 г. на Министерския
съвет за определяне на реда за ликвидация на
имуществото на Гаранционния фонд, прекратен
на основание на Закона за закриване на Националната служба по зърното, по която е образувано
адм. д. № 2782/2016 г. по описа на седмо отделение
на Върховния административен съд.
2637
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Чайкафарма Висококачествените
Лекарства“ – АД, със седалище и адрес на управление София, бул. Г. М. Димитров 1, на § 4 от
Постановление № 323 от 20 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране
на цените на лекарствените продукти, приета с
Постановление № 97 на Министерския съвет от
2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 66, 92 и 107 от 2014 г., последно изменение
бр. 92 от 27.11.2015 г.), по което е образувано
адм. дело № 14073/2015 г. по описа на Върховния
административен съд.
2666
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по
жалба на Нина Костадинова Бенина и Костадин
Димитров Бенин, и двамата от гр. Банско, против Решение № 53 от 21.12.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Банско, с което е одобрен подробен
устройствен план – план за регулация на УПИ
ХV-829, УПИ ХVІ-830 и УПИ ХVІІІ-835, кв. 169
по плана на гр. Банско, за изменение на регулационни линии по имотни граници, е образувано
адм. дело № 113/2016 г. по описа на съда и е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 2.06.2016 г. от 10 ч. в зала 002. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена, адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
2719
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжна
прокуратура – Разград, с искане да се обяви за
нищожна т. 9 на чл. 57 от Наредба № 14 за определяне и администриране на местните данъци и
цени на услуги на територията на община Разград,
по който е образувано адм. д. № 34/2016 по описа
на Административния съд – Разград, насрочено за
17.05.2016 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
2688
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 1164/2016 г. по описа на II отделение,
23 състав, насрочено за 16.05.2016 г. от 9 ч., по
жалба на Българската академия на науките,
представлявана от председателя акад. Стефан
Борисов Воденичаров, срещу Решение № 540 от
23.07.2015 г. на Столичния общински съвет за
одобряване на проект за: 1. изменение на план за
регулация и план на улична регулация на район
„Средец“, м. Център Зона „А“ – Юг, в посочения
в решението обхват; 2. изменение на план за
застрояване на район „Средец“, м. Център Зона
„А“ – Юг, в посочения в решението обхват; 3. плансхеми на инженерната инфраструктура по част
„Водоснабдяване и канализация“, „Електротех-
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ническа схема“ и „Топлоснабдяване“ в границите
на ИПУП; 4. специфични правила и нормативи
за устройство и застрояване към ПУП за ИПРЗ
за м. Център – Зона „А“ – Юг, район „Средец“,
с приложена схема културно-историческо наследство (ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.), в частта му
относно ИПРЗ за УПИ I-42 – „за музей“, и УПИ
II-43 – „за БНБ“, кв. 477. В едномесечен срок от
деня на обнародване 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.
2588
Пловдивският районен съд, V бр. състав,
призовава Гюлджан Хаджиоглу, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 9.05.2016 г. в 16,30 ч.
като ответник по гр.д. № 554/2016 г., заведено
от Гюнай Юсеин Шевкет от Пловдив, за развод.
Ако въпреки обнародването ответникът не се яви
в съда при разглеждане на делото, съдът ще му
назначи особен представител.
2702
Поповският районен съд уведомява Керанка
Бонева Василева, родена на 1.01.1946 г., без регистриран постоянен и/или настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина,
че е ответница по гр.д. № 420/2015 г. по описа
на ПРС, образувано по предявен от Йорданка
Русева Станева от гр. Плиска, област Шумен,
Валентин Станчев Чанков от Шумен, Радослав
Станчев Чанков от гр. Нови пазар, област Шумен,
Златка Тодорова Дамянова от Шумен, Марина
Васкова Стоичкова от Шумен, Тихомир Васков
Чанков от Шумен и Росица Васкова Чанкова от
Шумен иск за делба на земеделски земи. Указва
на ответницата, че в двуседмичен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията
на Поповския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея и
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай съдът ще є назначи особен представител.
2689
Севлиевският районен съд уведомява Абдул
Каюм Чаудри, роден на 15.11.1961 г., без известен
настоящ или постоянен адрес, че има образувано
гр.д. № 235/2016 г. по описа на съда с ищец Павлина Крумова Веселинова от Севлиево, с предявен
иск по чл. 49 СК. Ако в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ не се яви
в съда, за да получи съдебните книжа, делото ще
се разгледа с участието на особен представител
по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2638
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 117
състав, е образувал гр. д. № 80600/2011 г. по иск
с правно основание чл. 49 СК от Мирослав Иванов Панев срещу Сузан Ан Стейси, без известен
адрес в Република България, като ответницата в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се
запознае с исковата молба и приложенията към
нея, които се намират в деловодството на съда,
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като следва да посочи и съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2573
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 89 състав, уведомява Базаргулъ Ширинбаевна Рахимова, родена на 8.09.1957 г. в Русия, гр.
Чарджоу, общ. Туркменистан, с неизвестен към
момента адрес, качеството є на ответница по гр.д.
№ 7994/2015 г., образувано по предявен от Тодор
Делчев Тодоров иск по чл. 49, ал. 1 СК за развод,
и є указва в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на СРС, III ГО, София, бул. Цар Борис III № 54,
за връчване на книжата по делото. Ответницата
да посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2574
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр.д. № 428/2015 г. с ищец – Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество, и ответник Валери Любенов Попов
с постоянен адрес: София, район „Лозенец“, ул.
Русалийски проход 15, вх. В, ет. 2, ап. 39, с правно
основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ с цена на
иска 286 234,11 лв., с което да се отнеме в полза
на държавата следното имущество:
сумата в размер 27 600 лв., платена през 2007 г.
за придобиването на 15 дружествени дяла в капитала на „Спорт Интернешънъл“ – ООД, ЕИК
831767263, със седалище и адрес на управление:
София, район „Триадица“, ж.к. Жилищна група
Южен парк, бл. 122, вх. А, ет. 1, ап. 1, представлявано от Валери Любенов Попов;
сумата в размер 3000 лв., представляваща равностойността на 60 дружествени дяла в капитала
на „Глобал Брандс Дистрибюшън“ – ООД, ЕИК
200176203, със седалище и адрес на управление:
София, район „Триадица“, ж.к. Жилищна група
Южен парк, бл. 122, вх. А, ет. 1, ап. 1, представлявано от Валери Любенов Попов;
недвижим имот, представляващ урегулиран
поземлен имот XV-243, в квартал 7 по регулационния план на с. Праужда, община Белоградчик, одобрен със Заповед № 134 от 18.02.2008 г.
на кмета на община Белоградчик, целият с
площ 1094,57 кв. м, при граници и съседи: УПИ
XIV-244 – на наследниците на Петър Василов
Вълчин, от две страни – улици и дере, придобит
с нотариален акт № 138, том XVI, peг. № 3559,
дело № 3175/4.10.2006 г., вписан в Службата по
вписванията – Белоградчик, с вх. peг. № 3559, акт
№ 138, том XVI, дело № 3175, и индивидуализиран
в констативен нотариален акт № 59, том V, peг.
№ 3069, дело № 759/21.12.2009 г., вписан в Службата по вписванията – Белоградчик, с вх. peг.
№ 2322, акт № 137, том 5, дело № 795;
недвижими имоти, придобити чрез покупкопродажба и реализирано преустройство и пристрояване на жилищна сграда, а именно: двуетажна
масивна жилищна сграда със застроена площ
100 кв. м, състояща се: на първи етаж с площ
100 кв. м от дневна, кухня и сервизни помещения,
на втори етаж с площ 100 кв. м от две спални,
детска и сервизни помещения и на подпокривно
пространство 44 кв. м от хол и сервизни помещения, построена в собствен урегулиран поземлен
имот XV-243, в квартал 7 по регулационния план
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на с. Праужда. община Белоградчик, одобрен
със Заповед № 134 от 18.02.2008 г. на кмета на
община Белоградчик, целият с площ 1094,57 кв. м,
при граници и съседи: УПИ XIV-244 – на наследниците на Петър Василов Вълчин, от две
страни – улици и дере, индивидуализиран в констативен нотариален акт № 59, том V, peг. № 3069,
дело № 759 от 21.12.2009 г., вписан в Службата по
вписванията – Белоградчик, с вх. peг. № 2322, акт
№ 137, том 5, дело № 795; пазарната стойност на
УПИ XV-243 и извършените в него подобрения
към настоящия момент е в размер 101 700 лв.;
данъчната оценка на имотите, изискана в хода
на проверката, е 5903 лв.;
1/4 идеална част от УПИ XIV-905 в квартал
39 по регулационния план на гр. Сандански от
1993 г. с площ 300 кв. м при съседи на имота
по скица: от две страни улица, УПИ XV-2699,
УПИ VII-903 и УПИ XIII-906 от същия квартал,
който УПИ е идентичен на парцел № IX в кв.
39 по регулационния план на гр. Сандански от
1956 г., с площ 300 кв. м, при съседи: улица, улица, Яне Прокопов, Серафим Малчев и Димитър
Янев, ведно със следните недвижими имоти,
намиращи се в жилищната сграда, построена на
източното лице на описания УПИ, състояща се
от дюкянски етаж и жилищен етаж, а именно:
източната половина от жилищния етаж, обособен
като самостоятелно жилище, състоящо се от две
стаи, кухня, бокс-тераса, входно антре и сервизно
помещение, източното дюкянско помещение, мазето под източното дюкянско помещение, ведно
с 1/2 идеална част от общите части на описаната
жилищна сграда, придобити с нотариален акт
№ 22, том II, рег. № 1911, дело № 211/15.06.2007 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Сандански, с вх. peг. № 1829, акт № 132, v-\ том VII,
дело № 1525; пазарната стойност към настоящия
момент е в размер 68 450 лв.; данъчната оценка
на имотите, изискана в хода на проверката, е
54 844,90 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Валери Любенов Попов
сумата в размер 10 000 лв., получена при
продажбата на 25 дружествени дяла от капитала
на „Скандал ВИП“ – ООД, с ЕИК 200876999, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Лозенец“, ул. Русалийски проход 16 – 18;
сумата в размер 10 561,48 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Ярис“,
peг. № С 3142 ВР, с дата на първа регистрация
27.12.2001 г., рама JTDKT183900023720, двигател
1N1968738, цвят – син металик, придобит на
16.04.2004 г. и продаден с договор за покупкопродажба на МПС от 20.12.2007 г.;
сумата в размер 39,42 лв., внесена на каса по
разплащателна сметка в щатски долари № BG43
UNCR 9660 2133 0298 09, открита в „Уникредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Валери Любенов Попов;
сумата в размер 1420 лв., представляваща
превод от трето лице по разплащателна сметка в
левове № BG 11 UBBS 8002 1060 996 730, открита
в „ОББ“ – АД, с титуляр Валери Любенов Попов;
сумата в размер 1320,52 лв., представляваща
превод от трето лице по разплащателна сметка
в евро № BG14 UBBS 8002 4415 1164 14, открита
в „ОББ“ – АД, с титуляр Валери Любенов Попов;
сумата в размер 55 142,69 лв., представляваща
превод от трето лице по разплащателна сметка

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

в щатски долари № BG 39 UBBS 8002 4106 5734
17, открита в „ОББ“ – АД, с титуляр Валери
Любенов Попов;
сумата в размер 7000 лв., представляваща
размера на усвоения кредит по разплащателна
сметка в левове с № 8000001188, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Валери Любенов Попов.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 19.09.2016 г. от 14 ч. в Окръжния
съд – Благоевград.
2724
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава длъжника и кредиторите на
„Бляника“ – ООД (в несъстоятелност), с. Чифлик,
ЕИК 110545473, по т.д. № 51/2015 г. по описа на
Ловешкия окръжен съд, да се явят на съдебно
заседание, което ще се проведе на 15.04.2016 г. в
11,30 ч. в зала № 327 на Съдебната палата – Ловеч,
по ч.т.д. № 32/2016 г., образувано по искане на
длъжника „Бляника“ – ООД (в несъстоятелност),
с. Чифлик, за отмяна решенията на първото
събрание на кредиторите на „Бляника“ – ООД
(в несъстоятелност), с. Чифлик, проведено на
11.03.2016 г., с дневен ред по чл. 672, ал. 1 ТЗ.
Определя резервна дата на съдебното заседание
на 27.04.2016 г. от 11,30 ч. в зала № 327.
2717
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 679 ТЗ с разпореждане № 455 от 31.03.2016 г. по
т.д. № 205/2013 г. призовава кредиторите на „Юнивърсъл Пропъртис“ – АДСИЦ, ЕИК 175035062, в
несъстоятелност по т.д. № 205/2013 г. по описа на
Пазарджишкия окръжен съд, за открито съдебно
заседание за разглеждане на искането по чл. 679,
ал. 1 ТЗ, подадено от „Деланет Холдинг“ – ЛТД,
дружество със седалище в чужбина – регистрирано в Кипър под № НЕ329259, с адрес гр. Лимасол,
ул. Кости Палама 12А, представлявано от Георги
Василев Даскалов – кредитор в производство
по несъстоятелност на „Юнивърсъл Пропъртис“ – АДСИЦ, ЕИК 175035062, с открито производство по несъстоятелност с решение № 149
от 1.12.2014 г., постановено по т.д. № 205/2013 г.
по описа на ПзОС – за отмяна решението на събрание на кредиторите, проведено на 5.02.2016 г.
Заседанието ще се проведе на 27.04.2016 г. в 10,30 ч.
в сградата на Съдебната палата – Пазарджик, ул.
Хан Крум 3.
2587
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 632, ал. 4 ТЗ с решение № 83 от 25.02.2016 г.,
постановено по т.д. № 899/2014 г., прекратява
производството по несъстоятелност на сдружение
с нестопанска цел с общественополезна дейност
„Център за местно планиране и обществено
развитие“ със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Околчица 23, партер, рег. по ф.д.
№ 2865/2005 г. по описа на Пловдивския окръжен
съд; постановява заличаването от регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел към Плов
дивския окръжен съд на сдружение с нестопанска
цел с общественополезна дейност „Център за
местно планиране и обществено развитие“ със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Околчица 23, партер, рег. по ф.д. № 2865/2005 г.
по описа на Пловдивския окръжен съд. Решението подлежи на обжалване пред Апелативния
съд – Пловдив, в 7-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
2718
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
127. – Пенсионноосигурително дружество „Алианц България“ – АД, София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2015 г.
Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

а

1

2

АКТИВ
А. Нетекущи активи
I. Дълготрайни материални активи
II. Дълготрайни нематериални активи
III. Дългосрочни финансови активи

191

115

27

45

292

266

510

426

1

1

ІV. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „А“:
Б. Текущи активи
І. Материални запаси
II. Краткосрочни вземания

3 035

2 972

III. Краткосрочни финансови активи

39 923

28 716

1. Финансови активи на собствени средства

23 317

14 169

2. Финансови активи на специализирани резерви

16 606

14 547

4 566

10 693

Общо за раздел „Б“:

47 525

42 382

СУМА НА АКТИВА (А + Б)

48 035

42 808

I. Основен капитал

5 000

5 000

IІ. Резерви

1 260

1 260

21 351

18 802

Общо за раздел „А“:

27 611

25 062

Б. Специализирани резерви

18 029

15 670

0

0

0

0

2 395

2 076

2 395

2 076

48 035

42 808

IV. Парични средства
V. Разходи за бъдещи периоди

В. Условни активи
ПАСИВ
А. Собствен капитал

ІІІ. Финансов резултат

В. Нетекущи пасиви
I. Дългосрочни задължения
II. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „В“:
Г. Текущи пасиви
I. Краткосрочни задължения
II. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „Г“:
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)
Д. Условни пасиви
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ОТЧЕТ
за доходите към 31.12.2015 г.
Сума (хил. лв.)

Наименование
на разходите
А

текуща
година

предходна
година

1

2

А

А. Разходи за дейността
І. Разходи по икономически
елементи

Сума (хил. лв.)

Наименование
на приходите

текуща
година

предходна
година

1

2

А. Приходи от дейността
12 349

ІІ. Суми с корективен характер

11 746

І. Приходи от такси и удръжки

31 132

28 314

22

ІІ. Приходи от управление
на собствени средства

1 233

956

1 402

978

33 767

30 248

33 767

30 248

33 767

30 248

ІІІ. Разходи за управление
на собствени средства

579

344

ІІІ. Приходи от инвестиране
на специализирани резерви

ІV. Разходи за инвестиране на спец иа л изи ра н и т е
резерви

733

354

ІV. Освободени резерви за
гарантиране на минималната доходност

V. Заделени специализирани
резерви

2 329

2 869

Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ+ІV+V)

15 990

15 335

Б. Общо приходи от дейността (І +ІІ+ІІІ+ІV)

В. Печалба от дейността

17 777

14 913

В. Загуба от дейността

VІ. Извънредни разходи

V. Извънредни приходи

Г. Общо разходи (Б+VІ)

15 990

15 335

Г. Общо приходи (Б +V)

Д. Счетоводна печалба

17 777

14 913

Д. Счетоводна загуба

VІІ. Разходи за данъци

1834

1495

Е. Печалба (Д - VІІ)

15 943

13 418

Е. Загуба (Д + VІІ)

Всичко (Г + VІІ + Е)

33 767

30 248

Всичко (Г + Е)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2015 г.
Наименование на
паричните потоци
а

Текущ период
постъпления
1

плащания
2

(хил. лв.)

Предходен период
нетен
поток

постъпления

3

4

плащания
5

нетен
поток
6

А. Парични потоци от
оперативна дейност

32 934

15 765

17 169

28 425

13 014

15 411

Б. Парични потоци от
инвестиционна дейност

59 949

62 901

-2 952

64 631

71 448

-6 817

В. Парични потоци от
финансова дейност

0

13 416

-13 416

0

11 017

-11 017

Г. Изменение на паричните средства през периода
(А + Б + В)

92 883

92 082

801

93 056

95 479

-2 423

Д. Парични средства в
началото на периода

1 759

4 182

Е. Парични средства в
края на периода

2 560

1 759
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ОТЧЕТ
за собствения капитал и специализираните резерви към 31.12.2015 г.
Резерви

Показатели

Основен
капитал

а
1
А. Собствен капитал
Салдо в начало- 5 000
то на отчетния
период
1. Изменения за
сметка на собствениците, в т.ч.
а. увеличение
2. Финансов резул тат за тек ущия период
3. Разпределения
на печалба, в т.ч:
– за дивиденти
8. Други изменения в собствения
капитал
Салдо към края 5 000
на отчетния период
9. Пр омен и о т
преизчисл яване
на финансови отчети при свръхинфлация
П р е и з ч и с л е н 5 000
собс т вен к а п итал към края на
отчетния период
Б. Специализирани резерви
Салдо в началото на отчетния
период
10. Изменение на
специализираните резерви, в т.ч.
а. увеличение
11. Салдо на специализирани резерви към края на
отчетния период

премии
от
емисия

резерв
от
последващи
оценки
на активи и
пасиви

2

3

Финансов резултат

Общо Специализирани
собствен
резерви
капитал
целеви репенси- резерв
зерви
онен
за гапечалба загуба
резерв рантиобщи други
ране на
минималната
доходност
4

5

6

7

8

500

760

18 802

25 062

15 943

0
15 943

-13 418

-13 418

-13 400
24

-13 400
24

500

760

21 351

27 611

500

760

21 351

27 611

9

10

0

66

15 604

41

2 318

107

17 922

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководители:
С. Христова
Стр. Видинов
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127а. – Доброволен пенсионен фонд „Алианц България“, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2015 г.
АКТИВ
Раздели, групи, статии

ПАСИВ
Сума (хил. лв.)

Раздели, групи, статии

текуща предходна
година
година
а

1

А. Инвестиции

353 105

текуща предходна
година
година

2

а

1

95 941

ІІ. Чуждестранни финансови ак- 205 944
тиви, отчитани по справедлива
стойност

188 625

ІІІ. Банкови депозити

16 097

15 729

ІV. Инвестиционни имоти

23 934

23 948

Б. Парични средства

25 768

12 813 Б. Краткосрочни задължения

Сума на актива (А+Б+В)

2 099
380 972

2

324 243 А. Дългосрочни задължения 380 752

І. Финансови активи, отчитани 107 130
по справедлива стойност, издадени в Р. България

В. Краткосрочни вземания

Сума (хил. лв.)

338 446

220

1 307

380 972

339 753

2 697
339 753 Сума на пасива: (А+Б)

ОТЧЕТ
за доходите за 31.12.2015 г.
Наименование
на разходите

Сума (хил. лв.)

Наименование
на приходите

текуща предходна
година
година

а

1

І. Разходи за инвестиции

261 604

2

Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
година

а

1

167 445 І. Приходи от инвестиции

Положителен резултат от инвес
тиране на средствата

О т ри цат е лен р е з ул т ат о т
инвест иране на средствата

ІІ. Извънредни разходи

ІІ. Извънредни приходи

ІІІ. Общо разходи (І+ІІ)
ІV. Доход

261 604
2 512

Всичко: (І + ІІ + ІV)

264 116

167 445 ІІІ. Общо приходи (І+ІІ)

2

264 116

189 025

264 116

189 025

264 116

189 025

21 580 ІV. Отрицателен резултат
189 025 Всичко: (І + ІІ + ІV)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод за 31.12.2015 г.
Наименование на паричните
потоци
а

Текущ период
постъп плащания
ления
1

2

Предходен период
нетен
поток
3

постъп плащания
ления
4

5

нетен
поток
6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени
лица

65 095

2. Парични потоци, свързани с пенсионери
3. Парични потоци от/към други пенсионни
фондове

6 193

58 902

42 154

18 077 -18 077
1 826

1 009

817

2 653

3 780

38 374

14 571

-14 571

3 732

-1 079

БРОЙ 29
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Текущ период

Наименование на паричните
потоци

постъп плащания
ления

а

1

нетен
поток

2

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

1 678

5. Парични потоци от дивиденти

1 935

6. Парични потоци от лихви

Предходен период

3

3 512

постъп плащания
ления
4

нетен
поток

5

-1 834

274

1 935

1 577

6

3 705

-3 431
1 577

5 529

5 529

5 479

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

231 261

266 377 -35 116

65 555

103 032

-37 477

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

893

599

294

281

194

87

9. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

17

147

-130

13

108

-95

1 118

483

635

945

343

602

10. Други парични потоци

5 479

Б. Изменение на паричните средства през
периода

12 955

-10 534

В. Парични средства в началото на периода

12 813

23 347

Г. Парични средства в края на периода

25 768

12 813
Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководители:
С. Христова
Стр. Видинов

127б. – Задължителен професионален пенсионен фонд „Алианц България“, София, на основание
чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2015 г.
АКТИВ
Раздели, групи, статии

а
А. Инвестиции

ПАСИВ
Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

Раздели, групи, статии

а

135 158

133 644 А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност

І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност,
издадени в Р. България

47 374

41 938 Б. Дългосрочни задължения

ІІ. Чуждестранни финансови
активи, отчитани по справедлива стойност

79 960

72 269

7 048

18 661

776

776

ІІІ. Банкови депозити
ІV. Инвестиционни имоти
Б. Парични средства по разплащателни сметки
В. Краткосрочни вземания
Сума на актива (А+Б+В)

12 278
407
147 843

2 370 В. Краткосрочни задължения

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

147 708

136 130

135

456

147 843

136 586

572
136 586 Сума на пасива (А+Б+В)

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

ОТЧЕТ
за доходите към 31.12.2015 г.
Наименование
на разходите

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

а
І. Разходи за инвестиции

94 448

Сума (хил. лв.)

а

57 290 І. Приходи от инвестиции

Полож ителен резултат от
инвестиране на средствата

предходна
година

1

2

95 880

65 288

95 880

65 288

95 880

65 288

ІІ. Извънредни приходи
94 448

57 290 ІІІ. Приход от ПОД за пок риване на разликата до
минималната доходност
ІV. Общо приходи (І+ІІ+ІІІ)

ІV. Доход

1 432

Всичко: (ІІІ+ІV)

текуща
година

От рицат елен резул тат о т
инвестиране на средствата

ІІ. Извънредни разходи
ІІІ. Общо разходи (І+ІІ)

Наименование
на приходите

7 998 V. Отрицателен резултат

95 880

65 288 Всичко: (ІV+V)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2015 г.
Наименование на паричните
потоци
а

Текущ период

Предходен период

постъп
ления

плащания

нетен
поток

постъп
ления

плащания

нетен
поток

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с
осигурени лица

14 957

2. Парични потоци, свързани с
пенсионери

397

14 560

5 613

-5 613

14 029

455

13 574

4 190

-4 190

3. Парични потоци от/към други
пенсионни фондове

5 119

1 732

3 387

6 198

2 718

3 480

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

2

2 164

-2 162

1

1 970

-1 969

646

646

521

521

2 701

2 701

2 586

2 586

5. Парични потоци от дивиденти
6. Парични потоци от лихви
7. Парични потоци от сделки с
инвестиции

92 756

102 864

-10 108

48 024

65 131

-17 107

8. Парични потоци от сделки с
чуждестранна валута

305

233

72

91

57

34

9. Парични потоци, свързани с
инвестиционни имоти

37

37

37

10. Други парични потоци

10

-24

5

34

37
17

-12

Б. Изменение на паричните средства през периода

3 496

-3 046

В. Парични средства в началото
на периода

8 782

11 828

Г. Парични средства в края на
периода

12 278

8 782
Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководители:
С. Христова
Стр. Видинов
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127в. – Задължителен универсален пенсионен фонд „Алианц България“, София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2015 г.
АКТИВ
Раздели, групи, статии

а
А. Инвестиции

ПАСИВ
Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

Раздели, групи, статии

а

1 462 983

1 408 648 А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност

І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Р. България

501 068

412 341 Б. Дългосрочни задължения

ІІ. Чуждестранни финансови
активи, отчитани по справедлива стойност

876 266

776 279

ІІІ. Банкови депозити

70 186

204 609

ІV. Инвестиционни имоти

15 463

15 419

Б. Пари чни средс т ва по
разплащателни сметки

183 996

В. Краткосрочни вземания

1 761

Сума на актива (А+Б+В)

1 648 740

17 741 В. Краткосрочни задължения

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

1 644 477

1 424 200

4263

4815

1 648 740

1 429 015

2 626
1 429 015 Сума на пасива: (А+Б+В)

ОТЧЕТ
за доходите към 31.12.2015 г.
Наименование
на разходите

а
І. Разходи за инвестиции

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

976 876

565 083

Наименование на приходите

а
І. Приходи от инвестиции

Полож ителен резултат от
инвестиране на средствата

Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

ІІ. Извънредни разходи

ІІ. Извънредни приходи

ІІІ. Общо разходи (І+ІІ)

976 876

565 083

Всичко: (ІІІ+ІV)

17 239

75 724

994 115

640 807

текуща
година

предходна
година

1

2

994 115

640 807

994 115

640 807

994 115

640 807

ІІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност
ІV. Общо приходи (І+ІІ+ІІІ)

ІV. Доход

Сума (хил. лв.)

V. Отрицателен резултат
Всичко: (ІV+V)

С Т Р.
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ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2015 г.
Наименование на паричните
потоци
а

Текущ период
постъп плащания
ления
1
2

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени 222 031
лица
2. Парични потоци, свързани с пенсионери

Предходен период
нетен
поток
3

2 094

219 937

55

-55

постъп
ления
4

188 023

плащания
5

нетен
поток
6

1 522

186 501

44

-44

3. Парични потоци от/към други пен
сионни фондове
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
5. Парични потоци от дивиденти

37 430

20 525

16 905

52 232

24 010

28 222

4

26 511

-26 507

10

22 211

-22 201

6 577

6 577

5 475

5 475

6. Парични потоци от лихви

29 665

29 665

25 667

25 667
781 797 -243 205

7. Парични потоци от сделки с инвестиции 973 984
8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
9. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти
10. Други парични потоци

1 149 628

-175 644

538 592

3 518

2 616

902

853

539

314

280

95

185

272

174

98

121

4 633

-4 512

126

228

-102

Б. Изменение на паричните средства през
периода
В. Парични средства в началото на периода

67 453

-19 275

116 543

135 818

Г. Парични средства в края на периода

183 996

116 543
Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководители:
С. Христова
Стр. Видинов
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Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
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